
Balos -Gramvousa 

Az Istenek lehelete .... 

Érezni a sós levegő zamatát....szinte harapni lehet..... 

Reggel van....álmos arcok körülöttem mialatt a busz begördül Kissamos kikötőjébe. Fél mosoly jelzi az arcomon, 

a "csemetéim" még alszanak. Egy gyors adminisztráció után, szépen lassan birtokba vesszük "Gramvousa" 

tekintélyt parancsoló hajóját.  

A hajó jól felszerelt, mosdókkal, játszószobával, gyermek animációval, fedett és nyitott terekkel, éttermekkel, 

"paparazzik" kíséretében élvezhetjük a hajóutat egészen az első megállóig. Körülbelül 1,5 órás út után eljutunk 

Gramvousa szigetére, ahol egy török korból fennmaradt erőd vár arra, hogy meghódítsuk, kóboroljunk 

napsütésben izzó szikláin. A parthoz közel egy hajóroncs várakozik, melyet mind a szárazföldről, mind a vízen 

megközelíthetünk. 

Általában csütörtöki napok kerül megrendezésre a program, magyar nyelvű kísérettel. A szigeten kb. 1,5-2 órát 

töltünk, majd ezt követően egy 20 perces út után elérkezünk a Balos lagúnához, ahol majdnem 3 óra áll majd 

rendelkezésünkre , hogy évezzük a lagúna nyújtotta természeti szépségeket és pihenhessünk. Nyáron hatalmas 

hőséggel kell számolni, árnyékot csak elvétve talál az ember. Frissítőt, vagy ebédet a hajón tudunk magunkhoz 

venni illetve fogyasztani, átöltözésre is ott lesz lehetőség. 

A hajón több nyelven, köztük magyarul is adunk tájékoztatást mikor kell a fedélzeten lenni, illetve ha az t egész 

időtartama alatt kérdésük lenne, az idegenvezető kollégákkal állunk rendelkezésükre. 

A várható visszaérkezés a kikötőbe úgy 18h óra. Desztinációtól függően 30-120 perc közötti időtartammal kell 

számolni a transzferrel. 

Lehetőség van arra, hogy gépjárművel érkezzünk a kikötőbe és akkor nálam csak a jegyet kell kiváltani, de erről 

és minden másról részletesen a helyszínen az információs találkozón értesülhetnek. 

Kirándulás jellege: Egész napos, buszos illetve hajókirándulás 
Régió: Észak-Nyugat Kréta, kikötő :Kissamos 

Timing: kb 9-10 óra között a várható érkezés a kikötőbe 

Hajóindulás: 10:20 perc 

Érkezés Gramvousara: 12:00 

Indulás Gramvousaról: 13:30 

Érkezés Balosba: 14:00 

Indulás:16:30 

Várható visszaérkezés a kikötőbe: 18:00 

Szálláshelyre való érkezés: 30min-2óra desztinációtól függően 

Extraköltség: étkezés, egyéni, de a hajón biztosított, két éttermi részben 

1 euros természetvédelmi adó (kizárólag a felnőttek részére) 

Program ára, felnőtt: 53 euro 

Gyerek: 29 euro 

Amit feltétlen hozz magaddal: cipőt/szandált, ami tartja a bokát, fürdőruha, naptej, kalap, fényképezőgép, 

költőpénz, a jó kedved :D 
Amit ajánlott: vizicipő 

Kiknek ajánljuk: minden korosztálynak, kisgyermekeseknek egyaránt! 

 


