Elafonisi
Kréta szaharája....sokszor hallani , egyéb hangzatos jelzőkkel egyetemben....ahogy a dél-nyugati szél belekap
és megborzolja kócos fürtjeidet...
Megszólalt a jó öreg YMCA...ébredés, nyújtózkodás, gyors arcmosás, 10 másodperc alatt ugrassz bele az
egyenruhádba...az első pick up-ra, ahogy mi mondjuk , már jön is érted a kedves görög sofőröd....még van 10
perc az első szállásig, egy gyors kora reggeli kávé még belefér...és lassan megkezdődik az első kis harcosok
felvétele, olyan 7:20 körül Bali településének összes kis kora reggeli hőse már a buszon ...ahogy a part mentén
haladva közelítünk Nyugat -Kréta déli területe, Kréta szaharája ....a rózsaszín álmok tengerpartja , az extrém
vizisportokat kedvelők, túrázók Mekkája felé....
Elafonisi egy kis félsziget,Kréta szigetének dél-nyugati csücskében. Bár a helyiek sokszor önálló szigetként
emlegetik. Nevéhez számos legenda köthető, többek között 1907-ben itt süllyedt el az osztrák-magyar monarchia
Imperatrix nevű hajója is. Történelmi emlékei mellett, fantasztikus flórája és faunája, kedvező széljárása miatt igen
kedvelt
a
túrázók
és
az
extrém
sportolók,
pihenni
vágyók
körében.
Kirándulásunk alkalmával nemcsak a félsziget bájában gyönyöködhetünk, hanem betekintést nyerünk északnyugat, dél-nyugat Kréta kulturális és gasztronómiai örökségeibe egyaránt. A program pénteki napon kerül
megrendezésre. Első állomása a Topolja szurkdokvölgy, ahol megtekintünk egy kisebb cseppkőbarlangot, az Agia
Sofia-t. Belépővel nem kell számolni. Közvetlenül a barlang bejárata előtt lehetőség nyílik Manolis bácsi
tavernájában egy kisebb krétai termékkóstolóra , ízletes krétai péksüteményekkel, görög kávécsodákkal
ismerkedhetünk. Ezt követően ellátogatunk, Kréta egyik leghíresebb sziklaszirten álló kolostorához, a
Chrissoskalitissához. A hölgyeknek megfelelő ruházat szükséges, vállakat és térdeket elfedő kendő, szoknya.
Innen mindössze már csak 5 km-re található Elafonisi szigete-félszigete, ahol 3 órás strandolási lehetőség áll
rendelkezésre. A szárazföldi részen bérelhető napágy/napernyő,mosdók és büfék is találhatók itt. Ezt követően
Elos falucskában lesz az ebédelési lehetőség, innen pedig meg sem állunk Kostas bácsi , a helyi kistermelő
termékkóstolójáig . Az ízek csábításában találkozhatunk kakkukfűméz, fűszerek, teafüvek, krémek, házi raki,
ízesített raki, olivaolaj színe választékával. A kirándulás záró akkordját pedig Kréta egyik legnagyobb borászata,
családi vállalkozása adja. Ízletes krétai borok közül válogathatunk mialatt, csodálatos panorámás kilátás tárul a
szemünk elé a panorámateraszról.
Kirándulás várható napja: péntek
Kirándulás időtartama: egész napos
Kirándulás jellege: buszos kirándulás
Ebéd: önköltséges
Napernyők, napágyak: térítéses
Belépők: Kolostorba a felnőtt jegy: 2 euro, diák: 1 euro
Ami feltétlen hozz magaddal: fürdőruha, törölköző, papucs, naptej, sapka, váltóruha, hölgyeknek kendő vagy
szoknya, kényelmes cipő, ami tartja a bokát!
Amit érdemes: költőpénz, fényképezőgép,vizícipő a jó kedved
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Kiknek ajánljuk:minden korosztálynak, fiataloknak, aktív sportolóknak, pihenni vágyóknak, a kultúra ,
gasztronómia kedvelőinek, családosoknak egyaránt
Felnőtt: 47 euro
Gyerek:25 euro
Azok akik kettő, három vagy több kirándulásra is befizetnek, 10/15/20 % kedvezményben részesülnek!

