
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Από 24 έως 26 Δεκεμβρίου 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

Σαββατο 24 Δεκεμβριου: 

Ώρα 09.00 αναχώρηση από τον Αγιο Νικολαο. Μετα από μια σύντομή στάση 

για καφέ  συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά για να επισκεφτούμε το οινοποιείο 

 Ντουρακης στον Αλικαμπο. Σε αυτό το μοναδικής φυσικής ομορφιάς περιβάλλον, 

 δημιουργεί σήμερα η οικογένεια Ντουράκη κρασιά εμπνευσμένα από την κρητική γη  

και τις ποικιλίες της . Εκεί θα απολαύσουμε  μια μεθυστική βόλτα στους χώρους 

 του βοτανόκηπου, στο αρχαίο πατητήρι και στον κατάφυτο αύλιο χώρο και στη  

συνέχεια ξεναγηθείτε στους χώρους της παραγωγής, εμφιάλωσης και  

παλαίωσης. Ανακαλύψτε τον πλούτο των κρασιών του οινοποιείου με μια γευστική δοκιμή  

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 

 

                                                                                                                                                      

    

 



Συνεχίσουμε  για τα Χανιά, Η πόλη έχει βάλει τα γιορτινά της και μας περιμένει. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

Απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση και βόλτα στη φωταγωγημένη παλιά 

πόλη με τα πολύχρωμα λαμπιόνια και τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ο 

Δήμος Χανίων έχει οργανώσει 20 εορταστικές εκδηλώσεις για τους 

επισκέπτες. Η επιλογή δικιά σας.  Nωρίς το βράδυ  αναχωρούμε 

για το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του ερημίτη, στη 

Μαραθοκεφάλα. Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, άνθρωποι από κάθε 

γωνιά της Κρήτης συρρέουν στο σπήλαιο  χωριτικοτητας 4000 ατόμων , για να 

παρακολουθήσουν την αναπαράσταση της Γέννησης του Θεανθρώπου με 

το φωτεινό αστέρι της Βηθλεέμ στην είσοδο του σπηλαίου, τη φάτνη του 

Θείου Βρέφους, τα ζώα, τα αναμμένα κεριά,  τις χριστουγεννιάτικες 

ψαλμωδίες και τα σήμαντρα να δημιουργούν μια κατανυκτική ατμόσφαιρα 

που μεταφέρει νοερά τους πιστούς στην Βηθλεέμ.  

Μετάβαση σε κέντρο για το ρεβεγιόν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

   

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Δεκεμβρίου: 

Πρωινό. Επίσκεψη στη Μονή της Αγίας Κυριακής , μόλις 12 χιλιόμετρα ΝΔ της πόλης των Χανίων . 

Ως το 1992, η Μονή ήταν ένα σύνολο από χαλάσματα , έκτοτε αναστηλώθηκε και αποτελεί ένα  

πανέμορφο μοναστήρι της Κρήτης. Βρίσκεται κάτω από το φρούριο του Καστέλου .  

Θα περπατήσουμε στο όμορφο προστατευμένο δάσος , ένα μικρό φαράγγι με ποτάμι και  

πολλά σπηλαιώδη παρεκκλήσια στα οποία οδηγούν λιθόστρωτα μονοπάτια. 

, 

   



Μετά την πεζοπορία μας και αφού μας έχει ανοίξει η όρεξη θα ξεκινήσουμε με κατεύθυνση προς τα Δυτικά 

κοντά στον Μπάλο και την Γραμβούσα 

 

Εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική 

εμπειρία φαγητού που θα σας μείνει αξέχαστη. θα συναντήσουμε την πιο 

αγνή παραδοσιακή διαδικασία μαγειρέματος. Διαδικασίες που μας έχουν 

περάσει από γενιά σε γενιά. Αυτή είναι η αξία της απόλυτης γευστικής 

εμπειρίας της Κρητικής Παράδοσης, το απογευματάκι επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Δεκεμβρίου: 

 

    

Πρωινό. Σήμερα πραγματοποιείται το Santa Run.  

iΠρόκειται για μια γιορτινή διοργάνωση, παρωδία του γνωστού Santa Run  

που διοργανώνεται σε διάφορες πόλεις του κόσμου κάθε Δεκέμβρη.  

Μια πορεία περπατήματος μέσα στην πόλη των Χανίων, όπου οι συμμετέχοντες φορούν στολές Άγιου Βασίλη.  

 Αναχώρηση για Άγιο Νικόλαο με στάση στο Ρέθυμνο για φαγητό και το βραδάκι θα είμαστε στον Άγιο Νικόλαο 

 ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 



ΤΙΜΕΣ: 

• Ενήλικες σε Μονόκλινο δωμάτιο 285€ / άτομο 

• Ενήλικες σε δίκλινο δωμάτιο 245€ / άτομο 

• Ενήλικες σε Τρίκλινο δωμάτιο 235€ / άτομο 

• Ενήλικες σε Τρίκλινο συν extra bed: 230€ / άτομο (άνεση περιορισμένη) 

Για την εγγραφή η προκαταβολή 100€ είναι υποχρεωτική. Η αποπληρωμή έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Όλες οι μεταφορές & εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με 

• πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο. 

• Εμφιαλωμένο νερό  

• Espresso – Cappuccino & Snacks μέσα στο λεωφορείο  

• Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε καινούργιο πολυτελές ξενοδοχείο 4* στην πόλη 

• των Χανίων. 

• Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο. 

• Εορταστικό τραπέζι ανήμερα των Χριστουγέννων με ποτά και ζωντανή μουσική. 

• 3 γεύματα ( ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΓΕΥΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 

• Συνοδός του γραφείου μας. 

• Ομαδική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Οινογνωσία ( προαιρετική ) στο Οινοποιείο Ντουρακη 10€/ατομο 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,  09:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΧΡΙΕΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 


