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KRETA        26.09 – 03.10 

 

Kreta er den største greske øya beliggende i Middelhavet. I gresk 

mytologi er dette stedet hvor den fremste guden Zevs ble født. Kreta 

utgjør i dag en betydelig del av gresk økonomi og kulturarv. Dette  er en 

øy som har det aller meste. Selv om de fleste reiser hit for å sole seg og 

bade, er det mye annet å gjøre.  

DAG 1-7 

På Stavanger Lufthavn Sola møter dere reiseleder Elisabeth Evjedal fra Boreal 

reiser. Hun er behjelpelig med innsjekk. Dere flyr direkte til Kreta. Under 

flyreisen serveres mat som er forhåndsbestilt. Etter landing henter vi vår bagasje 

og en uke i sol og varme venter. Transferbuss tar oss med til  Sunprime 

Platanias Beach som ligger perfekt til, rett på stranden og i gangavstand til 

Platanias. Området rundt hotellet er rolig og fredelig – som skapt for deilige 

feriedager. 

Hotellet har et stort og lekkert bassengområde og badehåndklær til alle, 

naturligvis. Alle rom  er lyse og luftige og har moderne design. Vil du bli enda litt 

mer bortskjemt, anbefaler vi Sunprime Spa. Luksuriøst så det holder. Du kan 

velge og vrake i behandlinger, alle utført med Decleorprodukter. Aromaterapi er 

den ultimate vei til avkobling. 

Vil du trene tilbyr hotellet store, luftige treningslokaler for både egentrening og 

ulike gruppetimer. 

Sunprime Platanias Beach har perfekt beliggenhet rett ved den populære 

stranden i Platanias.Når kvelden kommer anbefaler vi et besøk i restauranten 

ved stranden. Maten her er utsøkt, personalet kyndig og engasjert. 

Under oppholdet arrangerer reiseleder  utflukter for de som vil være med. 

DAG 8 Etter en innholdsrik uke er det på tide å tenke på returen. Vi blir hentet 

til avtalt tid og kjører til flyplassen. Innsjekk og ankomst Stavanger Lufthavn 

Sola. 

REISEFAKTA – FLY 

DATO:26.09 – 03.10 

FLYTIDER: 

Avreise:  Stavanger kl. 07.15 Ankomst Chania kl. 12.15 

Hjemreise:  Chania kl. 01.10  Ankomst Stavanger kl. 04.15 

Det tas forbehold om tidsendring. 
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PÅMELDINGSFRIST: 1.MARS 

PRIS: 

Del i Classic rom, balkong mot hage/omgivelser: Kr 13 390,- pr person 

 

INKLUDERT: 

Flyreisen Stavanger-Kreta t/r inkludert mat 

Reiseleder fra Boreal Reiser 

7 netter ved Sunprime Platanias Beach 

7 frokoster 

Tranfer flyplass-hotell t/r 

 

IKKE INKLUDERT: 

Lunsjer  

Middager  

Lokal turistskatt betales på stedet 

Utflukter bestilles og betales på stedet 

Tillegg enkeltrom, balkong mot hage/omgivelser: Kr 3100,- 

Del i Classic rom, balkong mot hav og basseng: Kr 400,- pr person 

Tillegg enkeltrom, balkong mot hav og besseng : Kr 3400,- 
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