Gennem 10 lande til Kreta!

Turen gennem 10 lande til Kreta starter 2. september og går gennem Tyskland, Østrig, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina,
Montenegro og Albanien til Grækenland. Fra Pireaus sejler vi til Kreta og kører rundt på Kreta i ca. 2 uger, hvorefter vi sejler til
Pireaus igen. Vi har egen kahyt med bad og toilet på sejlturen Pireaus – Chania – Pireaus. På sejlturen fra Patra til Venedig har vi
”Camping on Board” hvor vi bor i vores camper på færgens dæk. Der er strøm og toilet på dækket.
Vi skal på busture og sejlture. I Albanien skal vi på bustur til Tirana og se byen og det interessante museum Bunkart i de gamle
russiske bunkere. I Dubvronik sejler vi fra pladsen ind til den gamle by. I Kastraki skal vi på bustur til klostrene på bjergtoppene
omkring byen. I Athen skal vi på bustur rundt i byen, og på besøg på Akropolis og i Plaka. Den interessante bydel i Athen. På
Kreta sejler vi til øen Spinalonga på Østkreta. Vi skal spise middage på lokale restauranter og tavernaer. Og vi skal på bustur til
”Det skjulte Kreta”. Bl.a. besøger vi Holger fra Aalborg, som har slået sig ned på Kreta hvor han dyrker vin og oliven som også kan
købes i Danmark flere steder.
Vi kommer rundt på Kreta og ser steder hvor turister normalt ikke kommer. Vi besøger en vinbonde hvor vi smager på hans vin.
Vi kommer forbi Matala Beach, stranden hvor hippier og militærnægtere fra USA gemte sig og boede i klippehuler tilbage i
60’erne for ikke at blive sendt til Vietnam. Vi skal lære at danse Zorba af Cretanske dansere til en græsk aften med Barbeque på
Hotel Frida. Og vi skal bade på nogle af verdens bedste badestrande. Elafonissi og Fallasarna. Og du kan få en naturoplevelse af
de store på en vandretur med guide gennem Samariakløften (ikke med i programmet, men kan arrangeres).
Der er mulighed for både at køre i gruppe sammen med andre eller alene. Og vil du køre en anden vej, eller overnatte et andet
sted er der også muligheder for det.
Med på turen er bl.a.:
• Færgebilletter Pireaus-Chania-Pireaus med 2-sengs kahytter med bad og toilet
• Færgebilletter fra Patra til Italien med ’Camping on Board’
• Alle overnatninger på camping- og autocamperpladser
• Sejltur fra Plaka til Spinalonga.
• 4 sightseeing busture.
• 10 middage
• Græsk aften med cretanske dansere på Hotel Frida i Chania
Brændstof, motorveje og tunneller, og evt. ekstra omk. til el, vand
etc. betaler man selv.
Sidste frist for tilmelding er 1. marts 2019.
Se mere på:
www.nemcamp.dk
www.facebook.com/nemcamp.dk
info@nemcamp.dk
Eller ring til Steen (3082) tlf. 40 74 82 00

