
 

 

KRETA V OKTOBRU 
 
Največji grški otok, zibelka zahodne civilizacije z bogato 
kulturnozgodovinsko dediščino, dom grškega boga mitologije 
Zeusa…. 
In ne samo to, bogata je tudi narava.  
Kristalno čisto morje, nasadi oljk, gore, jame, jezera, soteske, ….. 
 
Cena vključuje: let iz Ljubljane, letališke in varnostne pristojbine, povratni 
transfer letališče – hotel, izbrana storitev in namestitev, slovenski 
predstavnik na destinaciji 
  

 

Porto Plazza 3*, nočitev z zajtrkom 
Lega: približno 80 m od peščeno prodnate in delno kamnite plaže, v središču živahnega Hersonissosa 

Naši namigi: samo za odrasle nad 16 let, odlična lokacija v središču mesta in v bližini plaže,  prodajna uspešnica, 

priporočamo parom. 

Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 449 € 

10.10., 7 noči x 

17.10., 7 noči x 

24.10., 7 noči x 

 OPOMBA: možna sta tudi polpenzion in all inclusive storitev 

Porto Greco Village 4*, nočitev z zajtrkom 
Lega: v neposredni bližini plaže, v središču Hersonissosa, 8 km od Malie, 24 km od letališča Heraklion, 300 m od 

avtobusne postaje. 
Lega: odlicna lokacija, namenjen družinam in parom, prenovljeno naselje 

 

Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 499 € 

10.10., 7 noči 499 € 

17.10., 7 noči 499 € 

24.10., 7 noči x 

OPOMBA: možen je tudi polpenzion ali all inclusive storitev 

Kallia Beach 4*, ALL INCLUSIVE 
Lega: nasproti peščeno prodnate plaže (vmes manjša cesta), približno 900 m od kraja Gouves, ob plaži promenada z bari 

in tavernami, ki vodi do 600 m oddaljenih trgovinic, restavracij, avtobusne postaje, 8 km od središča Hersonissosa, 20 km 

od letališča Heraklion. 

Naši namigi: vse superior sobe prenovljene  2019, prodajna uspešnica več let, taverna poznana po odlični grški hrani, tudi 

sobe 2+4. 

 
Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 629 € 

10.10., 7 noči 579 € 

17.10., 7 noči 579 € 

24.10., 7 noči x 

  
 



 

 

Gouves Waterpark 4*, ALL INCLUSIVE  
Lega: približno 300 m od peščeno prodnate plaže, 700 m od kraja Gouves, približno 17 km letališče Heraklion, 400 m od 

avtobusne postaje. 

Naši namigi: živahen hotelski kompleks, vodni park, priporočamo družinam. 

 
Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 699 € 

10.10., 7 noči 599 € 

17.10., 7 noči 599 € 

24.10., 7 noči 809 € 

  
OPOMBA: na voljo tudi družinske sobe z ločenimi prostori 

The Island 4* sup, nočitev z zajtrkom 
Lega: nasproti peščene plaže (vmes majhna lokalna cesta / promenada), približno 800 m od Gouvesa, 9 km od 

Hersonissosa, 17 km od letališča Heraklion, 19 km od Herakliona, v bližini tavern, barčkov in trgovinic. 

Naši namigi: za osebe nad 16 let, odlična lokacija nasproti plaže, priznan hotel, veliko povratnih gostov. 

 
Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 899 € 

10.10., 7 noči 799 € 

17.10., 7 noči x 

24.10., 7 noči  x 
 

Mitsis Rinela Beach 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE 
Lega: ob peščeno prodnati plaži (tudi ločen del samo za odrasle), približno 300 m od kraja Kokkini Hani, 12 km od 

Herakliona, 10 km od letališča Heraklion, 2 km od Aquariuma in 1.5 km od vodnega parka Water City, avtobusna postaja 

pred hotelom, 50 m od prvih restavracij in barov. 

Naši namigi: priljubljen in priznan hotel, dva tobogana, vključeni senčniki, ležalniki in bar na plaži (prigrizki in pijača), 

bližina vodnega parka Water City, na plaži tudi ločen del samo za odrasle. 

Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 999 € 

10.10., 7 noči x 

17.10., 7 noči 799 € 

24.10., 7 noči  869 € 

OPOMBA: vse sobe imajo možnost dveh dodatnih ležišč, na voljo tudi bungalovi  

Creta Maris Beach Resort 5*, ULTRA ALL INCLUSIVE  
Lega: ob peščeno skalnati plaži, približno 500 m od Hersonisosa, 24 km od letališča Heraklion. 

Naši namigi: odlična lokacija ob plaži, bogat program vse vključeno, priznan hotel, priporočamo družinam in parom. 

 
Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči 1279 € 

10.10., 7 noči 1129 € 

17.10., 7 noči 999 € 

24.10., 7 noči  x 

  
 

V ponudbi so še dodatni hoteli. Za več informacij nas vprašajte na info@tuintam.com ali 05 906 24 10  
 

Cenam je potrebno prišteti enkratno prijavo v višini 15 EUR na rezervacijo. 
Za napake v tekstu ali spremembe cene organizatorja ne odgovarjamo.  

Za dodatne informacije o objektih in otroške popuste, se obrnite na agencijo. 

mailto:info@tuintam.com

