
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Krētas tradicion ālās virtuves pav ārstundas

Ekskursijas apraksts: Ja jūs interesē Krētas tradicionālā virtuve, grieķu ēdieni vai jums vienkārši patīk gatavot ēst, mēs aicinām jūs uz 
mūsu tradicionālajām pavārstundām.
Jūs gatavosiet, garšosiet un baudīsiet vietējās virtuves gardākos ēdienus ar mūsu profesionālās pavāres, Koulas kundzes, atbalstu un 
palīdzību.
Koulas kundze ir dzimusi un augusi Krētas ciematiņā, mantojot savas ģimenes zināšanas, ar kurām viņa ir gatava patiesi un sirsnīgi 
dalīties ar mums. Viņa ir autore pavārgrāmatai "Krētas ēdieni" (Foods of Crete), kas ir izdota ASV un Kanādā, kur viņa dzīvoja daudzus 
gadus.
Visi ēdieni tiek gatavoti no dabiskiem, svaigiem vietējiem produktiem, kas ir raksturīgi Krētas salai, piemēram, olīveļļa, dārzeņi, siers, 
gaļa, vīns. Pavārstundas dalībnieki uzzinās lietderīgu informāciju par garšaugu, olīveļļas un citu pārtikas produktu uzturvērtību un 
pareizu lietošanu ikdienā.
Pēc ēdienu pagatavošanas tiks ieturēta kopīga maltīte pie gara galda, baudot jūsu darba augļus kopā ar vietējiem vīniem un maizi, 
grieķu dziesmu un interesantu stāstu pavadījumā...
Iedvesmojoša atrašanās vieta...
Pavārstundas notiek unikālā vietā ar nosaukumu "Fabrica", kas atrodas vienā no Vamosas senajiem rajoniem. Šeit atrodas 1846. gadā 
būvētā olīvu prese ar Venēcijai raksturīgām arkām un milzīgiem dzirnakmeņiem pašā centrā. Šī unikālā atmosfēra atdzīvinās jūsu 
"ceļojumu" Krētas tradicionālās virtuves aromātos un garšās!                                                                                                  
Līdzi j āņem: fotoaparāts, sauļošanās krēms.                                                                                                                                                                                                                                                             
Ekskursijas tips un ilgums: kulinārijas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                                                    
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Džordžopolis, Retimnas reģions, Skaleta, Panormo

Piedz īvojumu t ūre 

Ekskursijas apraksts : Atklājiet pasakainas un noslēpumainas vietas. Apmeklējiet ūdenskritumu, garšaugu fermu un vienu no pasaulē 
vecākajiem olīvkokiem. Šīs ekskursijas ietvaros mēs apmeklēsim nezinātāju acīm apslēptu aizu un ūdenskritumu salas austrumu daļā. 
Mūsu ekskursijas maršruts vijas gar piekrasti, ļaujot izbaudīt iespaidīgas ainavas. Olīvkoki un savvaļas dzīvnieki ir visapkārt. Pārgājienu 
uzsāksim netālu no piekrastes un aptuveni pēc pusstundas, šķērsojot džungļiem līdzīgu teritoriju, mēs sasniegsim ūdenskritumu. 
Kristāldzidrs, auksts ūdens krīt no 18 metrus augstas klints mazā ezeriņā, kurā ir iespējams nopeldēties un atsvaidzināties. Pusdienas 
ēdīsim netālu no pludmales. Atgriežoties pie civilizācijas, apmeklēsim garšaugu fermu, kur jūs uzzināsiet vairāk par salas garšaugu 
floru. Šī pasakainā ekskursija ļaus jums atgriezties pie dabas, šķērsojot dažāda veida apvidus un iepazīstot savvaļas garšaugus, 
olīvkoku birzis, savvaļas dzīvniekus un džungļu ieskautos ūdenskritumus.                                                                                                                                                                                                                                                   
Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassegas.                                                                                                                                                                                                                                              
Ekskursijas tips un ilgums:  apskates ekskursija, viena diena .                                                                                                                                                                                                     
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Džordžopolis, Malija, Stalida, Sisi, Agios Nikolaos, Elunda

Sarakinas aiza un Hrisi sala

Ekskursijas apraksts: Ja vēlaties atpūsties no karstās vasaras saules valdzinošā oāzē, jums noteikti ir jāapmeklē Sarakinas aiza, kas 
ir viena no skaistākajām aizām Krētā. Mūsu ceļojums sāksies ar 2 stundas ilgu braucienu uz Sarakinas aizu. Aiza ir tikai 1,5 km gara, 
bet tās sienu augstums sasniedz 150 metrus. Vidējais attālums starp aizas sienām ir no 3 līdz 10 metriem, bet ir arī tādas vietas, kur 
sienas ir tik tuvu, ka starp tām trūkst vietas pat gaismai! Ceļojums ir aizraujošs un nedaudz ekstrēms, bet, ja vēlaties mierīgāku 
pastaigu, varat izmantot meža ceļu. Pēc tam, kad būsim šķērsojuši Sarakinas aizu, atgriezīsimies autobusā un dosimies uz ostu, lai 
turpinātu ceļu uz Hrisi salu. Hrisi sala atrodas 13 kilometru attālumā no Krētas dienvidaustrumu krasta, Lībijas jūrā.  Stundu ilgs 
izbrauciens ar kruīza kuģi no Ierapetras, vienas no Eiropas vistālāk dienvidos esošajām pilsētām, nogādās jūs paradīzē uz zemes. 
Pusdienas ēdīsim uz kuģa.  Šī pasakainā sala, patiesībā, ir milzīgs smilšu kalns, kura vienu trešdaļu sedz kadiķu mežs, kas ir 
aizsargāts ar Grieķijas un Eiropas likumdošanu. Vienkārši izbaudiet pludmali.                                                                                                                                                                                                                                         
Līdzi j āņem: peldkostīms, ērti apavi (ja iespējams, ūdensnecaurlaidīgi), fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                     
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Amudra, Kokini Hani, Guvesa, Analipsi, Anisara, Hersonisa, Malija, Stalida, Sisi, Agios Nikolaos.
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