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CRETA 
L’illa del Minotaure 

 
 
 

Posidó envia un minotaure al rei Minos de 
Creta perquè el sacrifiqui en honor seu. El 
rei Minos, meravellat per la bellesa de 
l'animal, decideix conservar-lo i no 
sacrificar-lo. Construeix el famós laberint i hi 
tanca la bèstia. Així comença un mite que 
culminarà quan Teseu entri al laberint 
desenrotllant un cabdell de fil que li havia 
donat Ariadna, mati al minotaure i seguint el 
fil aconsegueixi sortir del laberint. Milers 
d’anys més tard, Arthur Evans aconsegueix 
el permís per començar les excavacions a un 
petit turó cobert de flors. És l’any 1900 i 
Creta inaugura la seva nova condició estatal 
dins l’imperi otomà. Assistit per l’arqueòleg 
Duncan Mackenzie i 34 treballadors, 
comencen a palejar terra. Sense saber-ho, 
són a punt de desenterrar Cnossos, un dels 
palaus més importants de l’antiguitat. La 
complexitat de les restes i la gran quantitat 
d’estances del palau recorden a Evans el 
laberint del minotaure. I aprofitant la força 
del mite, decideix batejar la nova civilització 
cretenca amb el nom de minoica. Un dels 
grans jaciments arqueològics del món acaba 
de posar Creta al mapa dels llocs 
imprescindibles.  
 

SORTIDA 2 d’abril de 2023 

 
 
 
1r Dia. Volem a Iràklio. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, trobada amb el guia d’Eurovacances i sortida del vol a 
Frankfurt, on connectarem amb el vol a Iràklio. Després d’aterrar anirem a instal·lar-nos a l’hotel 
on ens allotjarem les properes quatre nits. 
 
2n Dia. Iràklio – Cnossos - Iràklio. 
Esmorzarem a l’hotel i després anirem a conèixer el jaciment arqueològic de Cnossos, el més 
gran dels antics palaus minoics i també la construcció palatina més antiga d’Europa amb 4.000 
anys d’antiguitat. Excavat a partir de 1900 per l’arqueòleg britànic Arthur Evans i més tard 
perl’anomenada Escola d’Arqueologia Anglesa, es considera una dels jaciments més importants 
de la Mediterrània. Acabada la visita retornarem a Iràklio per visitar el Museu Arqueològic, on  
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s’exposen les millors peces de la cultura minoica. Situat en un palau de 1933, aquest museu és 
de visita obligada per comprendre i apreciar la llarga historia de l’illa. Dinarem i a la tarda farem 
una passejada guiada pel centre històric d’Iràklio. Fundada com a port de Cnossos, i fortificada 
pels venecians, la ciutat jugaria un paper molt important durant la Segona Guerra Mundial. 
Durant la visita veurem les muralles que encara envolten el centre històric i ens aproparem als 
monuments més significatius. Finalment retornarem a l’hotel per sopar i descansar. 
 
3r Dia. Iràklio – Malia – Gournia – Spinalonga – Hàgios Nikólaos – Iràklio. 
Començarem el dia visitant el jaciment minoic de Malia, que com molts d’altres assentaments 
del període, s’estructura al voltant d’un palau. Fundat a finals del III mil·lenni aC, aquest Palau 
passaria per diverses fases constructives fins als seu abandonament definitiu el 1.450 aC. A 
continuació anirem a conèixer l’antiga ciutat minoica de Gurnia, probablement el millor jaciment 
de Creta per veure com es vivia a l’illa a mitjans del II mil·lenni aC. Acabarem el matí a Spinalonga, 
una petita localitat dominada per un castell venecià del segle XVI construït sobre vestigis d’una 
fortalesa anterior d’època bizantina. Dinarem en ruta i a la tarda arribarem a Hàgios Nikólaos, 
coneguda com la Saint Tropez de Creta. Farem una passejada per conèixer la localitat i quan 
acabem retornarem al nostre hotel d’Iràklio per sopar i descansar. 
 
4t Dia. Iràklio – Gortina – Festos – Hagia Triada - Matala – Iràklio. 
Després d’esmorzar visitarem les restes arqueològiques de Gortina, on es poden veure 
superposades restes de totes les antigues civilitzacions de l’illa, des del neolític fins a l’època 
romana. Durant segles Gortina va dominar el territori circumdant fins Festos, convertint-se en 
un dels motors de la cultura minoica. A continuació anirem al jaciment arqueològic de Festos, la 
ciutat més important de la costa sud durant l’època minoica. La seva preeminència, però, no 
arribaria fins la caiguda de Cnossos i duraria fins la seva destrucció durant la primera meitat del 
segle II aC. Acabada la visita ens dirigirem al jaciment arqueològic d’Hagia Triáda; es tracta d’una 
important ciutat fundada durant l’època minoica que cap al 1650 aC, quan un important 
terratrèmol va devastar el conjunt, fou abandonada. Dinarem i a la tarda visitarem el poble de 
pescadors de Matala, famós per les antigues coves habitades del voltant del poble. Acabada la 
visita retornarem al nostre hotel d’Iràklio. 
 
5è Dia. Iràklio – Arkadi – Armenoi – Rethymnon – Canea. 
Començarem el matí traslladant-nos al monestir d’Arkadi, un dels símbols de la independencia 
de Creta. Fundat segons la tradició durant l’anomenat Segon Període Bizantí, aquest Monestir 
esdevindria un dels grans centres culturals grecs durant el Renaixement de Creta. En la lluita per 
la independència, Arkadi seria saquejat per les tropes bizantines en diverses ocasions, 
convertint-se en un dels símbols de la resistència de Creta. Acabada la visita, anirem a conèixer 
la necròpolis minoica d’Armenoi, on s’han documentat més de 230 tombes i hipogeus. Dinarem 
i a la tarda arribarem a Rethymnon, la tercera ciutat més important de Creta. Fundada durant 
l’època minoica i habitada de manera continua durant milers d’anys, Rethymnon destaca pel 
seu interessant centre històric d’època veneciana, pel qual farem una passejada. Acabades les 
visites continuarem cap a Canea, a la costa nord-oest, on ens allotjarem les properes tres nits. 
 
6è Dia. Canea – Chrissopigi – Hagia Triáda – Akrotiri – Omalos – Canea. 
Començarem el matí al Monestir de Chrissopigi, un antic centre teològic fundat al segle XVI 
durant els anys de la dominació veneciana, convertit actualment en convent. Acabada la visita 
ens dirigirem a visitar el monestir d’Hagia Triàda. Acabarem el matí al turó d’Akrotiri, on hi ha 
enterrat Eleftherios Venizelos. Nascut a Creta, Venizelos va ser un dels polítics més importants 
de Grècia durant la primera meitat del segle XX. Dinarem en ruta i a la tarda arribarem a Omalos,  
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a les anomenades muntanyes blanques. Farem una parada per gaudir de les espectaculars vistes 
de les gorgues de Samaria i després retornarem a Canea. 
 
7è Dia. Canea. 
Avui dedicarem el matí a conèixer Canea, la segona ciutat més important de Creta, d’origen 
minoic, fundada durant el III mil·lenni aC. Dominada més tard per bizantins, genovesos i 
venecians, la ciutat seria fortificada en diverses ocasions per resistir l’embat otomà. Després 
d’un llarg setge l’any 1645, Canea seria finalment conquerida, formant part de l’imperi otomà 
fins el 1898. Durant la visita del centre històric veurem la fortalesa de Firkas, construïda per 
defensar el port, el far, el mercat municipal, la Mesquita dels Geníssars, la Sinagoga Etz Hayyim 
i les muralles venecianes. També entrarem al Museu Arqueològic, on s’exposen objectes des del 
neolític fins a l’època clàssica. Dinarem durant les visites i a la tarda gaudirem de temps lliure 
per passejar per Canea. 
 
8è Dia. Canea – Iràklio – Barcelona. 
Després d’esmorzar ens traslladarem de Canea a Iràklio per agafar el vol a Frankfurt, on 
connectarem amb el vol a Barcelona. Després d’aterrar a l’aeroport del Prat donarem per acabat 
el viatge. 
 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
2.695.- € (IVA inclòs) 

 

 
395.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Lufthansa, classe turista • Estada a hotels de 4**** a Iràklio i de 3*** al 
centre de Canea • Pensió completa durant tot el viatge, excepte els àpats que coincideixin amb 
horari de vol • Servei de maleters als hotels • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el 
viatge • Visita de Cnossos • Visita d’Iràklio amb entrada al Museu Arqueològic • Visita de Malia. 
• Visita de Gournia • Visita de Spinalonga • Visita d’Hàgios Nikólaos • Visita de Gortys • Visita 
de Festos • Visita de Matala • Visita d’Arkadi • Visita d’Armenoi • Visita de Rethymnon • Visita 
de Canea amb entrada al Museu Arqueològic • Visita del Monestir de Chrissopigi • Visita d’Hagia 
Triáda • Visita d’Akrotiri • Vista panoràmica de les gorgues de Samaria • Assegurança 
d’assistència en viatge amb la companyia ARAG 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


