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OM TUREN: 
Her ved indgangen til sommeren har vi i Rejseudval-
get besluttet at sætte endnu en rejse på programmet 
– nemlig en flyrejse med Primo Tours til  skønne og 
varme Kreta 9.-16. oktober. 
 

Det bliver ikke en egentlig vandrerejse, men en rejse 

med mange vandremuligheder og gode oplevelser på 
et rigtig dejligt hotel. Alle kan være med på turen – 
der vil blive tilbudt vandringer de fleste dage, vil man 

ikke vandre, vil der være andre aktivitetmuligheder.  
 

Det er som sædvanligt en rejse med All Incl., bus til 
Billund fra Munkebo, Kerteminde og Langeskov, mad 

i flyet og et par udflugter i løbet af ugen. 
 

 
 

Kreta er Grækenlands største ø med en smuk og 
bjergrig natur, dejlige strande og hyggelige byer. 
Vi skal bo lidt uden for Chania, som med sine knap 
70.000 indbyggere og den venetianske havn er et 
meget populært sted og et af danskernes foretrukne 
rejsemål.   
 

 
 

INDKVARTERING OG FORPLEJNING: 
Vi skal bo på Hotel Panorama****, som ligger helt 
ud til havet ikke langt fra Chania. Det er nemt at 
komme med bus fra hotellet til Chania, hvis man vil 
tage en tur på egen hånd.  
 

Opholdet er med All Incl. Der er flere pool-områder, 
fittness, wellness, tennis, billard og mange andre 

aktvitetstilbud (mod betaling). 

Stranden ved hotellet er en stenstrand – husk 
badesko, men der er kun ca. 800 m til en rigtig 
dejlig sandstrand. 

 

 
 

TURENS PROGRAM: 

Vi arbejder stadig med programmet, men overordnet 

ser det således ud: 

 

Søndag 9. okt. – udrejsedag. 

Bus til Billund og flyafgang kl. 7.40 – ankomst 

Chania Lufthavn kl. 12.00 (1 times tidsforskel). 

Transfer til hotellet, frokost og informationsmøde. 

 

Søndag 16. okt. – hjemrejsedag 

Flyafgang fra Chania kl. 13.10 – ankomst Billund kl. 

15.35 og herefter bustransport til Fyn. 

 

Der vil de fleste dage blive arrangeret vandringer af 
forskellig sværhedsgrad og længde. Vandretursledere 

er Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen. 
 
Lilian Munch Pedersen deltager som rejseleder og 
vil arrangere kortere ture i lokalområdet, byture osv. 
for dem, som ikke vil vandre så meget. 
 

 
 
En af dagene bliver der arrangeret en heldagsudflugt 

for os med Primo Tours guider  til Arkadi Klostret og 
bagefter til den smukke by Rethymnon, hvor der vil 
blive mulighed for at gå rundt i grupper eller på egen 
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hånd og måske shoppe lidt. Der er rigtig meget at se 
på i Rethymnon. 
 

Udflugten er med frokost, og turen er med i rejsens 
pris. 
 

En anden dag vil der blive en bustur til Imbros-
kløften, som er èn af de mest kendte kløfter på 

Kreta. Der er ca. 1 ½ times kørsel til kløften, så vi 
får set en anden del af Kreta denne dag. 

 
Der venter os en smuk vandretur på ca. 8 km gen-
nem kløften. Den er krævende, men de fleste vil 
kunne gå den. Turen er med i rejsens pris. 

 

 
 
Primo Tours har dygtige og hjælpsomme guider på 
stedet, og der er forskellige tilbud om udflugter.  
 

Har du f.eks. en drøm om at gå den berømte tur 

gennem Samariakløften – en meget krævende tur på 

16 km – så er chancen der nu. Det er en uforglem-
melig oplevelse, når man kan lide at vandre. Hør 
mere om turen, når vi kommer derned. Turen er ikke 
med i vores program, og den er for egen regning. 
 

Og ellers er det blot at nyde det dejlige hotel, den 
smukke ø, det gode selskab og ikke mindst den 

dejlige græske mad og vin ad libitum. 
 

Temperaturen på Kreta i starten af oktober er 
omkring 23 grader, og man kan stadig bade i havet. 
 

REJSENS PRIS: 
Prisen for hele rejsen er kr. 6.975,- pr. person i 
dobb.værelse med balkon. Den dækker flyrejse, bus 

til/fra Billund, mad ombord på flyet, transfer på 
Kreta, All Incl. på hotellet, de to nævnte udflugter og 
alle de vandreture, som Fodslaw selv arrangerer. 

Prisen omfatter IKKE drikkevarer om bord på flyet 
og evt. udgifter til lokalbusser, taxa mv.  
 

Prisen omfatter heller ikke den miljøafgift, som 
Grækenland har pålagt alle hotelovernatninger 1.1. 
2018. På Panorama er det 3-4 euro pr. vær./nat.  
Beløbet opkræves ved indtjekning – kontant eller 
med betalingskort. 
 

TILLÆG:  
Havudsigt  (pr. person) kr. 200 

Enkeltværelse  kr. 1.500   (begr. antal) 
Afbestillingsforsikring kr. 249 

Årsrejseforsikring fra kr. 306 

Bestemt plads i flyet t/r kr. 250 

Ekstra benplads i fly t/r kr. 550  
 

BEMÆRK: 

Da denne rejse som nævnt er blevet til efter en hur-
tig beslutning, kan vi ikke som vi plejer forudreserve- 
re et antal værelser, som passer til vores ønsker.  Vi 
må denne gang acceptere den værelsesfordeling, 

som hotellet kan tilbyde med de værelser, der er. 
 

Det betyder, at der er meget få værelser til rådig-
hed som eneværelse, og vi opfordrer derfor til, at 
man inden tilmelding får afklaret,  om der måske er 

en anden, man vil dele værelse med. Vi kan ikke 
garantere enkeltværelse.  
 

Det betyder også, at de fleste tilbageværende 
værelser er med havudsigt. Værelserne uden hav-
udsigt vil blive solgt først-til-mølle, så de fleste af jer 
skal nok regne med at få værelse med havudsigt, 
som så heldigvis kun koster kr. 200 pr. pers. ekstra.  
 

TILMELDING: 
Tilmeldingen starter torsdag 5. maj  kl. 9.00 så I 

lige kan nå at få kigget i kalenderen. 
Det er denne gang først-til-mølle. Tilmelding så læn-

ge der er pladser, men senest 15. juni. 
Tilmelding kan kun ske til Lilian – tlf. 2245 1156 
eller lilian.fodslaw@gmail.com  
Turen gennemføres ved min. 30 deltagere og pt. er 
der max. 40 pladser. 
 

BETALING: 
Primo Tours opkræver kr. 2.000 pr. person som 
depositum, når tilmeldingsfristen er udløbet. 
Restbeløbet skal betales senest 60 dage for afrejsen 
– altså sen. 9. aug.  Primo Tours sender opkrævning. 
 

Primo Tours er rejsearrangør, og for rejsen gælder 
deres betingelser, som kan ses på hjemmesiden. 

 
TUREN ER KUN FOR MEDLEMMER AF MUNKEBO 
FODSLAW 

mailto:lilian.fodslaw@gmail.com

