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KRETA - približno 160 km oddaljena od celinske Grčije tvori mejo med Egejskim morjem na jugu in Libijskim na 
severu. Po velikosti je 5 največji otok v Sredozemlju, v Egeju pa največji. Obdana s številnimi manjšimi otočki, 
med njimi tudi otok Gozzo, ki velja za naj južnejšo točko Evrope. Opiše se jo lahko kot podolgovat po večini gorat 
otok z nekaj ravnicami med katerimi izstopa Massara. Ime je dobila po obilnih zalogah gline (krete),  katero so 
v antiki kopali in uporabljali za izdelavo lončevine (amfor….). Obale otoka so izredno razčlenjene, opazi se velika 
razlika med severno in južno stranjo. Severni del je bolj obljuden zaradi položnejših obal in nekoliko milejše 
klime. Jug pa je zaradi strmih obal in precej bolj suhega podnebja redkeje poseljen.

Vabimo vas na 19. počitnice Radia Ognjišče. Blago in prijetno septembrsko sonce vas letos v 
dobri družbi vabi na največji grški otok – Kreto. Kreta je znana kot otok posejan z brezčasnimi 
zgodovinskimi ostanki, antično mitologijo in duhovnostjo. Milina in blaginja samega otoka  
že tisočletja razvaja svoje prijazne prebivalce s svojo popolnostjo. Zgodovina je zagotovo v 
ospredju, saj je že Homer pripovedoval, da je na otoku nekoč cvetelo več kot devetdeset mest, 
eno od njih je bilo tudi mogočno kraljestvo mesta Knosos. Tam se je pred več kot 4000 leti 
začela razvijati napredna in veličastna civilizacija Minojcev o kateri pričajo arheološke najdbe, ki 
sodijo v sam vrh svetovnih arheoloških znamenitosti. Zgodovini se ob bok postavi tudi narava  z 
rajskimi plažami, kristalno čistim morjem, nasadi prastarih oljk, aromatičnimi mediteranskimi 
rastlinami, slikovitimi  gorami, soteskami, jamami in planotami.  Vse skupaj pa je odličen recept 
za dinamične in prijetne počitnice v naši družbi.



1. DAN: LJUBLJANA–KRETA–HOTEL I all inclusive
Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana predvidoma v dopoldanskih urah. Polet  
čarterja proti Kreti. Po približno dvoinpol urnem 
letu pristanek na otoku, kjer bomo urine kazalce 
premaknili za uro naprej. Po opravljenih mejnih 
postopkih sledi prevzem prtljage in kratka 
avtobusna vožnja do hotela. 

2-7. DAN: KRETA I all inclusive
Teden namenjen počitnikovanju na plaži in 
sproščanju v dobri družbi ekipe Radija Ognjišče 
in Kompasa. Prijeten hotel v bližini plaže nas bo 
razvajal s storitvijo all inclusive (vse vključeno). 
Vsak dan bo organizirana sveta maša. Prav tako 
smo v času počitnic za vas pripravili izbor izletov, 
na katerih bomo spoznali najbolj zanimive 
in slikovite kotičke otoka. Za doplačilo vam 
ponujamo: 
- obisk arheološkega najdišča Knosos, 
- ogled »kraljice Mediterana«, mesta Chania, 
- sprehod po mestu Agios Nikolaos in gorski 
vasici Kritsa.  
Ogled mesta Heraklion, ki velja za prestolnico 
otoka, je že vključen v ceno. 

8. DAN: KRETA–LJUBLJANA I zajtrk
Po sveti maši in zajtrku slovo od počitnic. 
Predvidoma zgodaj popoldan bomo zapustili 
hotel in se odpeljali do letališča, od koder bomo 
poleteli proti Sloveniji.

Kreta

ZEUS HOTELS MARINA BEACH 
Hotel: arhitektura hotela je preplet modernega 
sloga in lokalnega grškega stila. Udobne in pri-
jetne hotelske sobe so bile po večini obnovljene 
leta 2018. Hotel se lahko pohvali s kongresnim 
centrom, modernim spa centrom in bogato po-
nudbo dodatnih storitev. Zlasti pa so ponosni na 
svojo kulinarično ponudbo, ki je mešanica grške 
in mednarodne kuhinje. 
Lega: tik ob promenadi in peščeni plaži v prilju-
bljenem letovišču Gouves. Oddaljen le 19km od 
mesta Heraklion in 15km od letališča je idealno 
izhodišče za odkrivanje otoka. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, TV 
kotiček, brezplačen Wi-Fi v skupnih prostorih, in-
ternetni kotiček (doplačilo), restavracija, hotelski 
bar, bar s prigrizki, bar ob bazenu, zunanji bazeni, 
notranji ogrevan bazen, senčniki in ležalniki ob 
bazenu in na plaži brezplačno, kopalne brisa-
če (varščina), trgovina s spominki, mini market, 
parkirišče.   
Sobe: prijetne in udobne/sodobne sobe kot 
opremo vsebujejo: klimatsko napravo, brezpla-
čen Wi-Fi, Sat TV, telefon, sef, manjši hladilnik, 
aparat za pripravo kave in čaja, sušilnik za lase. 
Vsaka soba ima kopalnico s tušem ali kadjo in 
balkon.
Gostinska ponudba: v ponudbi počitnic je vklju-
čena storitev all inclusive (vse vključeno). V ceno 
so vključeni samopostrežni obroki v glavni resta-
vraciji:
- ameriški zajtrk (07.15-10.15), 
- kontinentalni zajtrk (10.15-11.00), 
- sladoled (10.00-17.30)
- prigrizki (12.00-16.00),
- pecivo in piškoti (16.00-17.00), 
- kosilo (12.30-14.30), 
- večerja (18.30-21.30), tematski večeri
- čez dan je na voljo v hotelskih barih izbrana lo-
kalna alkoholna in brezalkoholna pijača, kava in čaj
- ob kosilu in večerji na voljo izbrane lokalne bre-
zalkoholne  in alkoholne pijače.

Pomembno: gostje restavracije morajo upoštevati kodeks oblačenja. Natančen program all inclusive 
prejmete ob prihodu v hotel.
Plaža, bazeni in aktivnosti: poleg lepe peščene plaže se hotel lahko pohvali z dvema zunanjima ba-
zenoma z morsko vodo in notranjim ogrevanim bazenom (ogrevajo ga v mesecu aprilu in oktobru), 
Spa centrom s široko ponudbo tretmajev (doplačilo), fitnesom in širokim izborom raznih športnih in 
rekreativnih dejavnosti (namizni tenis, biljard, elektronske igrice, mini golf, tenis igrišče, odbojka na 
plaži, vodni športi na plaži (doplačilo).
Spletna stran: www.zeushotels.gr



O R G A N I Z I R A N I  I Z L E T I
V  Č A S U  P O Č I T N I C
OGLED HERAKLIONA - GLAVNEGA MESTA  
OTOKA | poldnevni izlet
Po zajtrku vožnja do Herakliona  - glavnega 
mesta otoka Kreta, ki je svoje ime dobil po 
grškem bajeslovnem junaku Herakleju. Sveta 
maša v katoliški cerkvi sv. Janeza Krstnika. Pr-
votna cerkev zgrajena 1888 leta je ob močnem 
potresu leta 1959 utrpela hude poškodbe in bila 
posledično podrta in znova zgrajena 1962 leta. 
Po maši sledi voden ogled mestnega središča, 
ki še zmeraj ohranja svojo pravljično podobo. 
Občudovali bomo trdnjavo Koules v beneškem 
pristanišču, se sprehodili do katedrale sv. Tita, 
posvečene zavetniku otoka sv. Titu, ki je v I. sto-
letju po Kristusovem rojstvu pridigal krščanstvo 
na otoku. Sv. Tit je bil učenec apostola Pavla in 
prvi škof na Kreti. Katedrala je igrala pomembno 
vlogo pri oživitvi krščanstva na otoku po arabski 
nadvladi. Ogled nadaljujemo do slikovite tur-
ške in beneške fontane. Po ogledu bo na voljo 
nekaj prostega časa za samostojno odkrivanje 
mestnih kavarn, kjer lahko okusite tradicionalno 
kretsko sladico »bougatso« ali se morda podate 
na obisk arheološkega muzeja, ki je eden največ-
jih v Grčiji. Povratek v hotel. .

AGIOS NIKOLAOS IN KRITSA | poldnevni izlet 
Po sveti maši poldnevni izlet za vse ljubitelje 
tradicije. Napotili se bomo med oljčne nasade 
do gorske vasice Kritsa, ki je ena najstarejših 
vasic na Kreti in kjer lokalni prebivalci še zmeraj 
ohranjajo tradicijo »stare« Krete. Sprehodili 
se bomo po amfiteatralno zgrajeni vasici med 
ozkimi uličicami, kjer lahko v trgovinah kupite 
spominke, lokalne izdelke in ročno izdelane 
prte. Kritske ženske so znane po svojih veščinah 
tkanja, izdelavi čipk in vezenja. Vožnja do 
mesteca Agios Nikolaos in ogled mesteca, ki je 
poznano po jezeru, za katerega legenda pravi, da 
je brez dna. Najbolj netipično mesto Krete je ime 
dobilo po krščanskemu svetniku – Sv. Nikolaju, 
v čigar čast je bila v 9.stoletju zgrajena cerkev v 
bizantinskem slogu. Povratek v hotel v zgodnjih 
popoldanskih urah.

KNOSOS IN MINOJSKA CIVILIZACIJA | 
poldnevni izlet 
Po sveti maši poldnevni izlet za vse ljubitelje 
zgodovine. Obiskali bomo največjo znamenitost 
Krete – arheološko najdišče Knosos, ki leži le 5 
kilometrov od stran današnjega glavnega mesta 
Heraklion. V palači pa naj bi po legendi nekoč 
prebival sam kralj Minos s svojo strašno pošastjo 
Minotavrom, ki naj bi po izročilu prebival v la-
birintu, katerega je zgradil sam Dedal. Palača 
Knosos je zgodovinska priča kraja, ki je bil pred 
4000 leti gospodarsko, politično in versko sre-
dišče minojske civilizacije. Ostanki pisanih fresk, 
impozantni rdeči stebri in veličastna antična 
prestolnica nas bo popeljala v preteklost. Po 
vodenem ogledu in številnih odkritih skrivnostih 
se bomo vrnili v hotel in uživali v popoldnevu 
na plaži.



CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz v 
ekonomskem razredu, letališke in varnostne 
pristojbine ter dodatek za gorivo, povratni 
avtobusni transfer na relaciji letališče – 
hotel – letališče, 7 nočitev s storitvijo »all 
inclusive« v predvidenem hotelu,  poldnevni 
izlet z ogledom Herakliona, dodatno 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
Vzajemna, slovensko spremstvo, organizacije 
potovanja, DDV
POPUST: odrasla oseba na dodatnem ležišču: 
90€
OBVEZNO DOPLAČILO V KRAJU SAMEM: 
turistična pristojbina na destinaciji 3 €/dan/
sobo.
MOŽNA DOPLAČILA DOPLAČILA OB PRIJAVI: 
administrativni stroški prijave 20 €, enoposteljna 
soba v hotelu 330 €, zavarovanje rizika odpovedi 
v višini približno 4,2 % osnovne cene. 
DOPLAČILO VODNIKU NA POTI: dodatni 
izleti: Knosos in minojska civilizacija, Agios 
Nikolaos in Kritsa, Chania in Rethimno.
Ostalo kar ni navedeno v postavki cena 
vključuje

ODHOD: 17. 9. 2021
PRODUKT: ROKRETA 
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 90

Cena na osebo: 799€

*Cena za otroke: 499€
*Otrok do 12,99 leta na dodatnem ležišču

Pridržujemo si pravico do spremenjenega zaporedja ogledov zaradi odpiralnih časov in logistike. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del programov 
in so objavljeni ter splošno dostopni na spletnem naslovu www.kompas.si.

Program je sestavljen po pogojih na dan 19.7.2021. Izvedba se lahko spremeni v skladu z omejitvami vezanih na epidemijo SARS-cov2 v terminu izvedbe programa. 

Glede na trenutne pogoje za vstop v Grčijo je pričakovati, da bo v času našega odhoda v Grčijo potrebno zadostiti COVID pogojem PCT (prebolelost, cepljenje ali test). 
Upoštevajoč, da se pogoji ves čas spreminjajo, vas bomo o konkretnih pogojih vstopa obvestili bližje datumu našega odhoda.

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih 
prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo programa. 

01 2006 111 I Poslovalnice Kompas d.d. I www.kompas.si

ODPOVED POTOVANJA – STROŠKI 
ODPOVEDI 
• do 45 dni pred potovanjem administrativni 
stroški odpovedi (ASO) 20€ in 160€
za obvezne hotelske stroške odpovedi,
• od 45 do 31 dni pred odhodom ASO 20€ in 320 
€ hotelske stroške odpovedi,
• od 30 do 10 dni pred odhodom ASO 20 € in 
480 € hotelske stroške odpovedi,

• od 10 do 1 dan pred odhodom ASO 20€ in 640 
€ stroškov odpovedi potovanja, odpoved na 
dan odhoda ali neudeležbe brez odpovedi 100 % 
cene aranžmaja in
ASO 20 €.

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
z asistenco v tujini je pripravljeno v sodelovanju 
z zavarovalnico Vzajemna.  

Za prijave pokličite našo telefonsko številko: 01 2006 111

Izvajalec programa je KOMPAS Turistično podjetje d.d.  Dunajska 117, Ljubljana, sektor POTOVANJA, Ljubljana.

CHANIA IN RETHIMNO  | celodnevni izlet
Po sveti maši celodnevni izlet za vse ljubitelje arhi-
tekture. Vožnja vzdolž severne obale proti zahodu 
do mesta Rethimno, kjer se še zmeraj občuti bene-
ški in turški vpliv. Očarala vas bo bogata zgodovina 
mesta, staro mestno jedro s stavbami iz 16 stole-
tja, beneškim pristaniščem ter živahnim utripom 
ulic. Okusite pravi grški gyros in se ob ledeni kavi 
ter šumenju valov prepustite užitkom mesta. Pot 
nadaljujete do »kraljice Mediterana« mesta Chania, 
ki je za mnoge najlepše mesto na otoku. Znana 
je po čudoviti trdnjavi in svetilniku z razgledom 
na pristanišče. Sprehodili se bomo po ozkih pre-
pletajočih se uličicah, ki se nahajajo za mogočnim 
beneškim obzidjem in se ustavili v trgovinicah z 
usnjenimi izdelki in keramiko. Na živahni tržnici 
poskusite lokalne pridelke, med, zelišča, sir in 
oljčno olje. Beneška, turška, tradicionalna in mo-
derna arhitektura se prepletajo med seboj in tako 
ustvarjajo edinstveno in privlačno kuliso. Povratek 
v hotel v popoldanskih urah. 


