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Vi viser dig vej til Kretas vidunderlige strande og stemningsfulde feriebyer. Slap af ved hvide palmestrande
med turkisblåt badevand. Udforsk det naturskønne landskab med dybe kløfter, drypstenshuler, bjerge og
grønne oaser.
Besøg antikke ruiner af prægtige paladser og oldtidsbyer. I Kretas forlystelsesparker er der vandlande med
vilde rutsjebaner og sjove aktiviteter for hele familien.
- Detaljerede folde ud-kort for hvert område- Beskrivelser af Kretas populære seværdigheder og attraktionerRundt om Kretas historie- Praktiske informationer Kort & Guide er en serie af brugervenlige rejseguides til
byer, lande og områder, der har en exceptionel kombination af folde ud-kort og inspirerende informationer.
Guiderne er det oplagte valg til rejsen på både den forlængede weekend og den ugelange ferietur. Hver

destination er inddelt i fire velvalgte områder med et skarpt udvalg af seværdigheder, shopping og oplevelser.
Det hele er markeret på de detaljerede kort, der er skabt til at blive foldet ud ved det område, du læser om.
Guiderne har et praktisk lommeformat, men kan også foldes ud til et samlet kort over hele området, så du får
et godt overblik. På bagsiden findes praktisk rejseinformationer, såsom transport, historie, og indeks til
kortsiderne.
Beliggende i Agia Marina 6 km Alti. Kløften er Europas længste og strækker sig over. Med sit fantastiske
klima, flotte sandstrande og afslappede livsstil er Kretas popularitet høj blandt danske. Rethymnon er med
sine ca. feriebyerne Adele og Platanes. Tæt på Rethymnon ligger bl. 000 indbyggere den tredjestørste by på
Kreta. 30. Her finner du vårt eksklusive TUI Sensimar for voksne.
Med sit klare og varme vand giver havet omkring Kreta dig mange muligheder for både at dykke og snorkle
på din ferie. I dag er det tilladt at dykke og snorkle de. I Agii Apostoli kan du koble av ved idylliske
badebukter bare en kort buss- eller taxireise fra byen Chania. Abra uma conta Demo Gratuita. Du kan förboka
utflykter tillsammans med din resa och säkra en plats i förhand. Turen ned gennem Samariá-kløften på Kreta
er en enestående, overvældende, men samtidig udmattende oplevelse. Conheça a Plataforma de Trading Xtb
Hotéis a metade do preço. dk Alt i DK - Guide til online DK Upplev mer på din resa till Kreta med någon av
Apollos utflykter. Grækenland , 3 vær, 75 m2, 250 m2 grund, Agia Marina, Stuen, Feriebolig, byggeår: 2005,
Feriebolig på Kreta i Agia Marina sælges. a. Rethymnon.

