
Wycieczka na KRETĘ

W dniach 9-16.05.2014r. 40 osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego i osób 
towarzyszących, uczestniczyła w samolotowej wycieczce na Kretę.
Cała grupa zakwaterowana była 20 km od Heraklionu, w dużym zespole 
HOTELOWYM GOUVES PARK ****, zawierającym: 2 restaurację, salę 
konferencyjną, 2 bary, 3 baseny odkryte, aquapark (4 zjeżdżalnie), kort tenisowy. 
W odległości 150m od hotelu rozciągała się piaszczysta plaża z parasolami i leżakami. 
Oprócz wielu atrakcji na terenie zespołu hotelowego, sąsiadującej plaży i malowniczego 
miasteczka, zrealizowano bogaty program wycieczkowy a mianowicie:

 poniedziałek
 32 osoby uczestniczyły w całodniowej wycieczce na najpiękniejszą z 

greckich wysp SANTORINI. Rejs katamaranem (3 godziny) a następnie 
objazd autokarem i zwiedzanie perełek architektury – słynna 
miejscowość Oia i stolicę wyspy Fira. Dziesiątki błękitnych kopuł kaplic 
i kościołów, białe domy i wąskie malownicze uliczki to kwintesencja 
greckiego stylu. Następnie przejazd na krótkie plażowanie do Kamari i 
powrót katamaranem do Heraklionu.

 wtorek
 12 osób uczestniczyło w relaksującym rejsie statkiem na wyspę 

SPINALONGA i zwiedzanie weneckiej fortecy, która przez wiele lat 
broniła wyspę przed atakami floty tureckiej. Miasteczko wokół fortecy, 
decyzją władz kreteńskich zostało w 1903r. zamienione na kolonię dla 
trędowatych. Na lunch statek zatrzymał się w jednej zatoczce półwyspu 
Kolokitha, gdzie była możliwość kąpieli w krystalicznych wodach 
Morza Kreteńskiego. Kolejnym punktem programu to malownicze 
miasteczko Agios Nikolaos. Powrót autokarem do hotelu w godzinach 
wieczornych.

 środa
 22 osoby uczestniczyły w całodniowej wycieczce na bezludną wyspę 

GRAMVOSA oraz lagunę BOLOS. Wczesnym rankiem wyjazd 
autokarem do Chanii a następnie rejs statkiem na wyspę Gramvosa na 
pólnocno- zachodnim krańcu Krety. Szczyt wyspy ozdabiają ruiny 
fortecy weneckiej. Spacer po stromych schodach do fortecy bardzo 
opłaca się, gdyż ze szczytu można podziwiać przepiękną panoramę 
turkusowej zatoki. Następnie przepływamy statkiem na ogromną 
piaszczystą plażę, znajdującą się u podnóża gór na lagunie Balos. Z 
uwagi na wiejący bardzo silny wiatr z nad Sahary (sirroco), statek 
cumował na redzie a na plażę zostaliśmy przetransportowani specjalnymi 
szalupami. Lazurowa woda i klimat rodem z plaż karaibskich dostarcza 
niezapomnianych wrażeń. Powrót do hotelu o godz. 22:00.

 12 osób uczestniczyło w całodobowej wycieczce do wąwozu 
SAMARIA. Wczesnym rankiem wyjazd autokarem do masywu Gór 
Białych. Wąwóz zaliczany jest do europejskich cudów natury i jest 
najdłuższym wąwozem w Europie. Liczy 18 km długości, jego szerokość 
waha się 2 do 40m, a głębokość wynosi miejscami 600m. W cieniu 
rozłożystych cyprysów wiedzie w dół wąwozu ścieżka, która przecina 
koryto rzeki i rumowiska kamieni. Na końcu wycieczki docieramy do 
Agia Roumeli, gdzie po długim marszu, można się odświeżyć w wodach 



Morza Libijskiego. Następnie rejs statkiem do Chora Sfakion i powrót 
autokarem do hotelu po godz. 22:00.

 czwartek
 6 osoby uczestniczyły w wycieczce do zrekonstruowanych ruin 

Pałacu króla Minosa w Knossos.
 14 osób uczestniczyło w WIECZORZE GRECKIM. Profesjonalnie 

zorganizowane spotkanie z muzyką grecko, występami tancerzy w 
strojach z kilku regionów, wspaniałe posiłki i wina.

Wyśmienita atmosfera wypoczynku i niezapomnianych doznań, zakłócił powrót 
samolotem do kraju, gdyż:

• do Heraklionu samolot z Polski przyleciał z 5 godzinnym 
opóźnieniem,

• planowane lądowanie samolotu nie odbyło się w Pyrzowicach 
a tylko w Balicach. Zmiana ta wynikała z warunkami atmosferycznymi 
panującymi nad lotniskiem w Pyrzowicach i została przyjęta ze zrozumieniem 
przez pasażerów.

• natomiast skandaliczną sprawą jest całkowity brak informacji 
i reakcji obsługi Portu Lotniczego w Balicach na zaistniałą sytuację. 
Pasażerowie musieli przebywać przez 5 godzin w hali odbioru bagażu, gdyż nie 
chciano im wydać bagażu. Następne godziny oczekiwania na podstawienie 
autokarów na przewóz ich od portu widniejącego w bilecie lotniczym tj. 
Pyrzowic. Grupa SEP wróciła do Gliwic o godz. 13:00,  dodatkowo 
zamówionym autokarem.  

K.B.


