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Kalimera, Creta! Bom dia, Creta!

Se existe um lugar para onde muitos já 
sonharam ir um dia, esse lugar é a Grécia. 
Entre as paisagens magníficas e ruínas 
milenares, os mitos vencem a história e os 
sonhos navegam em mares de um azul 
incrível! 
A Grécia sempre provocou inspirações, quer 
pelo romantismo das ilhas, praias 
paradisíacas, as casas brancas e o azul do 
mar, os deuses do Olimpo, o mistério das 
ruínas...
Para Tiago Barros, comercial do Viajar Tours 
que há 3 anos a esta parte recebe os 
portugueses em Heraklion e os acompanha 
na sua estadia, destaca 10 motivos para não 
perder uma visita a Creta: 
1. berço da civilização Minóica
2. local de nascimento de Zeus, o Deus dos 

Deuses;
3. a sua gastronomia;
4. o céu azul e reluzente;
5. tomar um Freddo Espresso numa 
esplanada na praia;
6. pôr-do-sol em Karteros;
7. passear pelas ruas de Chania;
8. proximidade com Santorini;
9. ir a Balos e Elafonisi;
10. a liberdade de visitar a maior ilha 
grega e descobrir os seus encantos e
mistérios.

O Tiago deixa ainda mais algumas dicas
sobre as áreas a escolher para a sua 
estadia:

Hersonissos > É uma zona com muito 
movimento e diversão, restaurantes e lojas. 
Os hotéis por norma não têm nesta zona 
o regime de Tudo Incluído. Seria mesmo 
“um pecado” falhar os bons restaurantes 
aí existem. Por isso mesmo aqui encontra 
mais casais e menos famílias com filhos de 
tenra idade. Para pessoas com mobilidade 
reduzida não será uma das melhores opções 
para a sua estadia. Aconselha-se uma visita 
à zona tradicional de Piskopiano/Koutolofari, 
“beber um copo” no Scorpio, sair à noite 
no Palm Beach, ir jantar ao restaurante 
Saradari, passear pela avenida do comércio, 
fazer um passeio a cavalo e ir passar um dia 
no Aqua Park. Quanto às praias nesta zona, 
elas são geralmente pequenas e de seixo.

Heraklion > A capital da ilha tem como 
principal atrativo a sua zona histórica, 
Palácio e museu de Knossos. Junto ao porto 
antigo tem grande variedade de 
restaurantes, bares e imperdíveis 
esplanadas. Aqui os hotéis são urbanos e 
aconselháveis aos que planeiam andar em 
constante movimento pela ilha, conhecendo 
as suas praias e inúmeros atrativos.

Anissaras e Analipsi > São zonas ideais 
para familias e pessoas com mobilidade 
reduzida. Uma parte da ilha mais calma, 
com diversas tavernas e bares junto à praia. 
As praias aqui são pequenas e apresentam 
uma água mais escura. Em Anissaras tem 
praias de seixo e, em Analipsi, as praias são 

de areia.

Gouves > Uma pas principais estâncias 
balneares desta parte da ilha, muito embora 
se possa considerar como calma. Não deixe 
de ir ao restaurante The Island, ao Creta 
Aquarium, e ao Sport Bar Anfield (jogos da 
liga portuguesa e desporto em geral se 
pedir). As praias são geralmente de areia 
mais grossa ou mesmo seixo, com 
tavernas e bares junto à praia. Zona ideal 
para casais, familias e pessoas com 
mobilidade reduzida.

Agios Nikolaus > Das zonas mais 
pictorescas em toda a ilha, com 
panorâmicas únicas próprias de postais. Não 
pode por isso perder uma vista 
panorâmica sobre a vila ou visitar o lago 
cuja profundidade se desconhece. Uma 
região mais propícia a casais e não muito 
aconselhável a pessoas com mobilidade 
reduzida. Não perca uma ida ao restaurante 
Karnagion e às praias com as suas águas 
azul turquesa (a de Voulisma...).

Elounda/Plaka > Das zonas mais exclusivas, 
luxuosas e cosmopolitas da ilha e 
mesmo do Mar Egeu, com hotéis de 
categoria superior e bons restaurantes de 
peixe e tradicionais. Tem a ilha de 
Spinalonga em frente, e a zona do porto 
tem por hábito ser movimentada e 
animada. Uma boa região para para casais e 
familias embora se desaconselhe a pessoas 
com mobilidade reduzida.
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Rethymno > Uma região com boas praias, 
ideal para casais, famílias e pessoas com 
mobilidade reduzida. Não pode perder uma 
visita ao porto fenício, passear pelas ruelas 
antigas e ir ao restaurante Bankery.

Kokkini Hani > Zona com bastante turismo 
e muito movimentada, ideal para casais, 
famílias e pessoas com mobilidade reduzida. 
Não perca uma bebida no Nirou Terra, um 
almoço ou jantar nas tavernas junto à praia 
e um pôr-do-sol na Arina Beach.

Malia > Aqui as praias são consideradas 
boas, com areia e muitas atividades 
náuticas disponíveis. É uma zona bem 
conhecida pelo seu comércio e 
diversão, que costuma atrair muitos 
ingleses. Dependendo do tipo de clientes 
poderá ser aconselhada para familias, casais 
e pessoas com mobilidade reduzida.

Fodele > Zona bastante calma, apenas 
com o hotel Fodele Beach nas imediações. 
A praia do hotel é de areia fina, ideal para 
familias e não aconselhável a pessoas com 
mobilidade reduzida. O seu Aqua Park será 
um dos pontos altos da sua estadia. Está a 
apenas 30 min do aeroporto.

Ammoudara > Zona com algum 
movimento, com praias de areia e com 
a mais valia de estar próxima ao centro 
de Heraklion. Ideal para casais, famílias e 
pessoas com mobilidade reduzida. É bem 
conhecida pelo seu comércio, restaurantes 
e bares.

Chania > Na ponta Oeste da ilha, é 
conhecida como sendo a “Veneza de Creta”. 
Uma região das mais bonitas da ilha onde 
não pode perder uma visita à zona histórica, 
às suas praias, e restaurantes na “baía”. Ao 
fim do dia não falte ao pôr-do-sol no farol.

Panormo > Pequena vila costeira, conta 
essencialmente com duas bonitas praias de 
areia. É uma zona tranquila, com algumas 
tavernas e bares, ideal para relaxar.

Agia Pelagia > Famosa pela sua praia de 
areia, esta pequena vila encontra-se no 
centro de uma pitoresca baía, onde não 
faltam tavernas, bares, restaurantes e lojas.

Um dia pelo Oeste de Creta
Saia de manhã cedo em direção a 
Chania. Aproveite para parar na praia de 
Bali, antes de Panormos, para um 
refrescante mergulho. Próxima paragem a 
50 minutos: Lago Kournas. Segue-se a 
cidade de Chania, a 45 minutos de 
distância. Tempo para descansar e passear 
um pouco pela cidade. Vá até ao centro e 
escolha uma das inúmeras esplanadas para 
o seu almoço. Mas não se perca muito!… 
ainda há muito para ver. Mais 50 minutos 
de viagem para chegar à lindíssima praia 
de Balos, uma das mais belas praias do 
mundo. Do estacionamento até à praia tem 
ainda cerca de meia hora a pé, Vale a pena! 
mas tudo dependerá do seu horário... tem 
ainda uma hora de caminho até à praia de 
Elafonisi, outra maravilha imperdível! Aqui 
banhe-se e refresque-se! Tem depois cerca 
de 2 horas de caminho até Rethymno para 
o seu jantar nesta pequena e encantadora 
vila à beira mar. Estes são os principais 
pontos de visita. Existem outros como a 

parte a norte de Chania onde tem as praias 
de Seitan Limani e a Satvros Beach. No 
caminho para Elafonisi, tem também a praia 
de Falasarna… haja por isso tempo para se 
poder deliciar e apaixonar pelos mil e um 
encantos do oeste cretense.

Um dia pelo Este de Creta
Um dia para começar pelas montanhas 
e acabar em praias paradisíacas! Saia de 
manhã cedo em direção Malia. Para norte, a 
cerca de 45 minutos, chegará até à Caverna 
de Zeus – Psychro Cave. A cerca de 20 
minutos, tem o Planalto de Lasithi, com os 
seus moinhos de vento. Partimos depois em 
direção ao mar! Agios Nikolaos está a cerca 
de uma hora de caminho. Sem dúvida um 
dos locais mais típicos e emblemáticos da 
ilha. Encontre aqui uma esplanada para o 
seu almoço, junto ao lago de Voulismeni. 
Pode também optar por vir aqui direto, sem 
passar pela parte interior da ilha. Se assim o 
fizer, vá direto à praia de Kolokýtha Beach, 
perto da localidade de Elounda, onde se 
encontram os hotéis mais exclusivos da ilha. 
Aproveite a praia e almoce em Elounda. 
À tarde, tem ainda mais duas praias para 
visitar mais a sul, Istro e Voulisma que 
estão a cerca de 20 minutos de Agios 
Nikolaos. Aproveite depois o final do dia em 
Agios Nikolaos. Provavelmente irá ficar tão 
encantado que irá jantar por aqui… e bom 
regresso ao seu hotel…

Um dia pelo sul de Creta
Um dos itinerários possíveis passa por ir 
até Rethymno e depois seguir para sul, até 
ao Parque de Kouroupa de onde terá uma 
vista privilegiada sobre a costa sul da ilha. e 
depois descer até às praias de Kalypso (de 
visita obrigatória), Damnoni, Ammoudaki 
(nudista) e Klisidi – nestas últimas 3 praias, 
é possível passear entre elas pela linha 
costeira a pé. É cerca de 1h30 de viagem 
desde Heraklion. Tem aqui mais umas praias 
como a de Moni Preveli (do mosteiro até à 
praia tem uns simples 500 degraus para lá 
chegar!), Skinaria, Souda e Frangokastello. 
Passe o dia por estas praias e depois vá até 
Agia Galini lanchar. O jantar, aconselhamos 
na vila que é conhecida por ser a vila hippie 
de Creta: Matala. Para os que não quiserem 
apenas praia, têm junto a Matala, o Palácio 
Minóico de Phaistos.

Além destes, existem ainda mais mil e 
uma praias, paisagens, odores e emoções a 
serem vividas de forma única. Creta é uma 
ilha que tem algumas praias Gay Friendly. 
As praias são Sarandari Nudists’ beach, 
Komos beach, Maherida beach, Kavros 
beach, Ammoudaki beach e Peristeras 
beach. Creta é mágica... Creta é uma ilha 
grega inconfundível...

a sua estadia
Em 2021, aproveite o voo charter direto 
Viajar Tours de Lisboa para Heraklion. 
Partidas entre 20 Julho a 7 Setembro.

o que levar
Além do imprescindível protetor solar e do 
material de leitura, não se esqueça de levar 
a sua carta de condução, mesmo que à 
partida não esteja a considerar alugar carro. 
Pode ser que mude de ideias e mais vale 
estar prevenido...

documentação
A ilha de Creta faz parte da comunidade 

Europeia, pelo que apenas irá necessitar 
do seu Cartão de Cidadão português. Caso 
seja um cidadão de outra nacionalidade, 
sugerimos que entre em contacto com a 
Embaixada Grega, a fim de se informar 
sobre as formalidades de entrada no país.
Caso viaje com menores, cidadãos de 
nacionalidade Portuguesa que não viajem 
acompanhados pelos dois pais, ou pelo pai 
que detenha o poder paternal, deverá ser 
emitida uma autorização de saída do 
território nacional, datada e com assinatura 
reconhecida pelo notário, pelo adulto que 
exerça o poder paternal.

cartão europeu de saúde
O Cartão Europeu de Seguro de Doença 
(CESD) permite a uma pessoa segurada ou 
abrangida por um regime de proteção social 
de um dos 28 Estados Membro na União 
Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e 
Suiça, obter junto dos prestadores de 
cuidados públicos a assistência médica de 
que o seu estado de saúde necessitar 
durante a sua estada temporária em 
qualquer dos Estados referidos. É um cartão 
de modelo único, gratuito e concebido para 
simplificar a identificação do seu titular e da 
instituição que financeiramente é 
responsável pelos custos dos cuidados de 
saúde de que este possa vir a necessitar. O 
CESD é um cartão nominativo e individual, 
pelo que cada beneficiário titular e familiar, 
que se desloque ao estrangeiro, deve 
possuir o seu. Alertamos para o facto de o 
Seguro de Viagens, no caso de países 
aderentes ao CESD ou similar, só 
funcionar no excesso não garantido pelo 
referido cartão. Mais informações em 
www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-
seguro-doenca

alugar carro
Se vai alugar um carro para visitar a ilha, 
não se esqueça de levar a sua carta de 
condução e um cartão de crédito para 
efectuar o pagamento da caução. Apenas 
condutores com carta de condução há mais 
de um ano poderão alugar uma viatura. 
O nosso representante no destino poderá 
ajudá-lo a escolher um carro de confiança. 
Tenha depois em atenção que o limite de 
velocodade é de 90 km/h em toda a ilha. 
Existem informações na estrada em inglês 
e grego, e não se descuide, pois existe aqui 
o hábito de circular na berma para se poder 
ultrapassar pela esquerda. Existem radares 
quase sempre com aviso prévio!

na internet
Consulte os sitios abaixo para ter um maior 
conhecimento da ilha e dos seus tesouros 
mais bem guardados:
http://www.visitgreece.gr
http://www.incrediblecrete.gr/

contactos úteis
Embaixada de Portugal na Grécia
Av. Vassilissis Sofias, 23 – Atenas
Telef.: (+30) 210 729 0052

taxas turísticas
A taxa turística varia de acordo com a 
categoria das unidades hoteleiras. Estas são 
pagas localmente no hotel, e o valor é por 
quarto e por dia de estadia. Os valores são 
(à data da publicação deste manual):
- 3 estrelas: 1,50€ por dia;
- 4 estrelas: 3,00€ por dia;
- 5 estrelas: 4,00€ por dia.
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Knossos & visita a Heraklion
meio-dia
Saída à descoberta de Knossos e dos segredos da civilização Minoica. Ao percorrer os estreitos corredores do 
labirinto, terá a oportunidade de ver todas as amostras e símbolos do progresso e da cultura de Creta desde há 
4.000 anos, bem como sentir todo o seu misticismo. Segue-se uma visita guiada pela bonita cidade de Heraklion, a 
capital da ilha, com tempo livre. Inclui transferes em autocarro e guia de língua Espanhola. As entradas no palácio e 
museu não estão incluídas.

Spinalonga
dia inteiro
Um mini-cruzeiro nas águas calmas do Golfo Mirabello para a ilha de Spinalonga é um dos passeios mais populares 
da ilha. Visita às ruínas do castelo veneziano e ao seu fantasmagórico quartel leproso, quase intocado através dos 
séculos. O barco navegará depois para Kolokytha Bay, onde poderá nadar nas águas cristalinas. Almoço a bordo. 
Antes do regresso aos hotéis, visita à cidade de Agios Nikolaos. Inclui transferes e almoço com bebidas.

Samaria
dia inteiro - 08h/19h00
Uma viagem espetacular para quem gosta de caminhar e tem espírito aventureiro. Visite o maior e mais belo 
desfiladeiro da Europa (18 km). Depois de uma caminhada ao longo da impressionante costa norte de Chania e das 
montanhas brancas até Omalos Plateau,o desafio será superado: um passeio guiado pela extrema beleza e 
paisagem diversificada. Inclui transferes e guia de língua Inglesa.

excursões
Conheça a ilha de Creta na melhor companhia. Abaixo poderá consultar as excursões 
que preparámos para melhor poder conhecer Creta e o que de melhor esta ilha tem 
para oferecer aos seus visitantes. Estas excursões realizam-se com um número mínimo 
de participantes. As crianças até aos 12 anos têm um desconto de 50% sobre o preço 
de adulto. Excursões de dia inteiro não têm, por norma, o almoço incluído.
Os preços das excursões variam consoante a zona do hotel.
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Chrissi Island
meio-dia - 09h/13h00
Um agradável passeio de barco no Mar da Líbia (cerca de 45 minutos) até alcançar a ilha Chrissi, famosa pela sua 
beleza única. Após o desembarque, siga o caminho através da floresta de cedros até à “Golden Beach”, praia de 
areia branca, águas azul-turquesa, conchas roxas e fósseis. Um lugar ideal para relaxar, nadar e mergulhar. Pode 
almoçar numa das tabernas existentes na ilha. Inclui transporte em Ferry-boat e transferes para o porto de 
Ierapetra.

Santorini
dia inteiro
Uma ilha mágica, considerada uma das 7 maravilhas do mundo e das mais pitorescas de todo mediterrâneo, ofe-
recendo uma beleza incomparável. Aproveite a vista única para o azul infinito do mar Egeu e ofereça a si mesmo 
uma oportunidade única para explorar uma outra ilha grega. Inclui transporte em ferry-boat. Transferes para o 
porto de Heraklion não incluídos. Possibilidade ficar em Santorini por uma noite.

Noite Típica Cretense
noturna
Oportunidade única para conhecer um dos ex-líbris da ilha. Uma noite cheia de diversão e emoção numa aldeia 
tradicional nas montanhas (Anopolis). Venha experimentar a culinária local e assista a um show composto por uma 
variedade de música tradicional Cretense. Inclui transferes em autocarro e jantar.
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Iberostar Creta Panorama & Mare
Iberostar Creta Marine

Arina Beach Hotel & Bungalows

Alexander Beach
Ikaros Beach Resort & Spa

Peninsula Resort & Spa
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Astir Beach Hotel
Kalia Beach Hotel
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Europa Beach Hotel
Stella Village Hotel & Bungalows
Stella Island Luxury Resort & Spa
Stella Palace Resort & Spa
Bella Beach Hotel

Annabelle Beach Resort
Herssonissos Village
Herssonissos Maris
Herssonissos Palace
Herssonissos Hotel
Golden Beach Hotel
Silva Beach Hotel
Mediterraneo Hotel

•Sisi

Radisson Blu Beach Resort


