Kreta lørdag 11. – tirsdag 21. april 2020. NB! Lørdag 11. april er påskeaften.
Reisearrangør: Klunderud Natur og Kultur (KNoK) Per Ø. Klunderud, org. nr. 969 334 011.
11 dager / 10 overnattinger. www.naturogkultur.no
Østlige Kreta og sydkysten.
Se program til orientering for turen i 2019 på hjemmesida, under Kreta.

Natur – botanikk & fugl, kultur & kulturlandskap, vandringer og gastronomi.
KNoK følger opp de nye lokalitetene øst på Kreta, etter reisa i 2019. Fly t/r Chania, to netter i
Gerakari/Spili, og deretter østover med to netter i Agios Konstantinos på Lasihti platået, 3
netter ved kysten på det familiedrevne hotellet Corali Studios sentralt i Elounda (ca. 2200
innbyggere). Se https://coralistudios.com/. Landsbyen ligger ved kysten – vi har 50 m til
stranda – og til tross for turismen har den fremdeles en indre havn full av fiskebåter. Den
kjente øya Spinalonga ligger også rett utenfor Elounda, med båtforbindelse fra havna. Vi
avslutter med 3 netter i Chora Sfakion på sydkysten.
Turen i 2020 legges opp i samarbeid med noen deltakere fra Spania, og evt. andre land.
Reiserute / skisse program Fullstendig program vil bli utarbeidet.
Dag 1: Fly til Chania. Med leiebiler til Gerakri, Hotel Alexander (2 netter).
Dag 2: I felt i botaniske marker i Gious Kambos, og besøk til landsbyen Spili.
Dag 3: Evt. morgen ved Gious Kambos, deretter transport dag Ø, via Rethymnon, Heraklion
og til Lasihtiplatået. To netter i landsbyen Agios Konstantinos, i Vasilikata Guesthouses.
Dag 4: Rundtur og vandring Lasihtiplatået.
Dag 5: Fra Agios Konstantinos og ned til kysten for tre netter på bostedet Corali Studios i
Elounda. Diverse stopp. Ettermiddag besøk til marker N Plaka.
Dag 6: Besøk til Katharoplatået og Kritsa.
Dag 7: Evt. besøk til Thriptiområdet, og besøk til landsbyen Mochlos ved kysten.
Dag 8: Transport Elounda – Heraklion – Rethymnon – Askifou – tilbud vandring
Imbroskløfta, og til Chora Sfakion. Bosted Lefka Ori tre netter.
Dag 9: Båt til Loutro. Mulig vandring til Chora Sfakion.
Dag 10: Frokost i Anopoli. Mulig fjelltur, eller tur i nærmiljøet.
Dag 11: Frokost i Askifou, deretter til Chania flyplass.
Arrangør og reiseleder
Klunderud Natur og Kultur er arrangør, ved reiseleder Per Øystein Klunderud (f. 1958), bosatt
på Fiskum i Øvre Eiker kommune. Utdannelse som lærer og innen jord- og skogbruk. Har
jobba deltid for Naturvernforbund i Buskerud siden 1986. Interessert i ornitologi og generelt
om sammenhenger og biologisk mangfold i kulturlandskapet.
Planlagt og leda ca. 40 reiser. Dette blir det 12. besøket til Kreta, og det 8. med gruppe. Andre
reisemål er bl.a. Spania, Transilvania, Marokko og Latvia (2021). Se www.naturogkultur.no
Tanaquil Enzensberger fra Vang i Valdres er med som ressursperson på botanikk og
kulturlandskap, og som sjåfør på en av bilene.
Reisevilkår i regi av KNoK finnes på hjemmesiden under «Reiser».
Antall deltakere & transport
Maks 16 deltakere, reiseleder og TE.
Transport vil skje med to 9-seters minibusser, med Per Øystein og Tanaquil som sjåfører.
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Pris for turen er 16 500 kr. I prisen inngår:
 Fly t/r Oslo – Chania. Håndbagasje, én innsjekka bagasje, setereservasjon.
 All transport, inkl. båttur til Loutro.
 Overnattinger i dobbeltrom.
 Frokost og middag alle dager. Lunsj min. 4 dager.
 Drikke til maten (også øl/vin), veistopp med is kaffe og annet drikke, besøk hos
bakeren, drikks på bosteder. (Dette har tidligere blitt samla inn som 50 euro ekstra.)
 Forhåndsinformasjon om ulike temaer.
 Tillegg for enkeltrom, ca. 1 500 NOK (Begrensa tilgang, men gi beskjed om snorking
eller annet som det skal tas hensyn til mht. romlister.)
 Eget tilbud for ungdom/student/lav inntekt på forespørsel.

I prisen inngår ikke:
Mat under reise med fly, på flyplasser og i felt.
Ekstra god seteplass på flyet (lange bein). Gi beskjed.
Reiseforsikring (obligatorisk). NB! Det anbefales at man har en helårs avbestillingsforsikring,
og at denne er gyldig før første innbetaling.
Betaling
Påmeldingsavgift 4 000 NOK. Én innbetaling til konto, med kr 7 500, med frist 15.02.20.
Resterende beløp – 450 euro -, motsvarende 5 000 NOK, betales kontant under turen.
Betaling skjer til Per Øystein Klunderud
Kontonummer: 9365 15 14140 Faktura sendes etter avtale.
Betaling merkes «Kreta 2020»
Reisetidspunkt & flytider
Ut Lørdag 11.04.20 Fra Gardermoen kl. 14:00, ankomst Chania 19:10. (Klokka én time fram.)
Hjem Tirsdag 21.04.20 Fra Chania kl. 12:45, til Gardermoen 15:45.
Påmelding, innkjøp flybilletter m.m.
Påmelding er bindende, og flybilletter kjøpes inn etter bekrefta påmelding.
Påmeldingsavgift betales inn i løpet av 20 dager e. påmelding. Inntil hele påmeldingsavgiften
vil være tapt ved avmelding.
Reiseleder vil være behjelpelig med utreise fra andre destinasjoner. Tillegg kan forekomme.
Vær og vind
Tidligere turer har stort sett gitt godt norsk forsommervær, med temperaturer i intervallet 1525 grader. – Dog var det kjølig i 2019, og man må ha med ekstra tøy for vindvær, regnskurer
og besøk i fjellet.
Allergier
Gi beskjed om eventuelle allergier og hensyn som skal tas ved bestilling av mat. Reiseleder
har bl.a. erfaring med å tilrettelegge for personer som har cøliaki.
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