
 
Girit Üniversitesi 

Tarih ve Arkeoloji Bölümü 
Retimno Kampüsü 

74100 Retimno 
Yunanistan 

http://www.history-
archaeology.uoc.gr/en 

 
Araştırma ve Teknoloji Kurumu 
Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü 

P.K. 119 
74100 Retimno 

Yunanistan 
http://www.ims.forth.gr/index.php?l=e 

 

CIEPO-20 
Genel bilgiler 

Retimno’ya geliş-gidiş yol ve konaklama masraflarını katılımcıların kendileri karşılamak 
zorundadır. Herhangi bir konuda sorunuz olursa, bunları lütfen ciepo20@phl.uoc.gr e-
posta adresimize iletiniz. 

 

Kayıt ücreti 

Sempozyumda çalışmalarını sunmak üzere veya dinleyici olarak katılacakların kayıt ücreti 
92 Avro ve yanlarında gelen ve sadece akşam yemeklerinde bulunacak refakatçilerin 
ücreti 41 Avro olarak belirlenmiştir. 

Kayıt ücretinizi aşağıdaki şekillerde yatırabilirsiniz: 
1) Girit Üniversitesi’nin Özel Hesabı’nın bulunduğu Piraeus Bank’taki banka 
hesabına: Banka: Piraeus Bank, Yunanistan; Şube: Retimno, P. Koundourioti 105; 
Bank Swift Code: PIRBGRAA; IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314; 
Hesabın sahibi: Research Committee – University of Crete, Gallos Campus, 
74100 Rethymno, Crete, Greece. 
Ödemenizi bu şekilde banka havalesiyle yaptığınız takdirde adınızı ve soyadınızı ve 
mutlaka «CIEPO – Κ.Α. 3481» kodunu belirtmelisiniz. Aksi halde ödemenizi 
bulmamız mümkün olamayacaktır. 
2) Kredi kartıyla Piraeus Bank’ın İngilizce web sitesinden www.easypay.gr 
(«Education – Information», daha sonra «Seminars & Conferences» tıklayarak). 
Web sitesinden ödemeler 24 Nisan tarihinden sonra başlayacaktır. Bankanın web 
sitesinde 92 Avroluk kayıt ücreti «Participants – Full fee» başlığı altında kayıtlıdır, 
41 Avroluk refakatçilerinki ise «Participants – Reduced fee» olarak. 
Ödemeniz ister banka havalesi, ister kredi kartıyla gerçekleştirilmiş olsun, mutlaka 

ciepo20@phl.uoc.gr e-posta adresimize ödemenizi yaptığınızı bildirmeniz, bizim de bunu 
bulup teyit etmemiz gerekmektedir. Ayrıca bize geliş-gidiş tarihinizi, varacağınız 
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havaalanını, size refakat edecek kişilerin sayısını ve kalacağınız otelin adını bildirmenizi 
rica ederiz. Kayıt ücretinizi ise 31 Mayıs 2012 tarihine kadar yatırmanızı rica ederiz. 

 

Sempozyum programı 

Sempozyum programı Mayıs ayının sonunda bildirilecektir. Sempozyum 27 Haziran 
2012, Çarşamba sabahı, profesör Elisabet Zahariadou’nun açılış konuşmasıyla başlayacak 
ve 1 Temmuz 2012, Pazar akşamı, CIEPO’nun genel kurulu ve kapanış oturumu ile sona 
erecektir. 30 Haziran 2012, Cumartesi günü, oturum yapılmayacak, Heraklion kenti ve 
arkeolojik Knossos harabelerine bir gezi düzenlenecektir. Geziye katılmak isteyenler, gezi 
ücretini sempozyumun yapıldığı süre zarfında doğrudan turizm acentesine 
ödeyebilecektir. Gezi ücreti kişi başına 20 Avro’dur ve bu gezi, kayıt ücretine dahil 
değildir. Knossos ve Heraklion’a otobüsle gidiş-gelişler ve Knossos ören yerinde 
rehberlik gezi ücretine dahildir. Ören yerine giriş ücreti ise bu fiyata dahil değildir. 
Otobüste ebeveynlerinin kucağında oturup ayrı bir yer işgal etmeyen çocuklar geziye 
ücretsiz katılacaktır. 

 

Havaalanları ve limanlar 

Girit’te biri Hanya ve diğeri Heraklion kentinde olmak üzere iki havaalanı bulunmaktadır. 
Heraklion-Retimno arasındaki mesafe takriben 80 kilometre, Hanya-Retimno arasındaki 
mesafe ise takriben 60 kilometredir. Düzenli uçak seferleri dışında yaz aylarında Girit’ten 
ve Girit’e birçok charter uçuşları da yapılmaktadır. 

Heraklion ve Hanya’dan Retimno yönüne giden düzenli (her saat kalkan) otobüs 
seferleri vardır. Gidiş-dönüş otobüs biletinin bugünkü fiyatı takriben 15 Avro’dur. En 
erken otobüs saat 06.00’da ve en geç otobüs saat 21.00-22.00 sularında hareket 
ettiğinden, havaalanından Retimno’ya varmak veya Retimno’dan havaalanına gitmek 
üzere eğer toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünürseniz, Girit’e gece geç saatlerde 
varan veya Girit’ten sabah çok erken saatlerde kalkan uçuşları seçmemenizi tavsiye ederiz 
(otobüs seferleriyle ilgili bilgileri http://bus-service-crete-ktel.com/sitesinde 
bulabilirsiniz). Aksi halde havaalanından Retimno’ya taksiyle gelebilirsiniz veya 
Retimno’dan havaalanına taksiyle gidebilirsiniz, ya da bir geceliğine Heraklion veya 
Hanya’da kalabilirsiniz. Bu nedenle Hanya veya Heraklion’a saat 20.00’den önce varan ve 
bu alanlardan saat 09.30-10.00’dan sonra kalkan uçuşları seçmenizde yarar vardır. 
Heraklion-Retimno otobüs yolculuğu takriben 90 dakika, Hanya-Retimno otobüs 
yolculuğu ise takriben 75 dakika sürer. 

Ayrıca, havaalanından Hanya’daki şehirlerarası otobüs terminaline giden belediye 
otobüslerinin çok seyrek olduğunu ve bu nedenle Hanya havaalanından otobüs 
terminaline kadar muhtemelen taksiyle gitmek zorunda kalacağınızı da belirtmemiz 
gerekir. Hanya’daki havaalanından şehirlerarası otobüs terminali, taksiyle en az 20 Avro 
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tutar. Öte yandan Heraklion’daki havaalanından otobüs terminaline mesafe daha kısadır 
ve havaalanından sizi şehirlerarası otobüs terminaline götürecek belediye otobüsleri sıktır 
(belediye otobüsü biletinin bugünkü fiyatı 1,10 Avro’dur). Eğer havaalanından 
şehirlerarası otobüs terminaline gitmek için taksiye binerseniz, ödeyeceğiniz ücret 
takriben 10 Avro tutar. 

Hanya veya Heraklion havaalanlarından Retimno’ya taksiyle gelmek daha pahalı 
bir seçimdir. Taksiyle Heraklion’dan Retimno’ya gelmek, bugünün rayiciyle takriben 100 
Avro, Hanya’dan Retimno’ya gelmek ise takriben 80 Avro tutar. 

Uçuşların yanı sıra Pire –yani Atina– limanından Hanya veya Heraklion kentlerine 
düzenli vapur seferleri de vardır. Bu iki kentin limanlarında, vapur yolcularını Retimno’ya 
götüren otobüsler bekler. Deniz seferleri için www.minoan.gr, www.anek-superfast.gr, 
www.superfast.gr, www.anek.gr. sitelerine girip bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. Bu arada, 
Haziran ayına kadar Pire-Retimno kentleri arasında da gemi seferlerinin başlatılacağını 
belirtmek isteriz. Bu yeni vapur seferleriyle ilgilenenlerin http://www.cretanlines.gr/’den 
bilgi edinmelerini rica ederiz. 

 

Konaklama 

Aşağıda CIEPO Sempozyumu katılımcıları için oda ayıracak otellerin listesi 
bulunmaktadır. Rezervasyonlarınızı otellere göndereceğiniz e-posta veya faksla veyahut 
otellere telefon ederek yaptırabilirsiniz. 

Otellerle İngilizce, Fransızca veya Almanca kuracağınız iletişimde, «CIEPO 
symposium (University of Crete), 27/6-1/7/2012» şifresini belirtmelisiniz. Otel sizden 
garanti olarak kredi kartı numaranızı (kredi kartınız ancak rezervasyonu iptal ettiğiniz 
durumda kullanılacaktır) veya otel ücreti mukabilinde bir kaparoyu, size verecekleri 
banka hesabına yatırmanızı isteyecektir. 

Oteller, rezervasyonlarını erken yapanlara öncelik tanıyacaklarını bildirmiştir. 
Otellerin bize tahsis ettiği oda sayısının kısıtlı olması nedeniyle seçtiğiniz otellerle en kısa 
zamanda irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. 

Pek tabii ki dilediğiniz takdirde listede bulunmayan otellerde, Retimno’da bulunan 
‘youth hostel’ (http://www.yhrethymno.com/), kiralık odalar veya pansiyonlarda da oda 
ayırtabilirsiniz. Retimno kenti çeşitli konaklama imkanları sunar; ancak haziran sonu 
turizm mevsiminin en yoğun olduğu döneme rastladığından, her halükarda erkenden 
harekete geçmenizde yarar vardır. Odanızı ayırtmadan önce dikkat etmeniz gereken bir 
nokta, otelinizin Retimno’nun sayfiye bölgelerinde değil, kent içinde (yani Kallithea ve 
Koubbe arasında) bulunmasıdır. 

Sempozyumu düzenleme kurulu, Retimno’dan üniversite kampusuna geliş gidişleri sabah 
ve akşam saatlerinde –yani sabahları oturumlardan önce ve akşamları oturumlardan 
sonra– otobüslerle temin edecektir. Otobüsler Retimno’nun (yol boyunca Portaliou, 
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Koundouriotou, İgoumenou Gavriil, Stamatioudaki adını alan) merkezî yolundan 
geçecektir. Oteliniz kent dışında kaldığı takdirde, kente ve oradan üniversiteye 
gelişlerinizi kendiniz ayarlamanız gerekecektir. 

 

Oteller 
Otel Adı Tek kişilik 

oda 
(Gecelik 

konaklama/ 
Avro) 

Çift kişilik 
oda 

(Gecelik 
konaklama/ 

Avro) 

Üç kişilik oda 
(Gecelik 

konaklama/ 
Avro) 

Tahsis edilen oda 
sayısı  

Achillion Palace 50 65 75 7+5+3 
Atrium 55 82 - 5+20 
Brascos 30 40 50 40 
Fortezza 58 68 80 15 

Ideon 50 65 - 10 
Jo-An Palace 37 48 62 5+12 (+ilave yataklı 

oda) 
Kriti Beach 70 102 138 10 

Kyma Beach 70 102 138 5 
Liberty 45 55 65 15 

Olympic Palladium 37 58 78 25 
Theartemis 

Palace 
65 100 130 40 

Spiti tis Evropis 
(üniversite 

misafirhanesi) 

26 41 - 11 (9 adet çift yataklı 
oda) 

Tüm otellerde kahvaltı fiyatlara dahildir. 

 

Web-siteleri ve iletişim bilgileri: 
Achillion Palace: http://www.achillionpalace.gr; e-posta: achileio@otenet.gr; Tel.: 

(+30)2831054423, 2831051502; Faks: (+30)2831051546 

Atrium: http://www.atrium.reth.gr/; e-posta: atriumho@otenet.gr , 
INFO@atriumhotel.com; Tel.: (+30)2831057601-6; Faks: (+30)2831057607 

Brascos: http://www.brascos.com/; e-posta: info@brascos.com; Tel.: (+30)28310 23721-
4; Faks: (+30)2831023725 

Fortezza: http://www.fortezza.gr/; e-posta: info@fortezza.gr; Tel.: (+30)2831055551-2; 
Faks: (+30)2831054073 

Ideon: http://www.hotelideon.gr/; e-posta: info@hotelideon.gr; Tel.: (+30)2831028667-
9; Faks: (+30)2831028670 
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Jo-An Palace: http://www.joan-hotels.gr; e-posta: palace@joan-hotels.gr, antica@joan-
hotels.gr; Tel.: (+30)2831024241-3; Faks: (+30)2831024244 

Kriti Beach: http://www.ok-rethymno.gr/kriti-beach-hotel-crete.aspx; e-posta: 
kritibeach@ok-rethymno.gr; Tel.: (+30)2831027401 

Kyma Beach: http://www.ok-rethymno.gr/kyma-beach-hotel-crete.aspx; e-posta: 
kymabeach@ok-rethymno.gr; Tel.: (+30)2831055503-4 

Liberty: http://www.liberty-hotel.com.gr/; e-posta: liberty@ret.forthnet.gr; Tel.: 
(+30)2831055851; Faks: (+30)2831055850 

Olympic Palladium: http://www.olympic-hotels-crete.com/en/pages/olympic1_en.php; e-
posta: info@olympic-hotels-crete.com; Tel.: (+30)2831024762; Faks: 
(+30)2831024900 

Theartemis Palace: http://www.theartemis.gr; e-posta: thearho@otenet.gr; Tel.: 
(+30)2831053991-5; Faks: (+30)2831023785 

Spiti tis Evropis: http://www.uoc.gr/showitem_4.cfm-NID=954.htm (Yunanca); e-posta: 
skepetzi@admin.uoc.gr; Tel.: (+30)2831077719, 2831051957 


