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Matkustaminen

• Suoria lentoja sesonkiaikoina, lennon kesto n.3 h 50 
min

• Jos koneen vaihtoja, varaa vaihtoihin tarpeeksi aikaa, 
erityisesti Munichin kenttä iso

• Lähtöportit saattavat viimehetkellä muuttua, joten 
seuraa kenttien lähtevien lentojen tauluja

• Ectan henkilökunta tulee sinua Kreikassa lentokentälle 
vastaan, ja tuovat myös sinut kentälle kotiin 
lähtöpäivänä

• Lentokenttien kahviloiden ym hintataso aika korkea, 
kannattaa syödä ja juoda hyvin ennen lähtöä

• Kreikassa aika ja valuutta sama kuin suomessa



Ecte, 3 Papanastasious street, Rethymno 74100, Kreikka
Puh 00302831042428
info@ecte.gr

Ectan toimisto sijaitsee sisäpihalla.

mailto:info@ecte.gr


LEFKONIKO BAY

• Turvallinen, vastaanotto auki 24/7

• Keskeinen sijainti

• Mini keittiö

• Kylpyamme

• Uima-allas tyhjennetään kun 
sesonkiaika päättyy

• Ei pyykinpesukoneita

• Supermarket n 50 m päässä

• Vain joissakin huoneissa mikro ja 
kahvinkeitin

• Ei pyykinpesukoneita



Video huoneesta



Leipomo Lioudakis Bakery, Aggelou Sikelianou 7, 74100 

Rethymno Kreikka





Leipomo Lioudakis Bakery

• Perinteinen kreikkalainen leipomo, jonka yhteydessä myymälä

• Henkilökunta ystävällistä ja avuliasta

• Leipomossa työskentelee 2 leipuria, myymälässä 2 myymäläapulaista 
/ myyjää

• Toinen leipureista on omistaja, hänellä perusenglannin kielitaito, 
toinen leipuri ei puhu englantia

• Tuotteet perinteisiä kreikkalaisia leivonnaisia

• Työaika ma-pe noin klo 5- 12



Konditoria: The Cream Society
Osoite: Moatsou 53, 74100 Rethymno Kreikka





Konditoria: The Cream Society

• Tyylikäs, uudenaikainen konditoria, jonka yhteydessä myymälä

• Konditoriassa työskentelee 2 kondiittoria, joista toinen on omistaja. 
Hän puhuu erittäin hyvin englantia. Hän on toiminut myös konditoria-
alan opettajana, joten ohjaus on erittäin  hyvää tässä toimipaikassa.

• Tuotteet laadukkaita ja teknisesti taidokkaita. Kesällä valikoimaan 
kuuluu myös jäätelöitä

• Työaika ti-la klo 9-15



Good to know..
• Hanavettä voi juoda, mutta suositellaan juomaan 

pullotettua vettä

• Ota mahdollisimman kevyet työvaatteet, leipomossa on 
todella kuuma

• Ota aurinkovoiteet mukaan, 5.11 klo 12 oli +

• 27 C

• Meressä talvikautena kovat virtaukset, älä ui syvälle

• Varaa aina käteistä mukaan

• Vertaile hintoja, kannattaa ottaa kotoa mukaan 
kestokassi, ekologisempaa ja muovikassit kaupoissa 
maksullisia

• Paikallisbussin liput ostetaan kioskista, pitkänmatkan 
bussiliput ostetaan linja-autoasemalta

• Passi tai ID-kortti on pidettävä aina mukana, poliisi voi 
pysäyttää ja sinun on aina pystyttävä todistamaan 
henkilöllisyytesi

• Sesonkiajan ulkopuolella pyykinpesu mahdollisuus 
itsepalvelupesulassa, koneellinen maksaa n 8 €

• Rethymossa kansainvälinen ilmapiiri, paljon nuoria 
monista eri maista työssäoppimassa, saat helposti uusia 
kavereita. Kaupungissa ei kuitenkaan ole biletysilmapiiri.

• Vesipullo 25 cent litra

• Paikalliset appelsiinit 98 cent / kg

• Paikalliset tuorekurkku 80 cent/ kg

• Paikallinen pikaruoka-annos 2,80€ ( 
herkullinen ja iso annos)



Kuvakollaasi



Paikallisen konditorian valikoimaa



Paikallinen 
pikaruoka-annos 
4,50 e


