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Kreta
To największa grecka wyspa położona na Morzu Śródziemnym, linia brzegowa ma długość
ok. 1040 km. Na całej długości wyspy ciągną się potężne góry przekraczające nawet 2400 m
n.p.m., które na południu opadają gwałtownie do morza, a w północnej części przechodzą
w łagodne i żyzne równiny. Większość kurortów i miast mieści się w północnej części
wyspy, która jest znakomicie zagospodarowana pod względem mieszkalnym i turystycznym,
na południu natomiast znajdziemy wiele miejscowości gdzie dumni ze swego dziedzictwa
mieszkańcy zapoznają nas z unikalnym folklorem Krety. Wyspa zachwyca też
osobliwościami natury – występuje tu wiele gatunków roślin i zwierząt, których nie
znajdziemy nigdzie na świecie; ptaki wędrowne w podróży na północ Europy wybierają
wyspę na odpoczynek, a wiosną każdego ujmie widok bujnie kwitnących wszędzie kwiatów.

Czas przelotu: ok. 2,5 - 3 godziny.
Czas lokalny: czas polski + 1 godz.
Język: nowogrecki, można się też porozumiewać w języku angielskim lub niemieckim.
Waluta: Euro
Napięcie: 230 V
Plaże: wstęp bezpłatny. Wypożyczenie 2 leżaków i parasola – ok. 8 EUR za dzień.

Najczęściej Zadawane Pytania:
Jakie dokumenty potrzebuję przy wjeździe na Kretę?
Grecja jest państwem członkowskim UE. Podczas podróży wymaganym dokumentem jest
dowód osobisty lub paszport. Należy pamiętać, że osoby, które podróżują z paszportem
muszą mieć ważny ten dokument minimum 3 miesiące od powrotu do kraju.

Czy powinienem się szczepić?
Od przyjeżdżających do Grecji nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie
występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie
obecnych w Europie.
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Czy na Krecie jest bezpiecznie?
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez
nadzoru swoich rzeczy. Mimo, że władze greckie dbają o bezpieczeństwo turystów, nie
ma sposobu na zlikwidowanie drobnej przestępczości, dlatego nie
pozostawiajmy bagażu bez opieki. Nie należy również nosić przy sobie większej ilości
pieniędzy, czy czeków podróżnych, a jeśli mamy więcej niż jedną kartę kredytową nie trzymajmy ich w tym samym miejscu.
Woda z kranu nadaje się do picia po przegotowaniu, zaleca się jednak spożywać wodę
butelkowaną.
Podczas kąpieli w morzu drobne oparzenia może spowodować kontakt
z meduzami, wchodząc do morza należy uważać również na jeżowce.
Przy poruszaniu się po wyspie samochodem / skuterem pamiętajmy, że na bocznych
trasach asfalt często nagle zamienia się w polną drogę. Kierowcy jadący pod górę
zwyczajowo mają pierwszeństwo. Miganie długimi światłami oznacza, że dający znak
będzie jechał, a nie jak w Polsce, że nas przepuszcza.

Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki?
W Grecji napięcie elektryczne wynosi 230V. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez
problemów, nie ma konieczności przywożenia ze sobą adaptera do gniazdek.

Czy jest dostęp do Internetu?
Internet w Grecji jest bardzo popularny, nie tylko ze względu na zapotrzebowanie
przejawiane przez turystów. Kafejkę internetową znajdziemy nawet w małych miasteczkach.

Jak można poruszać się po wyspie?
Najtańszym środkiem lokomocji są autobusy, komunikacja jest bardzo dobrze rozwinięta,
do każdej miejscowości na Krecie docierają autobusy linii KTEL, cena biletu od 2 EUR.
Cena taksówki ok. 3EUR za kilometr. Popularnością cieszą się wypożyczalnie samochodów i
skuterów, dające możliwość wygodniejszego zwiedzania. Zaleca się korzystanie z dużych
wypożyczalni samochodów lub polecanych przez rezydentów, które mają w ofercie sprawne
pojazdy. Wypożyczalnie honorują polskie prawo jazdy, zaleca się jednak posiadanie
międzynarodowego; cena za wynajem to ok. 40 EUR za dzień.

Jaka religia obowiązuje?
Grecy są narodem wyznania prawosławnego, o czym mało kto pamięta, jak również o tym,
że to właśnie Grecja jest kolebką prawosławia, którego głównym kościołem i stolicą jest
Konstantynopol (obecnie Stambuł w Turcji nad cieśniną Bosfor). Warto o tym wiedzieć,
gdyż prawosławie w świecie chrześcijańskim uznawane jest za odmianę ortodoksyjną i
konserwatywną tej religii. Wiąże się to z surowym przestrzeganiem prawa kościelnego.
Trzeba mieć to na uwadze odwiedzając liczne, bardzo ciekawe miejsca kultu jak klasztory
czy cerkwie, w których można podziwiać bogate ikony i ciekawe wnętrza.

Kiedy jechać na Kretę?
Kreta jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Europy, leży w strefie oddziaływań
klimatów zarówno znad Europy, Afryki jak i znad Morza Śródziemnego. Sezon turystyczny
trwa tutaj od kwietnia do października, kiedy to temperatury nigdy nie spadają poniżej
20°C. Maj i październik są miesiącami dobrymi do zwiedzania wyspy – temperatura
odczuwalna jest nieco niższa, niż wskazują termometry. Najcieplej jest w okresie
wakacyjnym - temperatury w lipcu i w sierpniu często przekraczają 30°C, a temperatura
wody wynosi nawet 26°C.
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Średnia pogoda na Krecie:

Jaka waluta obowiązuje w Grecji i jakie są orientacyjne ceny?
Jednostką monetarną obowiązującą w Grecji od 2002r. jest Euro.

Przykładowe ceny:
obiad w tawernie – ok. 7 EUR za danie
napój – ok. 2 EUR
kawa – ok. 4 EUR w tawernie
piwo – ok. 2,5 EUR
lody w tawernie – ok 6 EUR
drink w barze – ok. 4 EUR
woda 1,5 l w sklepie – ok. 1 EUR
cola w puszce – ok. 1 EUR
magnes na lodówkę – ok. 1,5-2,5 EUR
naturalna gąbka – ok. 2 EUR
mydło z oliwek – ok. 2 EUR
zestaw przypraw – ok. 15 EUR
butelka oliwy z oliwek – ok. 5 EUR

Gdzie kupić i jakie pamiątki przywieźć z Krety ?
W każdym miasteczku jest wiele sklepików oferujących regionalne produkty. Najlepszą
pamiątką będzie oliwa z oliwek. Wśród produktów regionalnych znajdziemy też kosmetyki
przygotowane na jej bazie, np. mydło z oliwek. Inną propozycją może być miód – miody na
Krecie są bardzo dobrej jakości. Ponieważ na wyspie rośnie bardzo dużo rzadkich okazów
kwiatów, często nie spotykanych nigdzie indziej, również nektar jest bardzo cenny.
Jest także duży wybór przypraw, które z uwagi na klimat i sól mają swój charakterystyczny,
a często bardziej intensywny smak i aromat. Jako pamiątkę kupić można również biżuterię
i wyroby ze skóry.

Jaka jest kuchnia?
Głównym składnikiem kuchni greckiej jest oliwa z oliwek. Obecnie jest podstawą
wszystkich greckich potraw - służy do smażenia, w dużych ilościach dodawana jest do
sałatek, sosów, a nawet zup. Jest również jednym z powodów uznania kuchni greckiej za
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jedną ze zdrowszych i smaczniejszych, gdyż oliwa jest lekko strawna i posiada delikatny
smak nadający charakteru poszczególnym potrawom. Kuchnia grecka ma wiele zapożyczeń
z typowej kuchni śródziemnomorskiej i bałkańskiej – często dodawany jest czosnek, liście
winorośli i duża ilość warzyw, pomidorów i papryki. Bazą wielu produktów jest baranina i
ryby. Bez wątpienia odróżnia ją jednak ser feta, produkowany w różnych odmianach,
typowe greckie zupy i sosy, oraz sposób przyrządzania niektórych dań.
Kuchnia grecka jest bardzo popularna w Europie, ale jadąc do Grecji może nas w niej
zaskoczyć nie tylko bogactwo menu, ale też tradycje kulinarne. Pierwszym zaskoczeniem
może być sposób podawania potraw, gdyż większość podawana jest w temperaturze
pokojowej. Grecy uważają, że taka temperatura najbardziej uwydatnia smak. Poza tym,
zamawiając w restauracji obiad kilkudaniowy dostaniemy wszystko naraz, gdyż idea
podawania dań kolejno jest w tym kraju obca. A jeżeli siedzimy przy stoliku z kilkoma
osobami, które zamawiają to samo można dostać wielki półmisek z potrawą, z którego
każdy nabierze, ile sobie życzy. Suto zastawione stoły z kolorowymi potrawami są typowe
dla kuchni greckiej. Obojętnie co zamówimy na stole zawsze znajdzie się woda i chleb,
będący dodatkiem do większości potraw.
Rytm dnia w Grecji sprawia też, że pory i ilość posiłków różni się od panujących np. w
Polsce. W Grecji nie jest popularne pełne śniadanie, a często słyszy się, że w ogóle się go nie
jada. Dla Greka śniadaniem jest zazwyczaj filiżanka kawy i sucharki, biszkopt lub placek z
dżemem. Przed południem jako przekąska typowe jest ciasto tyropitta, wypełnione gorącym
płynnym serem feta. Obiad spożywa się ok. 14-17, a głównym posiłkiem jest kolacja
jedzona zwykle na mieście w restauracjach lub tawernach ok. godz. 20-22. Oczywiście w
hotelach rytm ten może się różnić, gdyż znaczna większość dostosowuje się do potrzeb
turystów. W większości restauracji menu pisane jest po angielsku, a w kurortach
popularnych wśród naszych rodaków zdarzają się również pisane po polsku. Jeżeli chcemy
spróbować typowej greckiej kuchni, warto udać się do kameralnych tawern, gdzie jadają
mieszkańcy.
Ważnym elementem greckiej kuchni jest wino, które doceniane było już w starożytności,
a sposób jego powstania opisuje mitologia. Charakterystyczne w smaku i niewystępujące
poza Grecją jest wino Retsina, które jest młodym winem przyprawionym sosnową żywicą.
Po wytłoczeniu leżakuje zaledwie kilka tygodni i nadaje się do spożycia, jednak po mniej
więcej roku smak przypomina już ocet. Narodowym trunkiem Grecji jest też ouzo – alkohol
doprawiany anyżem i koprem. Międzynarodową sławę wśród alkoholi zyskała również
Metaxa – brandy z dodatkiem wina i mieszanki przypraw. By wyprodukować dobry trunek
destyluje się dwukrotnie alkohol, który następnie leżakuje od 3-15 lat. Dopiero po tym
czasie dodawane są do niego wino i zioła, które tworzą charakterystyczny smak. Niektórzy
twierdzą, że niegdyś dodawano też płatki róż. Alkohol jest następnie słodzony, trafia do
dębowych beczek i czeka ok. pół roku na rozlanie do butelek.

Co warto zwiedzić?
GRAMVOUSA Robiące ogromne wrażenie miejsce
nazywane "rajem na ziemi". Półwysep wysunięty
najbardziej na zachód i maleńka, niezamieszkała wysepka
będąca jego przedłużeniem tworzą naturalny rezerwat z
nienaruszoną przyrodą i wieloma gatunkami ptaków. By
dokładnie zwiedzić okolicę i przepiękne laguny warto udać
się na rejs statkiem lub jachtem wypływającym z portu w
Kissamos. Można dostać się wtedy na bezludna wysepkę,
gdzie wznoszą się imponujące ruiny weneckiej twierdzy.
Zwiedzając lagunę z lądu warto udać się do wsi Vathy,
gdzie zachowały się wspaniałe bizantyjskie cerkwie z
pięknymi malowidłami ściennymi. Niedaleko na południe
położony jest klasztor Chrysoskalitissa.
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AKROTIRI Półwysep w sąsiedztwie Chanii z przepięknym
widokiem na zatokę Souda, klasztorem Agios Ioannis
Theologus, ruinami tureckiego fortu i pozostałościami z
czasów starożytnych. Nazwa półwyspu nawiązuje do
mitologicznej krainy, gdzie mieszkały syreny. Na półwyspie
znajduje się również duży cmentarz liczący 1527 grobów
gdzie spoczywają żołnierze Wspólnoty Brytyjskiej, którzy
zginęli broniąc Kretę w 1941 r.
WĄWÓZ THERISSO Jeden z najpiękniejszych wąwozów
na wyspie, który oddalony jest zaledwie 16 km na
południe od Chanii. Znajduje się u podnóża Białych Gór,
których wierzchołki przez ponad połowę roku przykryte są
śniegiem. Mimo niewielkiej odległości od morza panuje tu
prawdziwie górski krajobraz, który urzeka swoim
pięknem.
WĄWÓZ SAMARIA Jest bez wątpienia jednym z
najbardziej ekscytujących atrakcji Krety. Wąwóz należy
do najdłuższych w Europie i liczy ok. 18 km i objęty
jest parkiem narodowym. Nazwa wąwozu pochodzi
od wyludnionej obecnie wsi Samaria, która położona
jest w szerszym odcinku między skałami. Warto
zobaczyć tutejsze cerkwie z malowidłami z XIV w.
Za wsią zaczyna się trudniejszy szlak, który
kilkukrotnie przecina rwący strumień, a ściany osiągają
wysokość 300-600 m.
CHANIA Jest jednym z najpiękniejszych miast Krety, która
swą niepowtarzalną atmosfera przyciąga od lat turystów
z całego świata. Bogata historia miasta, wspaniałe zabytki
z różnych epok, lazurowe morze i tętniąca życiem starówka.
Jej największą atrakcją jest charakterystyczny port wenecki,
urokliwa starówka i malownicze budynki Dzielnicy Weneckiej
odbijające się w wodnej toni. Warto zobaczyć XVII-wieczny
meczet Hassana Paszy, fortecę Firkas oraz cerkiew San
Salvatore mieszczącą obecnie Muzeum Bizantyjskie.

FODELE Malownicza wioska, w której
prawdopodobnie przyszedł na świat El Greco.
Poza nastrojowymi domkami i uliczkami warto
udać się do muzeum poświęconego malarzowi.

RETHYMNON Miasto położone ok. 75 km na zachód
od Heraklionu, które w niemal idealnym stanie ma
zachowane zabytki starego miasta i niewielki wenecki
port. Na zachód od niego wznosi się wenecka forteca –
podobno największa na świecie. Inne atrakcje
Rethymnonu to: meczet Neradzes, Muzeum
Archeologiczne i fontanna Rimonsi.
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HERAKLION Główną atrakcją są tu ruiny pałacu
Knossos, którego historia i pamiątki opisane są
dokładnie w pobliskim Muzeum Archeologicznym. Na
szczególną uwagę zasługuje wenecki Arsenał, ratusz i
twierdza Koules z płaskorzeźbami Lwów św. Marka. W
mieście znajdują się cenne cerkwie – Agios Markos i
Agios Titos – ze szczątkami pierwszego biskupa Krety
oraz katedra Agios Minas. Warto również udać się
wzdłuż murów obronnych, które niegdyś były
najpotężniejszymi w basenie Morza Śródziemnego.
SPINALONGA Niegdyś był to półwysep, który ok.
1500 r. p.n.e. został oddzielony od lądu. W drugiej
połowie XVI w. Wenecjanie zdobyli wysepkę czyniąc z
niej twierdzę w miejscu starego akropolu, a następnie
panowali na niej Turcy. Często określa się ją nazwą
„Wyspa Trędowatych”, gdyż przez pierwsza połowę XX
w. były tu zsyłane osoby cierpiące na trąd. Obecnie
wyspa jest niezamieszkana, ale często odwiedzają ja
turyści.
WĄWÓZ ZMARŁYCH I ZAKROS Malowniczy wąwóz
na wschodnim krańcu wyspy prowadzący z Górnego do
Dolnego Zakros, gdzie w wydrążonych jaskiniach
Minojczycy chowali zmarłych. Można tu również
zobaczyć ruiny minojskiego miasta i portu, który był
jednym z ważniejszych na wyspie nastawionym na
kontakty handlowe z Egiptem.

SANTORINI Jedna z najpiękniejszych wysp basenu Morza
Śródziemnego. Atol tworzą zatopione częściowo strome
ściany szczytu wulkanu (kaldera), pośrodku których
znajduje się głęboka zatoka. Od zamierzchłych czasów
nosiła nazwę Thira, ale przyjęła się również nazwa
Santorini – od św. Ireny z Salonik, która zmarła tu w 304 r.
Według wielu opinii atol to mityczna Atlantyda pochłonięta
przez morze. Na wyspę można dostać się promem z
Heraklionu lub Chanii, a podroż trwa ok. 2,5-3 godz.
ELAFONISI Maleńka wysepka leżąca w głębi zatoki o
tej samej nazwie. Uchodzi za jedną z najpiękniejszych
na Krecie. Oddzielona od lądu bardzo płytkim morzem.
Można na nią dotrzeć, idąc po piaszczystym dnie.
Kierując się na południe szlakiem kreteńskich wiosek
Enneachoria, zobaczymy ukrytą w grocie znanej od
czasów neolitu kapliczkę Agia Sofia, a także
występujące tam stalaktyty i stalagmity.
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