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Poznejte to nejlepší z Kréty

Elounda

•  donedávna jen malá neznámá 
rybářská vesnice, dnes rušné 
turistické a lázeňské centrum 
s tradiční krétskou osadou 

Arkadi

•  národní svatyně Kréty, 
kde touha po svobodě 
vyústila v hrdinský čin

Spinalonga

•  ostrůvek s benátskou 
pevností, která jako 
jediná nebyla nikdy 
dobyta

•  bývalá kolonie 
nemocných leprou, 
kteří tak byli izolováni 
od pevniny, aby 
nenakazili ostatní 

Rethymnon

•  středisko krétské kultury 
s malebným benátským 
přístavem a pitoreskní 
přístavní čtvrtí 

Agios Nikolaos

•  nejhezčí městečko na ostrově 
s jezerem Voulisméni, v němž 
se koupaly antické bohyně

•  zvláště působivé je při západu 
slunce 

Lasithi

•  planina leží ve výšce 
820 m nad mořem 

•  říká se jí také planina 
tisíců mlýnů, protože 
ještě před nedávnem 
byla poseta větrnými 
mlýny 

Knossos

•  archeologické naleziště 
na místě největší palácové 
stavby své doby, jako jediné 
částečně zrekonstruované 

Chania

•  nejhezčí město na Krétě
•  díky středověkým a benátským 

stavbám se můžete přenést 
do dob dávno minulých 

•  nejatraktivnější částí města je 
benátský přístav, lemovaný 
stinnými uličkami

BaliBali
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Státní zřízení

Kréta je největším řeckým a celkově pátým největším ostrovem ve Středomoří. Od pádu 
vojenské diktatury v roce 1974 je Řecko parlamentní demokratickou republikou v čele 
s prezidentem. Kréta je jednou z 13. správních jednotek – prefektur. V čele každé 
prefektury je guvernér a každá vysílá do parlamentu v Aténách své zástupce.

Historie

Kréta bývá zejména pro svou bohatou historii někdy označována jako „šestý kontinent“. 
První stopy osídlení ostrova pocházejí z neolitu (asi 6 tisíc let př. n. l.). Asi o 4 tisíce let 
později přicházejí na ostrov s druhou vlnou osídlení znalosti pro zpracování mědi a bronzu. 
V době palácové dochází střídavě k růstu vlivu, rozvoji kultury (stavba palácových 
komplexů) a k náhlému úpadku a zničení stavebních děl. Následně se Kréta opět stává 
obchodní a kulturní velmocí, počet obyvatel stoupá na 250 tisíc. Nedlouho poté dochází 
k invazi Mykéňanů a Kréta a minojská kultura upadají.

V 9. století př. n. l. obsazují ostrov Dórové a vznikají spolky měst, které navzájem bojují 
o nadvládu. Z této doby také pochází známý do kamene vytesaný zákoník z Gortys.
Po dobytí Římany se právě město Gortys stává hlavním provinčním městem a centrem 
křesťanské Kréty po příchodu apoštola Pavla. Roku 359 n. l. se ostrov s rozdělením Římské 
říše stává součástí Říše východořímské. V roce 856 n. l. se jej na příštích 135 let zmocňují 
Arabové a podrobují si křesťanské obyvatele. Generál Nikefóros Fokas však Krétu v roce 
961 dobývá zpět a začíná období velkého rozkvětu a prosperity.
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V roce 1204 se ostrov stává majetkem Benátské republiky, která zde vládne absolutní 
mocí. Vzniká krétský odboj. Až když se výrazně zvyšuje nebezpečí útoku Turků, uzavírají 
Benátčané dohodu s obyvateli ostrova a nastává krátké období „krétské renesance“.
Roku 1645 však dobývají Turci Chanii a po dlouholetém obléhání i Candii – dnešní 
Heraklion. Turecká nadvláda trvá více než 300 let a po celou dobu dochází k povstáním 
za svobodu. Nejkrvavější je zřejmě povstání Daskalojánnise ve Sfakii. Až události v klášteře 
Arkadi, kdy jsou povstalci v obležení přesily Turků a kdy následně vyhodí sami sebe 
do povětří, doženou evropské mocnosti k tomu, aby roku 1889 konečně přinutily tureckou 
armádu k odchodu.

Ostrov získává autonomii, zůstává však pod suverenitou Osmanské říše. Rozhodující byla  
revoluce v roce 1906 pod vedením Elefthériose Venizélose, který se zasloužil konečně 
o sjednocení Kréty s Řeckem roku 1913. V letech 1922–1923 se 34 000 řeckých obyvatel, 
žijících po tisíce let v oblasti Malé Asie stěhuje na Krétu a současně opouští ostrov 
22 000 muslimských Kréťanů. Od té doby sdílí Kréta osudy řeckého státu.

Mytologie

Na počátku světa zplodili bůh Uranos a bohyně země Gaia Titány, kteří svého otce nijak 
zvláště nemilovali. Uranos proto některé z nich uvěznil do matčina lůna. Gaia poštvala 
svého nejmladšího syna proti jeho otci a ten jedné noci Urana přemohl a své sourozence 
osvobodil. Kronos se stal vládcem bohů, ale brzy vládl stejně krutě jako jeho otec 
Uranos. Ze strachu, že by ho některý z jeho potomků připravil o moc, všechny své děti 
zabil. Když pak jeho sestra a manželka Rhea čekala další dítě, tajně odešla na Krétu, kde 
porodila syna Dia, který tu vyrůstal v jeskyni Psychro v pohoří Dikti v bezpečí před svým 
otcem. 

Zeus ještě jako mladík rozpoutal souboj se svým otcem Kronem, ve kterém jej porazil a tím 
mu byla přiřčena vláda nad všemi bohy. Zeus se často věnoval ženskému pohlaví, dokonce 
se jednou spojil s fénickou princeznou Europou, kterou přivedl na Krétu, kde mu porodila 
tři syny: Mínoa, Rhadamanthya a Sarpedona. Nejdůležitějším z nich byl Mínos, který je 
znám jako legendární vládce se sídlem v paláci Knossu, nejznámějším minojském paláci. 

Mínos se oženil s Pasifaé, dcerou Hélia, s níž měl řadu dětí, ale i nestvůru Minotaura, 
napůl člověka, napůl býka. Mínos jej ukryl do labyrintu v Knossu, kam mu byly přinášeny 
lidské oběti. Minotaura nakonec přemohl a zabil Theseus společně s princeznou Ariadne 
a za pomoci Daidala. Mínos nechal za zradu Daidala i jeho syna Ikara zavřít do labyrintu, 
ze kterého se jim podařilo uprchnout pomocí strojů z peří a vosku. Ikaros se však během 
letu přiblížil příliš blízko k slunci, vosk se roztavil a on se ztřítil do moře. Daidalos se dostal 
až na Sicílii, kam ho přijel hledat a pomstít se mu sám velký Mínos. Avšak sicilský král byl 
proti tomu, aby se Mínos Daidalovi pomstil. Mínos tedy vytáhl proti králi s vojskem, ale 
v rozhodující bitvě zahynul.
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Geografie

Kréta je se svou rozlohou 8 200 kilometrů čtverečních největším řeckým a celkově pátým 
největším ostrovem ve Středomoří. Od západu na východ měří 254 kilometrů, přičemž 
v nejširším místě u Heraklionu má 62 km a v nejužším u Ierápetry 12 kilometrů.

Ostrov se rozprostírá na místě zlomu mezi euroasijským a africkým zemským povrchem 
a patří seismicky k nejaktivnějším zónám tohoto prostoru. Na Krétě naleznete čtyři značně 
vysoké horské masivy. Nejvyšším vrcholem ostrova je Psiloritis (2 456 m n. m.) v pohoří 
Idi, druhým nejvyšším vrcholem je Páchnes (2 453 m n. m.) v pohoří Levka Ori. Na jihu 
je pobřeží strmé, s útesy, sever je naproti tomu tvořen pozvolnými rovinami, které jsou 
využívány k zemědělství. Typické pro krajinu ostrova jsou také náhorní plošiny, jako Lasithi, 
Nída, a hluboké soutěsky, jako je například Samariá.

Klimatické podmínky

Kréta je se svými v průměru 300 slunečnými dny jedním z nejslunnějších ostrovů 
ve Středomoří. Podle nadmořské výšky lze ostrov rozčlenit do několika klimatických 
pásem, obecně se však vyznačuje suchým a horkým létem a mírnou, deštivou zimou. 
Příjemné ochlazení přináší ze severu stálý vítr meltémi. Horký pouštní vzduch a červený 
prach pak přináší z jihu africký vítr scirocco, zvaný někdy také lívas nebo libyjský. Teploty 
a množství srážek mohou být v různých částech ostrova velmi rozdílné.
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Hospodářství

K pilířům krétské ekonomiky patří především zemědělství a turismus. Ročně se zde 
vyrobí 120 000 tun olivového oleje, vyváží se víno a momentálně je Kréta čtvrtým 
největším vývozcem rozinek na světě. Důležitý je i chov skotu a výroba kvalitního ovčího 
a kozího sýru.

Flóra

Původní jsou cypřišové a cedrové lesy, kvůli hospodářství a kácení lesů už ale nejsou tak 
husté. Zachovala se zde nízká borovice halepská, která se nachází v pobřežních oblastech.
Mezi horskou oblastí a pobřežní rovinou rostou houštiny tvořené například vřesovcem, 
zakrslými duby či myrtou. Tyto porosty se nazývají macchie nebo garrigues. Typické pro 
Krétu jsou olivovníky, kterých tu roste kolem 25 milionů.

Na jaře je ostrov přímo zasypán květinami – vlčím mákem, kopretinami, divokými tulipány 
nebo orchidejemi. Roste zde mnoho bylin jako levandule, majoránka, oregano, rozmarýn, 
tymián a šalvěj. Na suchých místech najdete agáve, rohovníky a fíkové kaktusy. Pěstují se 
tu ovocné stromy, vinná réva a mnoho druhů zeleniny a květin.

Fauna

Fauna na Krétě není tak bohatá jako fl óra. Žije zde jeden druh vysoké zvěře – divoká koza 
kri-kri. Z menších zvířat jsou to pak jezevci a lasičky a často je slyšet cvrkot cikád.
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Obyvatelstvo

Na Krétě se dnes setkáte jak s tradiční společností na vesnici, tak s moderní společností, 
která se rozvíjí především ve městech. Kréťané jsou vlastenci a jsou pověstní svou 
pohostinností.

Jazyky

Úředním jazykem je řečtina, především v turistických střediscích se domluvíte i anglicky 
a německy.

Kuchyně – jídla
Předkrmy
Tzatzíki

Salát z okurek, řeckého jogurtu a česneku.
Taramosaláta

Pyré z tresčích jater a strouhanky nebo brambor.
Melitzanosaláta

Grilovaný lilek s olivovým olejem a bylinkami.
Dolmádes

Plněné vinné listy.
Skafi á

Jehněčí paštika s krémovým sýrem v paštikovém těstíčku.
Chtapódi

Různě upravené kousky chobotnice.
Kalamarákia

Smažené kroužky sépie.

Polévky
Fasolada

Hustá fazolová polévka.
Avgolémono

Kuřecí vývar se šlehaným vejcem a citrónem.
Psarósupa

Rybí polévka.
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Hlavní jídla
Moussáka

Zapečený lilek a mleté maso s bešamelovou omáčkou.
Sutzukakia

Válečky z mletého masa a cibule.
Pastítsio

Těstovinový nákyp s mletým masem.
Kokorétsi

Na rožni opékané vnitřnosti.
Saláta choriátiki

Řecký salát z rajských jablíček, okurek, cibule, oliv a sýru Feta.
Gyros

Kořeněné maso opékané na rožni. 
Souvláki

Maso grilované na špejli. 
Kotopulo

Kuřecí maso.
Paidakia

Žebírka, jehněčí kotlety.
Moschari

Telecí maso.
Chirino

Vepřové maso.
Psaria

Ryby.
Kalamari

Sépiové kroužky.
Garídes

Krevety.
Midja

Škeble.
Chtapodia

Chobotnice.

Ovoce
Karpuzi

Meloun.
Peponi

Žlutý meloun.
Stafi lia

Hrozny.
Syka

Fíky.
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Portokalia

Pomeranče.
Fraule

Jahody.
Rodakina

Broskve.
Verikoka

Meruňky.

Dezerty
Baklavá

Listové těsto plněné ořechy a mandlemi, polité medem.
Lukumades

Koblížky s medem a skořicí.
Jagurti

Jogurt, často s medem a ořechy.
Tirópita

Zákusek z listového těsta plněný tvarohovou náplní a posypaný cukrem a skořicí.

Kuchyně – nápoje

Úzo (Oúzo)

Kořalka „anýzovka“, která se pije s vodou jako aperitiv.
Retsina

Víno s přídavkem borovicové pryskyřice.
Krassí

Víno.
Tsikudiá

Pálenka z tresti rakije.
Mournórakije

Jedna ze specialit rakije, připravená z moruše.
Frappé

Studená káva s pěnou, připravená většinou z instantní kávy v šejkru.
Neró

Voda.
Sóda

Soda.
Kafe Elinikó

Řecká káva, která připomíná kávu mokka. Při objednávání nezapomeňte uvést stupeň 
sladkosti – „glikó“ = velmi sladká, „métrio“ = středně sladká, „eláfrio“ = mírně sladká.
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Pláže
Stalos
Jedno z nejoblíbenějších letovisek s rozvinutou infrastrukturou a krásnými plážemi.

Falassarna
Letovisko s širokou písečnou pláží v oblasti plné olivových hájů a jiné vegetace.

Balos
Krásná pláž na severozápadě Kréty přístupná po kamenité silnici nebo lodí z Kissamos.

Elafonisi
Turisticky nejatraktivnější pláž na ostrově Kréta, připomínající tichomořskou lagunu. 

Matala
Nejznámější letovisko na jihu ostrova – najdete zde organizované pláže a nezvyklé skalní 
útvary.

Hersonissos
Populární letovisko v oblasti Heraklionu s dobrou infrastrukturou a širokou nabídkou 
vodních sportů, taveren a barů, jež bývají otevřené do ranních hodin.
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Vai
Písečná pláž lemovaná palmovým hájem, který čítá okolo 5 000 palem a je chráněnou 
krajinnou oblastí.

Amoudara
Populární dlouhá písečná pláž s čistou vodou nedaleko hlavního města Heraklion.

Istro
Krásná pláž s jemným zlatým pískem.

Almyros
Oblíbené letovisko v blízkosti Agios Nikolaos s širokou nabídkou vodních sportů.

Perivolia
Dlouhé písečné pláže v blízkosti města Rethymnon.

Agia Galini
Písečné zátoky mezi hornatým okolím, velmi tradiční vesnička.

Adelianos Kampos
Krásná dlouhá pláž u města Rethymnon s mnoha turistickými zařízeními.
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Časový posun

O hodinu více než v ČR. 

Doprava – taxi

Na ostrově je dostatek vozů taxi. Jízdné nebývá předražené, avšak především u delších 
tras je vhodné si s řidičem cenu předem dohodnout, taktéž dobu odjezdu a přepravu 
zavazadel.

Doprava – autobusy

Na Krétě funguje hustá autobusová síť K.T.E.L. Autobusy, které jezdí mezi většími městy 
a letovisky, mají zpravidla zelenou či zelenožlutou barvu. Městské autobusy jsou modré. 
Jízdní řády jsou spíše orientační a neleznete je převážně ve větších městech na nádraží. 
Jízdenky zakoupíte v kiosku na autobusovém nádraží a někdy také u průvodčího 
v autobuse či u řidiče.
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Doprava – pronájem automobilů

NEV-DAMA nabízí pronájem vozů prostřednictvím smluvní autopůjčovny. Informace 
o možnostech pronájmu a cenách vám poskytne průvodce v destinaci. Zajistí také 
rezervaci, předání vozu a doporučí zajímavé cíle a vhodné cesty. Pokud si půjčíte 
auto u jiné autopůjčovny, doporučujeme, abyste se důkladně seznámili se smluvními 
podmínkami, především co se týče pojištění vozu.

§ Doprava – předpisy

Pro řízení automobilu není nutný mezinárodní řidičský průkaz a platí tu běžná evropská 
pravidla silničního provozu. Maximální povolená rychlost v obci je 50 km/h, mimo obec 
80 km/h. Je zakázáno telefonovat během řízení. Dále musíte mít zapnuté bezpečnostní 
pásy na předních sedadlech a používat dětskou sedačku. Při jízdě na motocyklu musíte 
nosit helmu.
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Peníze – měna

Měnovou jednotkou je euro (€).

BANK Peníze – směnárny, banky

Na Krétě lze vyměnit české koruny za eura v bance „National bank of Greece“ či „Alpha 
bank“. Při výměně musíte prokázat svou totožnost. Banky bývají otevřené od pondělí 
do pátku od 8.00 do 14.00 hodin.

Komunikace – pošta

Poštovní zásilky můžete nechat na hotelové recepci či vhodit do poštovní schránky, která 
má žlutou barvu. Poštovní úřady se nazývají „AXYΔPOMEIO“ neboli „TACHYDROMEÍA“.

Komunikace – telefonování

Předvolba pro Českou republiku je +420, pro Slovensko +421, poté zadáte směrový 
kód města bez počáteční nuly a požadované telefonní číslo. Veřejné telefonní automaty 
a často i hotelové telefony fungují na telefonní karty. Ty zakoupíte například ve stáncích 
s cigaretami a časopisy, v supermarketech nebo přímo v hotelu. Volání z hotelového 
pokoje může být oproti telefonním automatům o dost dražší.

Komunikace – internet

Ve většině hotelů je běžné připojení k internetu, ale v některých je tato služba zpoplatněna.

Kriminalita – krádeže

Dodržujte základní bezpečnostní opatření. Cenné věci si neberte s sebou na pláž 
a nenechávejte je ve voze. Uložte je raději do hotelového trezoru. Namísto osobních 
dokladů s sebou můžete nosit jejich kopii. Pokud vám byl odcizen cestovní pas, informujte 
vašeho průvodce.
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Kriminalita – trezory

V hotelu jsou k dispozici trezory, většinou bývají přímo na pokoji. V mnoha hotelech jsou 
trezory za poplatek.

Kriminalita – zavazadla

Bylo-li vaše zavazadlo během cesty poškozeno nebo jeho obsah není v pořádku, je nutné 
kontaktovat leteckou společnost a škodu ohlásit nejpozději do jednoho týdne. V opačném 
případě nemusíte dostat náhradu za škodu. O další informace můžete požádat průvodce.

Sporty

Vodní sporty

Na Krétě si vyberete z široké nabídky vodních sportů, jako jsou vodní lyže, wakeboarding, 
projížďky na člunech, kajaky, jízdy za motorovým člunem na padáku a další.

Pěší turistika

Kréta nabízí možnosti pro pěší výlety všech druhů a náročností – od snadných procházek 
krajinou či v odlehlých vesničkách až po horské túry s průvodcem.

Cykloturistika

Ostrov si můžete prohlédnout i na kole, které se dá půjčit v mnoha větších letoviscích. 
Cyklostezky zde nejsou pravidlem a je nutno brát na vědomí, že se jezdí po státních 
silnicích.

Potápění

V moři okolo ostrova najdete celou řadu různých druhů mořských živočichů. Potápěčské 
kluby jsou u velkých letovisek a je nutno si kurzy předem objednat.

Zábava, noční život

Během celého roku se konají na ostrově oslavy svátků patronů a svatých, které jsou 
příležitostí slyšet živou řeckou hudbu a vidět tradiční řecké tance. V turistických 
informačních centrech se můžete informovat o termínech nejrůznějších trhů a festivalů.
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Restaurace a taverny

V Řecku je zvykem dávat si jednotlivé chody v různých restauracích, které se častokráte 
nazývají Taverna. Podávají se zde místní speciality servírované na malých talířcích zvaných 
„mezedes“.

Ouzeria

V ouzerii si můžete dát předkrmy „mezedes“ – například chobotnici – a zapít je ouzem.
Psistaria

V podstatě nejstarší rychlé občerstvení, kde si můžete objednat třeba gyros či souvlaki.
Zacharoplastía

Cukrárna.
Galaktopolio

Mléčný bar.
Kafenion

V tradiční řecké společnosti (dnes tedy především na vesnici) chodí místní (ale jen muži) 
do kafenion, kavárny, kde diskutují o politice a hrají tavli.



19

Voda

Voda z vodovodní sítě je pitná, ale v některých částech ostrova je využívána voda 
odsolovaná, která též není závadná, nicméně má jemně slanou chuť. Balenou vodu běžně 
zakoupíte v obchodech.

Kontakty na úřady
Velvyslanectví České republiky
Georgiou Séferis 6
Palaio Psychiko
154 52 Athény
tel.: (0030) 210 6713 755, 210 6719 701
fax: (0030) 210 6710 675
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/athens
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Slovníček

Řekové používají řeckou abecedu, zde jsou řecká slova přepsána do latinky.

Řecky Česky
Kaliméra Dobrý den
Kalispéra Dobrý večer (od 15 hodin)
Kalinichta Dobrou noc
Jásu Ahoj
Chérete Na shledanou
Efcharistó Děkuji
Parakaló Prosím
Né/Óchi Ano/Ne
Ávrio Zítra
Símera Dnes

Řecky Česky
Polí Mnoho
Lígo Málo
Oríste? Prosím?
Isotimía Kurz
Gramatósimo Známka
Jatrós Lékař
Piretó Teplota
Kefáli Hlava
Pódi Noha
Chéri Ruka

V restauraci
Řecky Česky
Estiatório Restaurace
Anichtó Otevřeno
Klistó Zavřeno
Bíra Pivo
Krasí Víno
Tsai Čaj
Zestó Horký

Řecky Česky
Krío Studený
Rízi Rýže
Kréas Maso
Saláta Salát
Kombósta Kompot
Patátes Brambory

Číslovky
Řecky Česky
Mía Jedna
Dío Dva
Tría Tři
Tésera Čtyři
Pénte Pět

Řecky Česky
Éxi Šest
Eptá Sedm
Októ Osm
Eňá Devět
Déka Deset

Dny v týdnu
Řecky Česky
Deftéra Pondělí
Triti Úterý
Tetárti Středa
Pémpti Čtvrtek

Řecky Česky
Paraskeví Pátek
Sávato Sobota
Kiriakí Neděle
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Zdravotní péče
Lékařská péče
Pokud jste si prostřednictvím NEV-DAMA uzavřeli cestovní pojištění u ERV pojišťovny, 
a. s., kontaktujte v případě zdravotních obtíží vašeho průvodce nebo linku asistenční 
služby EuroAlarm Asistence. Linka je vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle 
+420 221 860 606. Pečlivě si uschovejte veškerá potvrzení od lékaře. 
Na základě podmínek sjednaných ve smlouvě vám po návratu pojišťovna náklady spojené 
s ošetřením uhradí. Pokud máte cestovní pojištění uzavřené u jiné cestovní pojišťovny, 
postupujte dle jejích pokynů.

Lékárny
Lékárny – „farmakio“ – jsou označeny zeleným nebo červeným maltézským křížem. V noci 
a o víkendech se lékárny střídají v pohotovostních službách. Adresu lékárny s pohotovostní 
službou najdete vyvěšenou na dveřích každé lékárny.

Nakupování – suvenýry

Na Krétě je stále ještě mnoho řemeslnických dílen. Najdete zde proto dostatek originálních 
a kvalitních suvenýrů. Mezi ty nejtypičtější patří šperky, kožené zboží (například tradiční 
krétské kozačky – stivania), výšivky, krajky a tkané zboží (například v Lasithi můžete 
pozorovat ženy při výrobě) a keramika (velký výběr je ve vesnicích Margarítes, Agios 
Nikolaos či Thrapsanó).
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Nakupování – obchody

Supermarkety mají většinou otevřeno od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin 
a v sobotu do 16.00 hodin. Ve většině letovisek jsou ostatní obchody otevřené po celý den, 
často i o víkendu.

Nakupování – trhy

Typické jsou například ovocné a zeleninové trhy v Chanii, Rethymnu a Heraklionu.

Spropitné

Obvyklé je dávat 5–10 % z celkové částky účtu.

Elektrický proud

Napětí v elektrické síti je 220 V. Adaptér není nutný.
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Zajímavá místa
Rethymnon
Pozoruhodnosti města

Hlavní atrakcí města Rethymnon je 
benátský přístav s molem a majákem. 
V přístavišti je řada příjemných kaváren 
a restaurací včetně skvělých rybích 
restaurací. Nad městem se vypíná 
Fortézza – masivní benátská pevnost. 
Dodnes se dochovalo vnější zdivo. 
V létě tu můžete navštívit mnohá kulturní 
představení.

Staré město

Staré město najdete v centru. Pokud budete 
procházet jeho uličkami, dojdete určitě 
i k malému náměstí Platía Títou. Obklopuje 
ho řada taveren, v jejichž středu je 
překrásná kašna Rimondi. Nedaleko odtud 
v ulici Odós Vernardo stojí mešita paši 
Neranzy se třemi kopulemi a minaretem. 
Z minaretu budete mít úchvatný výhled 
na celé město. Ve stejné ulici uvidíte 
i typické benátské domy s dřevěnými balkony, které přestavěli Turci.

Pokud budete chtít navštívit místní muzeum, budete muset do vězení. Archeologické 
muzeum je totiž zřízeno právě v bývalém benátském vězení. Uvidíte tu nálezy z okolí 
Rethymna od doby minojské až po období klasické. Mezi skvosty patří malované 
sarkofágy z mykénského pohřebiště v Arméni. 



24

Chania
Pozoruhodnosti města

Chania je nejen benátský přístav, ale i nejlepší orientační bod pro výlety do okolí. V pravé 
části přístavu na konci jsou benátské zbrojnice a suché doky z konce 15. století. Dnes plní 
úlohu řemeslnických dílen a výstavních prostor. Na konci mola je maják, z kterého můžete 
vidět přístav, město i vzdálené vrcholky Bílých hor. Nejstarší tureckou stavbou v Chanii je 
Janičářská mešita. Je po rekonstrukci a slouží jako výstavní síň.

Staré město

Unikátní městskou čtvrtí je Topanás. Leží severně od přístavu a okouzlí vás zejména 
malebnými úzkými uličkami. Najdete tu i celou řadu krámků, kde si můžete udělat radost 
originálním řeckým dárkem, i kavárny, které přímo vybízejí k posezení. Ve čtvrti Evreika 
bylo kdysi židovské ghetto a v nejstarší čtvrti Kastélli zas uvidíte bývalé budovy okupantů, 
mimo jiné i Rektorův palác. Na náměstí Platía 1821 naleznete malý renesanční kostelík San 
Rocco.

I v Chanii můžete samozřejmě navštívit muzea. Archeologické muzeum je na ulici Odós 
Chálidon 24. Jsou zde archeologické vykopávky ze západní části Kréty z doby minojské 
až římské i předměty z doby turecké nadvlády. V Námořním muzeu zas můžete obdivovat 
sbírku předmětů připomínajících námořní dějiny ostrova Kréta. Mezi jinými jsou tu i modely 
antických lodí a fotografi e a malované výjevy z námořních bitev.

Nákupuchtivé určitě uspokojí tržnice. Její budova se nachází v centru města a najdete ji 
pod řeckým názvem Dimotikí Agora. Pořídíte tady hlavně ovoce, zeleninu, maso, čerstvé 
ryby, sýry, med, čerstvé i sušené byliny, rakiji, víno, ale třeba i košíkářské zboží. Na ulici 
Odós Skridlóf, ulici zpracovatelů kůže, seženete v každém krámku neuvěřitelné množství 
kožených výrobků – pásky, kabelky, boty nebo holínky, které jsou součástí krétského 
mužského kroje.
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Heraklion
Heraklion je pátým největším městem v Řecku. Staré město Heraklionu je obehnáno 
benátskými hradbami, po kterých se můžete i procházet. Na jižní straně hrazení si můžete 
projít úžasné zahrady. Do města vedou tři brány, tou hlavní je Pantokrator měřící přibližně 
18 metrů.

Při procházce Heraklionem budete mít nádherný výhled na město i přístav. Z pevniny 
uvidíte na moři pustý ostrov boha Dia, kde je přírodní rezervace s typickými krétskými 
kozami kri-kri.

V 19. století byla v Heraklionu postavena katedrála Platia Agias Ekaterinis. Ještě 
půvabnější je malý kostelík Agios Minas z 18. století hned vedle ní a kostel sv. Kateřiny ze 
16. století, kde najdete šest ikon Michalise Damaskinose. Na stěnách jsou i další zachovalé 
fresky, typické pro krétské kostely. 

V místním archeologickém muzeu můžete vidět předměty od neolitického období až 
po minojskou kulturu. Navštívit ale můžete i samotná naleziště. Pozdější historii, od raného 
křesťanství po benátské a turecké období, najdete v historickém muzeu na druhé straně 
města. V tomto muzeu objevíte mimo jiné velmi pěknou repliku krétského selského 
domu z 18. století a můžete si tak vyzkoušet skutečný život na staré Krétě. Určitě stojí 
za návštěvu i přírodovědné historické muzeum, které se nachází na hlavní pobřežní ulici 
Sofokli Venizelou.
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Agios Nikolaos
Agios Nikolaos je hlavní město provincie 
Lasithi. Nedaleko přístavu se nachází 
jezero Voulismeni, které je propojené 
s mořem a podle legendy se v jeho vodách 
koupávala bohyně Athéna. I když se povídá, 
že jezero je bezedné, byla před několika 
lety jeho hloubka změřena na 63 metrů – to 
když Jacques Cousteau vyzdvihl pozůstatky 
německého tanku z vody. 

Také se tvrdí, že odtud vede podzemní tunel 
do města Santorini. Malý tichý rybářský 
přístav se v sezoně vždy nejméně na půl 
roku změní v přední mezinárodní rekreační 
letovisko. Ve městě najdete nespočet 
obchodů s širokou nabídkou zboží 
od místních řemeslníků, koženého zboží nebo šperků. Poblíž místní nemocnice je otevřen 
každou středu trh, kde můžete výhodně vysmlouvat celou řadu věcí.

Město Agios Nikolaos má vlastní muzeum. Tam můžete vidět mimo jiné i poklady 
minojského císařství. Agios Nikolaos má co nabídnout každému – užijte si bohatou kulturu, 
pláže i bujarý noční život.

Klášter Arkadi
Cesta k nejznámější národní svatyni 
na Krétě, klášteru Moni Arkadi, vede přes 
největší olivový háj na ostrově. Můžete se 
tam vypravit místní autobusovou dopravou 
z města Rethymna, autem, vláčkem nebo 
pěšky. 

Klášter Moni Arkadi pochází z období 
turecké nadvlády. Tehdy se v něm před 
nemilosrdnými Turky ukryli místní obyvatelé, 
zejména ženy a děti, a když se dostali 
do bezvýchodné situace, kdy nemohli vyjít 
z kláštera bez újmy, rozhodli se raději pro 
hromadnou sebevraždu. Tento okamžik 
se zapsal do historie Evropy jako „ohnivý 
signál“ Evropě, aby už konečně pomohla 
Řecku od turecké nadvlády.
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Nabídka výletů

KRÉTA
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Soutěska Samaria

Pokud máte rádi pěší turistiku a trochu dobrodružství, vydejte se do jedné 
z nejkrásnějších a nejdelších soutěsek v Evropě.

Ráno pojedete podél západního pobřeží Kréty do oblasti Bílých hor až k náhorní plošině 
Omalos Plateau ležící ve výšce 1 150 m. Tady začíná vstup do soutěsky Samaria. Předtím 
budete mít ještě čas na snídani či občerstvení. Trasa soutěskou Samaria je 18 kilometrů 
dlouhá a vychází asi na 4–6 hodin chůze 
krásnou divokou přírodou. Tato cesta 
je zakončena návštěvou malé rybářské 
vesničky Agia Roumeli, která leží na pobřeží 
Libyjského moře. Zde budete mít čas 
na oběd i koupání. 

V podvečer podniknete krátkou plavbu lodí 
z Agia Roumeli do vesničky Chora Sfakion, 
kde vaše cesta končí. Zpět do hotelů vás 
z přístavu dopraví autobusy.

Na tento výlet potřebujete pevnou sportovní 
obuv, láhev s vodou, větrovku, ochranu 
proti slunci (opalovací krém a pokrývku 
hlavy), plavky a sluneční brýle. Připravte si 
prosím přesný obnos peněz, který budete 
potřebovat pro vstup do národního parku 
a pro plavbu lodí. 

Změna programu vyhrazena.
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Vodní park 

Navštivte největší vodní park na Krétě! 

Čekají vás tobogany, líné řeky, černé díry 
a mnoho dalších atrakcí. Široká nabídka 
zábavy uspokojí každé přání. Vodní park je 
vhodný i pro ty nejmenší. 

Změna programu vyhrazena.
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Festos – Gortys – Matala

Poznejte nejkrásnější místa ostrova – nejstarší archeologické vykopávky
i oblíbené pláže. 

Ráno vyrazíte k městu Heraklion směrem na jih ostrova Kréta. Cestou pojedete přes 
nejúrodnější nížiny Kréty, kolem polí s vinnou révou až k jižnímu okraji pohoří Idy do Messary. 
Tady si prohlédnete bývalé hlavní město tehdejší římské provincie „Kréta a Kyrenaika“, 
Gortys, kde byl objeven nejdelší zákoník v Evropě vytesaný do kamenných kvádrů. Zde také 
uvidíte zříceniny z doby dórské, římské a byzantské, kostel sv. Titia a jiné zajímavosti.

Na své druhé zastávce navštívíte slavný palác Festos, který se rozkládá na tabulové hoře 
uprostřed Messarské nížiny. Odsud se 
vám naskytne krásný výhled na pohoří Idy, 
Asterousia a na masiv Lasithi. Průvodce vás 
také zasvětí do historie celého palácového 
komplexu.

Odpoledne se dostanete k Libyjskému moři, 
kde se samozřejmě budete moci vykoupat. 
Poté se zastavíte ve staré rybářské vesničce 
Matala, kde si můžete prohlédnout proslulé 
skalní útvary a jeskyně a dopřát si některou 
z řeckých specialit v místní restauraci.

Změna programu vyhrazena.
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Knossos – Heraklion

Objevte tajemství a život minojské kultury. 

Minojská civilizace na Krétě byla proslulá po celém světě. Dopoledne pojedete 
k palácovému objektu Knossu, kde vás průvodce provede 4 000 let starým palácovým 
labyrintem, který nechal postavit král Mínos. Právě po něm byla pojmenována první 
bronzová kultura v Evropě. 

Vaší druhou zastávkou bude hlavní město Heraklion. Projdete si město, navštívíte tradiční 
tržiště a poznáte další zajímavá místa, která vám přiblíží život starého města Candia. 
Můžete se podívat i do archeologického muzea s řadou nálezů z doby minojské kultury, 
na původní benátskou pevnost či do krásného místního přístavu.

Změna programu vyhrazena.
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Lodní výlet na ostrov Gramvousa a zátoky Balos

Vydejte se za poznáním na západní část ostrova Kréta.

Tento fakultativní výlet začíná hned ráno. Pojedete krásnou cestou podél města Rethymna, 
pohořím Bílých hor, městem Chanie až do přístavu Kisamos, kde se nalodíte na loď a vydáte 
se na plavbu podél nejzápadnějšího výběžku na ostrov Gramvousa. Je to jedinečné místo 
plné skal, zálivů a úkrytů pro chráněné živočichy.

Během první zastávky na ostrově Gramvousa poznáte starou benátskou pevnost, která 
leží 137 metrů nad mořem. Nabízí nejen nádherný panoramatický výhled, ale můžete se tu 
i vykoupat v průzračných vodách. Druhá zastávka je v zátoce Balos. Má klidné vody, jemný 
písek a překrásné okolí. Tady vás čeká odpolední relaxace v podobě koupání a brouzdání 
teplými vodami v překrásném prostředí.

Změna programu vyhrazena.
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Santorini – lodní výlet na vulkanický ostrov 

Navštivte jeden z nejkrásnějších ostrovů světa – ostrov Santorini. 

Ostrov vznikl sopečným výbuchem a je znám jako magický ostrov kontrastů. Je bezesporu 
jedinečný a právem proto bývá nazýván perlou Egejského moře. Ráno vyplujete na cca 
2,5hodinovou plavbu. V průběhu tohoto výletu s průvodcem navštívíte městečko Oia, 
z něhož je úchvatný výhled. Uvidíte i typické bílé stavby s modrými střechami kontrastující 
s celým ostrovem.

Další vaše kroky povedou k městečku Thira. Má pohádkovou atmosféru i útulné taverničky. 
Můžete se tu podívat na vytvořený vulkanický kužel vystupující z moře nebo se jet 
vykoupat na nedalekou vulkanickou pláž s černým pískem. Zpáteční cesta je opět lodí. 
Po příjezdu zpět na Krétu vás v přístavišti vyzvedne autobus, který vás odveze do hotelu.

Změna programu vyhrazena.
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Spinalonga

Užijte si relaxační plavbu lodí, návštěvu archeologického naleziště, koupání 
a prohlídku krásného města Agios Nikolaos. 

Ráno pojedete do města Agios Nikolaos, odkud vyplujete k maličkému ostrovu Spinalonga. 
Tam si budete moci prohlédnout ruiny staré benátské pevnosti, jež ovládla přístup do zálivu 
Mirabello a později se stala hlavním centrem exilu lidí s leprou. S průvodcem si celou 
pevnost projdete a dozvíte se i více o historii tohoto kouzelného ostrova.

Vaší další zastávkou bude záliv Kolokitha. 
Tady budete mít možnost zaplavat si 
v laguně. Posádka lodi vám pak připraví 
vynikající barbecue.

Odpoledne vyplujete zpět do města Agios 
Nikolaos. Zde si prohlédnete největší město 
provincie Lasithi a kouzelný přístav. Lasithi 
je velmi známé díky hlubokému jezeru 
přímo v centru. Legenda říká, že se v tomto 
jezeře koupala sama bohyně Athéna.

Změna programu vyhrazena.


