WAKACJE
Z EUROPE DIRECT

ESTONIA

DENMARK

Rozpoczęły się wakacje. To czas, gdy wyjeżdżamy na odpozynek i chętnie odwiedzamy ciekawe zakątki w całej europie. Wspólnota Europejska oferuje wiele bardzo
wspaniałych miejsc. Można tam wypocząć i zaznać gorących kąpieli oraz opalić się
w promieniach wschodzącego słońca. Dziś prezentujemy przewodnik po krajach
Europy, które oferują wspaniałe warunki do wypoczynku.

PIZA

WŁOCHY
mieściem zasługuje na co najmniej jednodniowy pobyt.

GŁÓWNE MIASTA
RZYM
To najatrakcyjniejsze turystycznie i najbardziej niezwykłe miasto Italii, którego
licząca ponad 2,5 tys. lat historia splata się ze współczesnością w sposób niespotykany nigdzie indziej. Każda
epoka i każde pokolenie zostawiły w wyglądzie Rzymu
trwałe ślady, więc ilość czasu,
jaką się tu spędzi, i tak w końcu okazuje się zbyt mała, aby
poznać jego sekrety.
WENECJA
Kusi, czasem irytuje, ale chyba nigdy nie rozczarowuje.
Od czasów, kiedy obywatele
Republiki oszałamiali świat
bogactwem i cudowną sztuką
miasto się nieco zmieniło, ale
nadal należy do najbardziej
efektownych na świecie.
Mimo, że w Wenecji turyści
witani są raczej beznamiętnie,
a mieszkańcy innych miast
nieco ironicznie stwierdzają,
że wenecjanie są najbardziej
nieuprzejmi spośród Włochów, to ilość i jakość atrakcji
ich miasta na pewno wszystko wynagrodzi.
PIZA

GŁÓWNE ATRAKCJE

RZYM

WENECJA
Za największą, obok Florencji, atrakcję turystyczną
Toskanii jest uważane pizańskie Pole Cudów. Pochylona
dzwonnica tamtejszej katedry
to, obok rzymskiego Koloseum i Bazyliki św. Piotra,
najbardziej znana włoska budowla na świecie. W rzeczywistości wieża i towarzyszący
jej zespół budowli są jeszcze
piękniejsze i jeszcze bardziej
niezwykłe niż można się spodziewać. Piza z rozległym i
ciekawym zabytkowym śród-
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KOLOSEUM
Amfiteatr Flawiuszów, od
średniowiecza potocznie nazywany Koloseum, jest najbardziej znanym symbolem
Wiecznego Miasta i zarazem
jedną z najwspanialszych
budowli antycznych, które
dotrwały do naszych czasów.
Jest on doskonałym świadectwem wielkiego poziomu
architektury i budownictwa
Imperium Rzymskiego.
Koloseum było świadkiem

PIZA

RZYM

setek takich dni, w których
ryk zabijanych bestii i krew
rannych lub zabitych gladiatorów syciły żądzę zemsty
i mocnej rozrywki tysięcy
Rzymian. Pierwotnie gladiatorami byli żołnierze, którzy
prezentowali przed widzami
swe umiejętności, z czasem
jednak zastąpili ich niewolnicy i więźniowie walczący
często na śmierć i życie.
SCHODY HISZPAŃSKIE
Arcydzieło XVIII wieku,
schody o nieregularnym
kształcie, rozciągające się u
stóp wzgórza Pincio, na którym góruje francuski Kościół
Trinita dei Monti (1502).
Schody Hiszpańskie należą
do jednych z najdłuższych
schodów w Europie, dłuższe
są jedynie Schody Potiomkinowskie w Odessie.
Plac Hiszpański i Kościół są
połączone przez monumentalne Schody Hiszpańskie,
wzniesione w latach 17231726 (projekt Francesco de
Sanctis).
POMPEJE
Pompeje są jednym z najstarszych ośrodków miejskich Europy. Już w VIw. pne

POMPEJE
były ożywionym ośrodkiem
miejskim otoczonym murami miejskimi, a ich początki
giną w zamierzchłych wiekach kiedy teren Kampanii
zamieszkiwali Oskowie.
Miasto rozsiadło się na żyznych terenach nad Zatoką
Neapolitańską (oczywiście to
współczesna nazwa bo w momencie katastrofy Neapol był
niewielką mieściną istniejącą
od zaledwie czterech wieków). Dziś linia Zatoki nieco
się przesunęła pozostawiając
Pompeje odcięte od morza.
Nad krajobrazem miasta królował wysoki stożek Wezuwiusza pokrytej lasami, a w
niższej części gajami oliwnymi i winnicami.
Zachowane przez setki lat
miasto od kilku lat ma niestety poważne problemy – jedynie właściwymi pracami kon-
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serwatorskimi może ochronić
się przed degradacją. W 2010
r. zniszczeniu uległ słynny
Portyk Gladiatorów, przez
co został zdymisjonowany
włoski minister kultury. Na
początku 2014 roku po ulewnych deszczach zawaliły się
olejne obiekty – łuk wspierający świątynię Wenus, ściana
jednego z grobowców i ściana
budynku przy Via di Nola.

SCHODY HISZPAŃSKIE
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HISZPANIA
Liczba
turystów
zagranicznych
odwiedzających
Hiszpanię
systematycznie
wzrasta. Wypoczywają oni
głównie na wybrzeżu śródziemnomorskim (Costa de la
Luz – Costa del Sol – Costa
Blanca – Costa del Azahar–
Costa Dorada – Costa Montanesa – Costa Vasca – Costa
Verde – Rias Altas – Rias Bajas) czy na Balearach. Dużą
popularnością cieszą się także Wyspy Kanaryjskie z ich
subtropikalną roślinnością
i interesującymi zjawiskami wulkanicznymi. Ponadto
ożywiony ruch turystyczny spowodował, że porty
lotnicze w Las Palmas i na
Majorce stały się jednymi z
największych portów lotniczych Europy. Najcenniejsze
zabytki posiadają miasta:
Madryt (obok zabytków architektonicznych mieszczą
się tu liczne zbiory sztuki,
czy słynne muzeum Prado),
Toledo, Barcelona, Burgos,
Salamanka (z najstarszym
uniwersytetem w kraju),
Saragossa. W zabytki z czasów rzymskich obfituje Tarragona i Sagunto, z czasów
arabskich Sewilla, Kordoba,
a szczególnie Grenada (Alhambra) i Generalife – perła
architektury mauretańskiej.
GŁÓWNE MIASTA
BARCELONA
Czaruje architekturą Gaudiego, uwodzi krajobrazem i
zachęca katalońskimi smakami. Kto raz tutaj przyjedzie,
zawsze będzie chciał wrócić.
Barcelona położona jest nad
Morzem Śródziemnym, we
wschodniej części wybrzeża
blisko wspaniałych kurortów
Costa Brava. Większość czasu jest ciepło (średnia temperatura wynosi 20 C), dlatego
można ją zwiedzać cały rok.
Znajdują się tutaj dwa lotniska – El Prat i nieco oddalona
Girona.
Symbolem Barcelony jest
Sagrada Familia, ale oprócz
najbardziej znanego kościo-

MADRYT

BARCELONA

SEWILLA

ła w Europie, Barcelona ma
do zaoferowania całą masę
atrakcji.
MADRYT
Madryt jest stolicą Hiszpanii
niemalże nieprzerwanie od
1561 roku. Wraz z otaczającymi go terenami stanowi
równocześnie prowincję oraz
odrębną wspólnotę autonomiczną zwaną Comunidad
Autonoma de Madrid.
Jako największa hiszpańska
metropolia, Madryt oferuje
wiele atrakcji zarówno dla
jego mieszkańców jak i turystów. Miasto stanowi gratkę
dla miłośników sztuki i kultury. Wieczorem ulice miasta nieco pustoszeją, a gwar
przenosi się do wnętrz atrakcyjnych kafejek, barów oraz
klubów.
SEWILLA
Sewilla to klasyczne wyobrażenie Hiszpanii: flamenco,
torreadorzy, drzewa mandarynek, owoce morza i słodka sangria. I jeszcze więcej:
flirt, siesta i mañana. Stolica
Andaluzji to najcieplejsze
miasto Hiszpanii – temperatura w zimie spada tu do
co najwyżej wiosennych
poziomów – choć już to Andaluzyjczykom wystarczy,
żeby założyć zimową kurtkę.
Sewillę odwiedzam w okolicach grudniowych świąt państwowych: Dnia Konstytucji
i Święta Niepokalanego Poczęcia NMP. Z jednej strony
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ASTURIA

MADRYT
oznacza to, że niestety wybór
hoteli jest znacznie ograniczony, a z drugiej, że na ulicach można zobaczyć pełno
mieszkańców i turystów z
innych rejonów Hiszpanii,
którzy korzystają ze słonecznej pogody i wolnego, żeby
pospacerować po świątecz-

nych jarmarkach, zajadać się
tapas i obejrzeć, jak miasto
przyszykowane jest już do
nadchodzących świąt.
GŁÓWNE ATRAKCJE
LAS MEDULAS
Kolejne miejsce na starożyt-

na ówczesne czasy systemem wydobywania surowca. Brzmi jak wymarzone
miejsce dla łowców przygód
w każdym wieku, prawda?
Bo przecież nigdy nie jest
za późno, by zostać Jackiem
Londonem!
Asturia
Prowincja wapieni, piaskow-

Pueblos Blancos
Wędrując przez Andaluzję,
warto zobaczyć kompleks
białych miast i miasteczek,
leżących w prowincjach Kadyks i Malaga. Nazwę zawdzięczają fasadom domów
bielonych wapnem. Wśród
miasteczek znajduje się szlak
turystyczny, a całość leży
na terenie hiszpańskich gór

SEWILLA

BARCELONA

nym szlaku to region czerwonych gór, które ulegały
erozji pod wpływem wielowiekowej działalności człowieka. Las Medulas to niewielka wioska, położona w
północno-zachodniej części
prowincji Castilla y Leon,
będąca namacalnym dowodem obecności Rzymian i ich
imponującej myśli inżynieryjnej. To tutaj znajdowała
się starożytna kopalnia złota
z rozwiniętym i unikatowym

PUEBLOS BLANCOS
ców, marmurów i kwarcytów,
tajemniczych wąwozów i jaskiń, zieleni i zaskakującej
dla kraju pogody – deszczu
i mgieł. To mniej popularny
region, do którego rzadko
docierają nawet rodowici
Hiszpanie, chcący schronić
się przed skwarem południa.
Choć to pełna gór kraina,
nie brak w niej znakomitego
wybrzeża i plaż z bladoróżowym piaskiem (np. słynna
Ribadesella).

Sierra de Grazalema oraz
Parku Narodowego Andaluzji. Można godzinami spacerować pomiędzy malowniczymi budynkami i napawać
się bajkowym widokiem. To
miejsce splotu kultury rzymskiej i mauretańskiej, a czas
poświęcany na podziwianie
pereł lokalnej architektury
można podzielić na ten wypełniony biesiadowaniem.
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CHORWACJA
Chorwacja rozpościera się
od wschodnich krańców Alp
na północnym zachodzie do
Niziny Panońskiej i brzegów
Dunaju na wschodzie. Pasmo
górskie Dinary obejmuje centralną część Chorwacji, a południowa część kończy się na
wybrzeżu Adriatyku. Kraj bogaty jest w naturalne skarby z
ośmiu parków narodowych i
jedenaście parków przyrody.
Chorwacja jest bogatym krajem w dziedzictwa kulturowe,
które nie tylko ukazują się w
licznych muzeach, galeriach,
kościołach, pomnikach i są
na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale także
Chorwacja to magiczne miejsce w basenie Morza Śródziemnego, gdzie każdy spacer
staje się spacerem po tysiącletnimi schodkami sławnej
historii. Czy podążacie kamiennymi ulicami wesołych
miast i portami Istrii, Kvarneru, Dalmacji lub wspinacie się
zielonymi ścieżkami środkowej części Chorwacji, aż do
bajkowych fortów i zamków,
każdy krok tutaj to nowe doświadczenie. Chorwacja jest
szczególna, ze względu na to,
że na jej obszarze uzupełniają i spotykają się cztery kręgi
kulturowe: wschód i zachód,
środkowy i południowy duch
śródziemnomorski.
GŁÓWNE MIASTA
DUBROWNIK
To najpiękniejsze chorwackie miasto nad Adriatykiem,
jest jak książę z bajki – bogate, dumne, ze starożytnym
rodowodem i słowiańską duszą. Sprawdź jakie zabytki i
atrakcje w Dubrowniku warto

DUBROWNIK

zobaczyć. Najwięcej zobaczysz i zwiedzisz, jadąc do
Dubrownika samochodem.
Z Warszawy na południowy
kraniec Chorwacji jest ponad
1600 km. Najkrótsza droga
prowadzi przez malownicze
Brno, Wiedeń i Zagrzeb, a
następnie przecina całą Dalmację.
Najważniejsze kamienne zabytki Dubrownika znajdują
się w obrębie Starego Miasta,
do którego możemy dostać
się przez jedną z kilku bram,
np. przez bramę św. Wawrzyńca (patrona miasta) lub
okazałą bramę Pile.
Koniecznie zobacz Wielką
Studnię Onofria z 16 rzeźbami – twarzami tryskającymi wodą (napicie się z nich
przynosi ponoć szczęście),
małą Studnię Onofria w pobliżu kościoła św. Błażeja,
barokowy kościół w klasztorze Franciszkanów z czynną
przy wejściu apteką istniejącą
od 1317 r., XV-wieczną studnią na dziedzińcu i muzeum
klasztornym, gdzie znajdują
się XIV- i XV-wieczne sprzęty apteczne. Ozdobą katedry
(niedaleko Pałacu Rektora)
jest wspaniały tryptyk Tycjana – Wniebowzięcie NMP.
ZAGRZEB
Zagreb jest jednym z elegantszych Europejskich miast,

ZAGRZEB
które warto odwiedzieć o każdej porze roku. Na tej stronie
internetowej możecie znależć
kwaterę, rent-a-car w Zagrzebiu i inne informacje (jak
przyjechać, co odwiedzieć,
gdzie się zabawić,...)
Górne miasto - Jeśli prze-
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spacerujecie się z główngo rynku miejskiego, Placu
Bana Jelačića, pod górę ulicą Radićevą, dojdziecie do
starego miasta zwanego tu
górnym. Warte zobaczenia
są tu Plac św. Marka i Bańskie dwory - barokowy pałac,
dziś, siedzibę rządu. Zwiedźcie muzea sztuki naiwnej i
współczesnej, przespacerujcie się do placu Katarzyny,
miejskiego pałacu Dverce i
wieży Lotršćak. Przepiękny
widok rozciąga się z deptaka
Strossmayera. Zwiedźcie też
muzeum przyrodnicze, muzeum miasta Zagrzebia i obserwatorium astronomiczne.
Kaptol - Jeżeli pójdziecie z
Placu Bana Jelačića pod górę
ulicą Bakaćevą, dojdziecie
do miejsca zwanego Kaptol.
Usytuowana jest tutaj zagrzebska katedra i opactwo.
Niegdysiejsza osada Dolac
jest dziś głównym targowiskiem, od którego odchodzi ulica pełna kawiarni Tkalčićeva.
Dolne miasto - Na równinie
pod Kaptolem i Gradcem
znajduje sie tzw. Dolne miasto, w skład którego wchodzi
główny Plac Zagrzebia; Plac
Bana Jelačića i najdłuższa ulica miasta; Ilica. Koniecznie
zobaczcie Zrinjevac i pawilon
muzyczny, muzeum archeologiczne, galerię Strossmayera,
galerie sztuki nowoczesnej i
grafiki, pawilon sztuki. Przez
Plac Tomislava dojdźcie do
Placu Starčevića, a następnie
do przepieknego ogrodu botanicznego. Pobliski Plac Marulića uważany jest za najwspanialszy przykład architektury
secesyjnej w Zagrzebiu. Na
północ od niego znajduje się
Plac Roosvelta i muzeum Mimara, a także Plac Marszałka
Tito z neobarokowym budynkiem Chorwackiego Teatru
Narodowego.
Zagrzeb jest stolicą Republiki
PULA
Zobaczcie koncert swojego

PULA
ulubionego wokalisty w arenie w Puli, w prawdziwym
rzymskim amfiteatrze, albo
odwiedzajcie inne pomniki
rzymskie w Puli. Na samo
wspomnienie miasta Pula od
razu pada nam na myśl pulska
Arena. Jest to najlepiej zachowany amfiteatr z czasów
cesarstwa rzymskiego, zbudowany w I wieku. Toczyły
się tam niegdyś walki gladitorów. Polecamy zwiedzenie
świątyni Augusta, głównego
placu miejskiego - Forum,
zobaczenie łuku triumfalnego
Sergiejewców – znanego jako
„Złote Wrata”, wystawy starożytnych amfor i ekspozycji
wyposażenia do produkcji
oliwy i wina w pomieszczeniach pod Areną. Proponujemy zabawę na rybackich wieczorkach i w restauracjach w
mieście i najbliższej okolicy.

PULA

III

ZAGRZEB
DUBROWNIK

wolno ominąć - Park Narodowy Jezior Plitwickich. Odkąd
wybudowano wygodną autostradę, zagląda tu nieco mniej
turystów, co wcale nie odbiera uroku temu czarodziejskiemu zakątkowi.
Park Narodowy obejmuje
kompleks szesnastu jezior
krasowych połączonych ponad 90 wodospadami. Dzięki
dużej zawartości rozpuszczonego w wodzie węglanu
wapnia jeziorka posiadają
nieziemsko turkusowy kolor,
a malowniczości dodają porośnięte mieszanymi lasami
strome brzegi. Szczególnie
pięknie jest tu jesienią, kiedy okoliczne lasy wybuchają
prawdziwą feerią barw.
WYSPA HVAR
Liczba wysp, którymi pochwalić się może mała Chorwacja idzie w setki. Ale gdyby trzeba było wybrać tylko
jedną z nich, to zdecydowanie

rozwiniętym życiem nocnym
powoduje, że to jedno z przyjemniejszych miejsc na wakacje w tej części świata.
Próbując opisać
piękno
Atlantydy, Platon powiedział
że była „szczęśliwą słoneczną
wyspą wydzielającą upojne
zapachy”. Proponuje zaprzestać poszukiwań…
ROVINJ
Jeżeli Dubrownik jest „Perłą Adriatyku”, to maleńki
Rovinj spokojnie można nazwać „Rubinem Chorwacji”.
Zwłaszcza patrząc nań z góry,
kiedy czerwone dachówki
wypełniają kształtny owal
starówki, trudno znaleźć lepsze określenie. Wielu turystom kojarzy się ze słynnym
francuskim Saint-Tropez.
Jest to bez wątpienia najciekawsze miasto półwyspu
Istria, choć konkurencja jest
tu całkiem spora, a malowniczych zakątków nie brakuje.
Szczególnie pięknie wygląda
od strony morza, kiedy zabudowa odbija się w turkusowych wodach Adriatyku, a

WYSPA HVAR

JEZIORO PLITWICKIE
Skosztujcie owoców morza i
specjalności z ryb. Przez jakiś
czas w Puli mieszkał sławny
irlancki pisarz James Joyce.
GŁÓWNE ATRAKCJE
JEZIORA PLITWICKIE
Tam gdzie zagina się charakterystyczny „rogal” Chorwacji (mówimy tu rzecz jasna o
kształcie na mapie) leży jedno z tych miejsc, którego nie

najlepiej udać się na Hvar,
nazywany czasami „Królową
Chorwackich Wysp”. Według autorów poczytnego
magazynu „Traveller” ( w
wersji oryginalnej) jest jedną
z 10 najpiękniejszych wysp
świata, nie ustępując swoimi
walorami takim sławom jak
Bora Bora czy Capri.
Chorwacja, Hvar.
Na wyspie znajduje się kilka
ciekawych miast, z których
największym i najciekawszym jest to o identycznym
imieniu - Hvar. Mury z VII
wieku, twierdza, kilkanaście zabytkowych kościołów,
wszystko to typowo dalmackiej urody, w połączeniu z

ROVINJ
dominantą tego fotogenicznego widoku jest strzelająca
na prawie 60 metrów w górę
wieża katedry św. Eufemii.
Jeżeli kogoś interesuje bujna
historia i szczegółowe informacje o zabytkach to śmiało
może chwycić za pierwszy
lepszy przewodnik - nie ma
takiego po Chorwacji,w którym Rovinj nie byłby opisany.
Ale czasami warto odłożyć
książki na bok i powłóczyć
się wąskimi uliczkami by poczuć niesamowity klimat tego
miasteczka. Nie przez przypadek to ulubione miejsce
artystów.
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GRECJA
Grecja jest europejską mekką
turystów. Dla Polaków stała
się pierwszym masowo odwiedzanym kierunkiem po 1989
r. Na urlop na Chalkidiki czy
do Salonik wyjeżdżały wtedy
setki autokarów rocznie. Choć
minęło sporo czasu, kraj ten
jest wciąż niezwykle popularny wśród naszych rodaków to właśnie tu, podobnie jak w
roku 2015, najwięcej osób z
Polski spędzi swój urlop. Poznaj miejsca, które warto zobaczyć.
GŁÓWNE MIASTA
ATENY
Ateny, jedno z najważniejszych miast w historii ludzkości, kolebka naszej cywilizacji
i miejsce narodzin demokracji.
To tutaj tworzyli i rozwijali
się Sokrates czy Sofokles, a
dziś wciąż możemy znaleźć w
Atenach wiele śladów tamtych
antycznych czasów.
Dzisiejsze Ateny to miasto
kontrastów, olbrzymia metropolia zamieszkiwana przez
prawie 4 miliony ludzi, w
której króluje wszechobecny
chaos, brak ładu architektonicznego i hałas. Z jednej
strony piękna Plaka, z drugiej
kilometry brudnych i szarych
dzielnic.
Spacerując po mieście spotkamy ślady czasów antycznych,
rzymskich czy bizantyjskich,
przeplatane jednak budynkami, które wyglądają jakby
miały się zawalić dziś lub najpóźniej jutro.
Ateny można kochać lub nienawidzić, nie można jednak

ATENY

przejść obok nich obojętnie.
Każdego roku Ateny odwiedzają miliony turystów, w tym
coraz większa grupa Polaków.
SALONIKI
Saloniki, drugie po Atenach
największe miasto w Grecji,
i jedno z najbardziej niedocenianych miast turystycznych w
Europie.
Saloniki słyną przede wszystkim ze swojej historii oraz
imprezowego stylu życia. Z
jednej strony znajdziemy tu
zabytki rzymskie i bizantyjskie, wspaniałe muzea, a z drugiej strony na każdym kroku
czekają na nas tawerny i bary
pełne ludzi. Warto napomnieć,
że Saloniki nie są typowym
miastem turystycznym, już w
październiku czy poza sezonem prawie nie spotkamy tu
turystów.
Mieszkańcy Salonik uwielbia-

SALONIKI
ją się bawić i żyć pełnią życia,
wieczorami miasto żyje i aż
ciężko uwierzyć, że w kraju
panuje kryzys.
Najlepszym okresem na odwiedziny Salonik wydają się
kwiecień oraz druga połowa
września. Powinno być ciepło
(w październiku temperatury
potrafią dochodzić do 30 stopni!), oraz jeszcze poza tłumami
turystów.
Jeśli chcemy zwiedzać aktywnie, kiepskim wyborem będą
miesiące od czerwca do sierpnia - upały mogą być nie do
zniesienia.
PIREUS
Około 10 kilometrów na zachód od centrum Aten (licząc
od Placu Monastiraki) leży
Pireus. W czasach antycznych
był to najważniejszy z grec-

Pokoloru
flagę
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GŁÓWNE ATRAKCJE

PIREUS
kich portów, a dziś znajduje się
tu nowoczesne miasto, które
jest niemal całkowitym przeciwieństwiem chaotycznej stolicy Grecji.
Populacja Pireusu czyni go
trzecim lub czwartym najbardziej zaludnionym miastem w
Grecji. Sam Pireus jest częścią
aglomeracji ateńskiej i przez
niektórych traktowany jest po
prostu jak dalsza dzielnica stolicy kraju.
Główna część miasta umiejscowiona jest na półwyspie.
Przez dekady Pireus znacznie
się rozrósł i zajmuje dziś też
duży obszar na lądzie, chociaż z perspektywy turysty
większość ciekawych miejsc
znajduje się na historycznym
obszarze.
Większość najważniejszych
atrakcji i ciekawych miejsc
znajduje się po południowej
stronie półwyspu. Część północna to typowy obszar portowy, w znacznym stopniu
uprzemysłowiony i nie znajdziemy tam wielu przyjemnych miejsc do odpoczynku.
Spacerując od stacji metra
wgłąb półwyspu możemy zobaczyć m.in.: neoklasyczny
budynek teatru miejskiego
(Δημοτικό Θέατρο Πειραιά) z
czterema kolumnami w stylu
korynckim zdobiącymi przednią fasadę, neobizantyjską katedrę (Agia Triada, Εκκλησία
Αγία Τριάδα) oraz targ miejski.
Targ miejski znajduje się przy
ulicy Dim. Gounari. Nie imponuje rozmiarem, ale na pewno
warto zobaczyć żywe stoiska
ze świeżymi owocami morza
i rybami. Na miejscu kupimy
też inne produkty rolne, warzywa i owoce.
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KRETA
Kreta jest jedną z ulubionych
destynacji wczasowych Polaków. Nie ma się czemu dziwić.
Ta grecka wyspa może poszczycić się niezwykłą urodą
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i dostępnością dla turystów, a
wielu z nich to nasi rodacy i
Rosjanie. Plaże Krety to prawdziwe cuda natury, szczególnie
Balos, Elafonisi, Falasarna
na zachodzie, w Matali, obok
Kommos, u podnóża Frangokastello oraz w Preveli.
Kreta jest grecką wyspą, leżącą na wodach Morza Śródziemnego, a jej największym
miastem jest Heraklion, zaś
jednostkami administracyjnymi: Chania, Retimno, Heraklion i Lasiti. Na wyspę bardzo
łatwo dostać się samolotem,
gdyż zlokalizowane są tam
dwa porty lotnicze – Heraklion oraz Daskalogiannis w
Chanii. Panujący tu klimat
jest częściowo umiarkowany,
a częściowo – subtropikalny, z
suchym i gorącym latem. Dlatego w wakacje jako kierunek
podróży cieszy się ogromną
popularnością wśród turystów.
METEORY
Greckie Meteory są bez wątpienia jedną z najbardziej malowniczych formacji skalnych na
świecie. Ich grecka nazwa metéoros w wolnym tłumaczeniu
oznacza “zawieszony w powietrzu” lub “środek nieba”.
Najwyższe z wyrastających w
górę skał mają ponad 500 metrów wysokości. Skały od samego początku przypadły do gustu
mnichom, którzy od XI wieku
zaczęli przybywać tu w poszu-

kiwaniu ciszy i możliwości medytacji. Nim powstały klasztory
mnisi wspinali się do wysoko
położonych jaskiń. Po wejściu
do środka potrafili zostać u góry
nawet kilka dni modląc się i
medytując w całkowitej ciszy.
Dziś spokojnie można wypatrzyć niektóre z takich jaskiń,
a niektórzy decydują się na nie
wdrapać - w pojedynczych zagłębieniach zobaczymy różne
wbite flagi.
Jedyną możliwością wejścia lub
wniesienia czegoś na górę było
skorzystanie ze spuszczanej drabiny lub liny. Pierwsze schody
do Wielkiego Meteoru powstały
dopiero w latach 20 ubiegłego
wieku, gdy nowa trasa została
wydrążona w skale. Ostatnie
dziesięciolecia to zwiększenie
turystycznej popularności Meteorów, które spowodowało potrzebę zwiększenia dostępności
świątyń. Dziś do wszystkich aktywnych klasztorów dojdziemy
schodami, do wszystkich prowadzi również droga dostępna
dla samochodów.
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KANAŁ KORYNCKI
KANAŁ KORYNCKI
Jedną z największych osobliwości Grecji jest kanał
Koryncki. To droga wodna
zbudowana miedzy Zatoką
Koryncką na Morzu Jońskim,
a Zatoką Sarońską na Morzu
Egejskim. Dzięki kanałowi
oszczędza się 400 km drogi
wokół Peloponezu.
W starożytności brak tego
połączenia umożliwiał dostatnie życie Koryntowi. Wtedy
był już pomysł przekopania
przesmyku, ale nie został zrealizowany. Pomysłodawcą był
władca Koryntu Periander.
Jednak wycofał się z tego w
obawie, że Korynt straci na
popularności jako port. Zbudowano wtedy tylko brukowaną
drogę – pochylnię zwaną diolkos. Na drewnianych balach
przetaczano statki z jednego
wybrzeża na drugie. O budowie kanału myślał tez Juliusz
Cezar, ale został zamordowany, zanim plan doczekał się
realizacji.
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