
70|    miesięcznik finansowy BANK | luty | 2007

STREFA VIP • TURYSTYKA

TT a mała niepozorna miejscowość leży 
na północnym wybrzeżu pomiędzy 
znanym kurortem Malia a popularną 

i nieco głośną miejscowością wypoczynkową 
Hersonissos. Co tu można robić? Wbrew po-
zorom – wiele. Przede wszystkim wybrzeże 
obfituje w kilka naprawdę przyzwoitych, 

czterogwiazdkowych kompleksów hotelo-
wych. Są one zamknięte, otoczone przepięk-
nymi gajami oliwnymi, stanowią więc dosko-
nałe miejsca np. na majowy wypad rodzinny. 
Dostęp do plaż jest bardzo szeroki; obojętnie, 
o której godzinie się nie wyjdzie, tłumów nie 
ma; czasem nawet tylko kilka osób pod pa-

rasolami. Co jakiś czas swoje usługi oferują 
wędrujący wzdłuż brzegu morza… młodzi 
chińscy masażyści.

EKSPLOROWAĆ OKOLICĘ
Komu znudzi się kąpiel słoneczna nad morzem 
czy przesiadywanie przy hotelowym basenie, 
może ruszyć „na podbój” okolic. A jest co zo-
baczyć! Wynajętym w jednej z licznych wypo-
życzalni samochodem, skuterem czy quadem 
można pojechać na przykład do pobliskiego 
Malia, gdzie na terenie rozległych  wykopalisk 
znajduje się wspaniały pałac. Chociaż mniej 
imponujący niż bardziej znane obiekty w Faj-
stos czy Knossos (do których można w każdej 
chwili wykupić w swoim hotelu wycieczkę), 
nie jest tak jak tamte tłumnie oblegany przez 
turystów. Pozwala to w spokoju rozkoszo-
wać się towarzystwem starożytnych murów 
i do szpiku kości odczuć tchnienie antyku. 
Stąd pochodzi znany wisiorek przedstawia-
jący dwie pszczoły, którego kopie (obok tzw. 
Dysku z Faistos) stanowią jedną z najbardziej 
znanych pamiątek z Krety. Stąd też wywodzi 
się inny motyw – wspaniały topór w kształcie 
głowy leoparda. 

Jeżeli nie ma się jeszcze dość rozrywek, 
można udać się wzdłuż wybrzeża do zna-
nego z bujnego nocnego życia Hersonissos. 
Dobrych klubów i tawern z greckimi tańcami 
(a ostatnio także i z „karaoke”) jest tu zatrzę-
sienie. Miejscowość także w dzień oferuje 
liczne atrakcje. Wymienić należy największy 

Nieco inny 
relaks
Jeśli ktoś szuka na Krecie 
spokoju i ciszy, to raczej ich 
nie znajdzie. Chociaż... jest 
takie miejsce. Interesujące, 
wygodne, a zarazem 
pozwalające uciec od 
nieprzebranych tłumów 
turystów. To Kato Gouves. 

MAŁGORZATA AZEMBSKA

Skuter mażna wypożyczyć już 
od 10 euro za dzień
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w Grecji, a jeden z największych w Europie, 
Water Park „Aqua Plus” oraz niewielkie, ale 
szalenie ciekawe muzeum na otwartym po-
wietrzu – Lychnostatis. Ma ono charakter 
skansenu pokazującego codzienne życie wsi 
greckiej.
Miasto ma jeszcze jedną osobliwość. Na jego 
antypodach zdumiony turysta natyka się nag-
le... na sklep z luksusowymi, rosyjskimi...fu-
trami!  Ceny tylko dla Niemców, i to tych naj-
bogatszych. Zabawnie jest jednak w środku 
lata obejrzeć te wspaniałości uszyte z najlep-
szych skór i wykończone na włoską, ale nieco 
tandetną modłę. W sklepie, dzięki porządnej 
klimatyzacji panuje prawie syberyjski klimat 
zachęcający do odciążenia konta z co najmniej 
kilkunastu tysięcy złotych.
W takim futrze o innej porze roku miękko 
można by się wtopić w barwny tłum od-
wiedzający pięknie położoną i luksusową 
miejscowość wypoczynkową – Agios Niko-
laos – co po polsku znaczy Święty Mikołaj. 
Jest to dość popularna nazwa – w Grecji jest 
mnóstwo miejsc  noszących w nazwie  słowa 
„agios” czy też „nikolaos”, gdyż najbardziej 
znany święty biskup ma poczesne miejsce 
w greckokatolickiej i prawosławnej tradycji. 
Samo zaś Agios Nikolaos na wschodnim wy-
brzeżu rozciąga się wokół słonego i ponoć 
bezdennego  jeziora, słynąc głównie z prze-
pięknego portu, wysokich cen oraz malow-
niczych uliczek z równie malowniczymi 
knajpkami.

„PRAWDZIWA” GRECJA            
Od tłumów i zgiełku można bez proble-
mu... uciec w góry. Dosłownie kilka ki-
lometrów w głąb lądu, pokonując  nie-
wielkie ekspozycje i mijając po drodze 
rozbrzmiewające szumem tysięcy cykad gaje 
oliwne, trafia się do ukrytych w górach wio-
sek.  Najbliższe to Gouves koło Kato Gou-
ves albo Koutouloufari niedaleko Hersonis-

sos. W pierwszej zwłaszcza – od wieków 
– toczy się to samo, leniwe życie: kobiety no-
szące tradycyjnie czarne stroje rozwieszają na 
białych lub niebieskich okiennicach pranie, 
a ich mężowie, w pobliskim, prowadzonym 
z pokolenia na pokolenie przez tę samą rodzi-
nę „kafenionie”, przy kieliszku „ouzo” odbywa-

ją przedłużającą się w nieskończoność  siestę. 
Czas niewiele tu znaczy. Liczy się sąsiad, z któ-
rym można uciąć przyjacielska pogawędkę 
o „dawnych, dobrych czasach”. Tradycyjny 
„kafenion” – zazwyczaj usytuowany w cen-
tralnym punkcie miasteczka – stanowi także 
doskonały punkt obserwacyjny, pozwalając 
monitorować otoczenie. Dookoła zawsze coś 
się dzieje. A to przejdzie idiotycznie ubrany 
turysta, a to listonosz niesie przesyłkę sąsiado-
wi. Koło miasteczka Gouves znajduje się także 
– godna polecenia – jedna z najciekawszych 
i największych jaskiń na Krecie – Skotino. 
Oczywiście do górskich wiosek i miasteczek, 
które wybijają się z otoczenia kopulastą wie-
życzką greckokatolickiej (na ogół) świątynki,  
można dotrzeć także w sposób zorganizo-
wany. Gdy już zaliczymy odwiedziny pałacu 
w Knossos i zdegustujemy wina na  przepięk-
nej biało-niebieskiej wyspie Santorini, udajmy 
się autokarem w góry. Jadąc, mija się po dro-
dze przestrzelone przez chłopaków wracają-
cych z wojska znaki drogowe – tak nakazuje 
zwyczaj.  Wycieczka „Kreta nieznana” znaj-
duje się w ofercie większości biur turystycz-
nych mających „swoje” hotele na wyspie. To 
mniej popularna wśród urlopowiczów, ale 
wyjątkowa wyprawa. Pozwala dotrzeć do 
miejsc trudno dostępnych dla turysty, a więc 
nie tak silnie jak inne skażonych turystyką. 
Tu kobiety trudnią się tradycyjnym rękodzie-
łem, a w „kafenionach” przesiadują ubrani na 
czarno dziadkowie. Dumnie wyprężają piersi 
zdobione orderami za udział w walce z hitle-
rowskim okupantem. W programie degusta-
cja tradycyjnych greckich potraw oraz mocnej 
wódki „raki”. Kreta zaprasza!  

SŁONECZNE DNI 

Temperatura powietrza w dzień:

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

14 14 16 20 24 28 30 29 27 23 19 16

Temperatura powietrza w nocy:
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

7 7 8 11 14 18 21 20 18 15 12 9

Temperatura wody w  C˚
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

16 15 16 17 20 23 25 26 26 24 22 18

Liczba godzin słonecznych:
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

3 4 6 8 10 12 13 12 10 7 6 4
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Tradycyjny „kafenion” 
jest usytułowany w centrum 
miasteczka

Dobrych klubów i tawern 
jest tu zatrzęsienie
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