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Kreta-
                            piękna wyspa

         

Wazy na Oliwę z Knossos

Według mnie, najciekawszym miejscem na
Krecie są ruiny pałacu i labiryntu (podobno
mieszkał w nim Minotaur) w Knossos. 
Ruiny przez większość czasu były zasypane i
zapomniane, lecz zostały odkryte stosunkowo
niedawno - w 1978 roku, ale tylko częściowo.
Już kilka lat później dowiedziano się, że
dotychczasowe odkrycia były kroplą w morzu.
Odkryte tam przedmioty teraz znajdują się w
muzeum w Heraklionie, czyli obecnej stolicy
Krety. Są tam wazy do przechowywania oliwy,
rzeźby, biżuteria i wiele innych. Cały Heraklion,
a zwłaszcza stare miasto, są warte uwagi. Nie
można też pominąć pięknych plaż.
Na Balos można się dostać statkiem lub autem.
Jadąc tam, droga wiedzie zboczami gór. Po
dojeździe trzeba przejść ciężką trasę, ale
wszystko wynagradzają  niesamowite widoki, a
potem można  cieszyć się wodą i piaskiem.
Na Elafonisi jest podobna droga, lecz piasek
jest różowy od pokruszonych muszelek i
skorupiaków, choć są legendy o ludobójstwie
przez co piasek miałby mieć różowawy kolor od
krwi. Niedaleko Elafonisi znaleźć można byłą
stolicę Krety - Chanię. Piękne dość zatłoczone
nadmorskie miasto.
Falasarna to spokojna plaża o pięknie błękitnej
wodzie, choć nie cieszy się  zainteresowaniem
ze strony turystów, moim zdaniem jest warta
odwiedzenia.
Na Preveli dociera się autem, a potem
przechodzi się męczący spacer, tuż przy tej
plaży znajduje się las palmowy, który spłonął, a
potem się odrodził.  
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          Podróże po Peloponezie i Atenach

stadion panateński

Partenon - świątynia Ateny

Voidokilia plaża

Peloponez jest pięknym miejscem uwielbianym przez pasjonatów
mitologii greckiej. Będąc na tym półwyspie, trzeba pojechać do starożytnej
Olimpii, gdzie znajdują się ruiny stadionu olimpijskiego czy miejsce, z
którego odpala się ogień olimpijski. Do tego można odwiedzić muzeum
archeologiczne z wieloma znaleziskami.

          W Messini również znajduje się stadion olimpijski, gdzie piorunujące
wrażenie robi rząd antycznych kolumn.

          Dla osób wolących powylegiwać się na plaży polecam Voidokilię
oraz ruiny zamku na wzgórzu obok- plaża z góry wygląda jak omega, czyli
ostatnia litera greckiego alfabetu.

          Nie można zapomnieć o odwiedzeniu Aten. Koniecznie trzeba wejść
na Akropol i zrobić piękne zdjęcia, schodząc można zajść na agory -
ateńską, jak i rzymską.  Równie niesamowitą budowlą jest perfekcyjnie
zachowana świątynia Hefajstosa. Na stadionie panatenajskim odbywają się
koncerty i wiele innych wydarzeń kulturalnych.
          Pod koniec można pospacerować po Place- najstarszej dzielnicy i
zrobić tam zakupy pamiątkowe.

          Podczas podróży powrotnej na zakończenie polecam zatrzymać się
przy widowiskowym Kanale Korynckim, który kiedy tam byłam, był niestety
nieczynny przez osuwanie się skał.
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           Cypr to niesamowite
                      miejsce!

 
               Rodos - podróże małe i duże

          Na Rodos byłam w pod koniec grudnia i na początku
stycznia, w czasie sylwestra. 
          Bez wątpienia najbardziej zapamiętałam Lindos. To
miasto jest bezsprzecznie niczym małe Santorini. W
miasteczku roi się od dość wąskich alejek pełnych straganów,
przez co bardzo łatwo jest wejść na czyjeś podwórko. 
          Na wzgórzu Tsambika po przejściu 300 schodów
dochodzi się do klasztoru, do którego pielgrzymowały kobiety
pragnące zajść w ciążę. Jeśli nie ma się ochoty wspinać na
szczyty zawsze można zostać na plaży i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie przy namalowanej greckiej fladze na
skale. 
          Bardzo ciekawa jest stolica z pięknie zachowaną
częścią starego miasta, do tej części jest aż 12 bram- tyle co
miesięcy. Ostatni jest Kolos Rodyjski, który został skradziony,
gdy jeszcze stał podobno  na początku portu i witał statki.
Teraz stoją tam jeleń i łania- symbole miasta.

Hania Seweryniak

Lindos

Cypr jest podzielony na stronę południową i północną, czyli część grecką i
turecką.

Na Cyprze można zobaczyć oszałamiającypark archeologiczny w Pafos,
gdzie są między innymi niesamowite mozaiki odkryte w 1964 roku przez…
POLAKÓW z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Równie ciekawe są grobowce królewskie, do których da się wejść.  

 Osoby uwielbiające mitologię grecką lub rzymską z chęcią pojadą na plażę
narodzin Afrodyty, na której gdy znajdzie się kamień w kształcie serca,
podobno  ma przynieść szczęście w miłości. Można też zobaczyć w Pafos
mural  przedstawiający jej narodziny.   

Jadąc, trudno nie zauważyć plantacji bananów. Będąc w północnej części
Cypru, drogę mogą zagradzać osły i do takich sytuacji przydadzą się
marchewki, jabłka i dużo cierpliwości.  

 Grecja to kraj pełen kotów, a Cypr w szczególności, fani tych stworzonek
będą usatysfakcjonowani. 

Hania Seweryniak

Osiołek zaglądający do auta

             
                I love Greece
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