
Naša veľká tučná
GRÉCKA dovolenka

UPROSTRED NAJSILNEJŠEJ 
SEZÓNY A MÍŇAJÚCICH 

SA LAST MINUTOV, 
KEĎ JE KAŽDÁ MINÚTA 

DRAHÁ A TÚŽBA PO MORI 
NA NEVYDRŽANIE, SA 
VRACIAME K STARÝM 
DOBRÝM ADRESÁM.

cestovanie

Tu sa skrýva hotel Blue Dream Palace 
na Thassose...

... a bude to čistá radosť zo života, ktorú najviac precítite v 
miestnych tavernách.

Text Timea Keresztényiová

Až nám je ľúto, že nad naším milovaným 
Gréckom sa v poslednom čase trochu 
zatiahli mračná. Také kadejaké, aj poli-
tické, aj mediálne, aj väčšie, aj menšie, no 

teraz na prahu augusta je namieste priznať si – 
vždy sme sa tam mali fantasticky. A v Chorvát-
sku už nie je voľný ani jeden flek:-)
Grécko má až 1 400 ostrovov, no na tie najob-
ľúbenejšie sa vyprofilovalo len zopár. Každý je 
špecifický a trochu iný, ale tie hlavné veci majú 
spoločné: malebnosť, nádherné more, záku-
tia, božské jedlo, pohodu. Gréci sú pohostinní 
a hluční, nikde nemusíte byť načas, zato všade 
musíte jesť – veľa a ešte viac. Tomuto olivovo/
cesnakovo/ouzovému opojeniu sa nebránime 
a predstavujeme naše najobľúbenejšie skvosty 
Stredomoria:

RODOS
Grécko ako z katalógu vo svojej najvýpravnejšej 
podobe – takto vnímame Rodos, dovolenko-
vú ranu istoty. Rodos nikdy nemôže dopadnúť 
zle, lebo je tu aj ruch, aj pokoj, výborné hotely, 
záplavy kvetov a taverničiek a obchodov a vždy 
bohovské počasie. Zároveň je dosť veľký na to, 
aby ste si ho prebrázdili prenajatým autom, keď 
vás už v rezorte prikvačí nuda, no a, samozrej-
me, je tu aj hlavné mesto! Známy Rodos patril 
medzi najslávnejšie mestá už v staroveku a keď 
budete stáť pri jednom zo siedmich divov sve-
ta, Rodoskom kolose, vedzte, že sa chystá jeho 
odvážna rekonštrukcia (za 250 mil. eur!). Sochu 
s majákom, ktorú zničilo zemetrasenie, chcú 
grécki sochári urobiť tentoraz päťkrát vyššiu, čo 
znamená asi jedenapolnásobok Sochy Slobody. 
Maják bude súčasne vyhliadkovou plošinou pre 
turistov a pomedzi nohy sochy budú plávať lode. 
Tu by sme si zaplávali: 

Na východe ostrova, v pokojnej zátoke chráne-
nej vysokými bralami, sa skrýva široká piesočná 
pláž Stegna. Vyrazte na výlet a budete očarené 
starou atmosférou gréckeho vidieka.
Tu by sme sa túlali: 
Mestečko Lindos je také krásne, že až! Všetci, 
ktorí už mali to šťastie, iste potvrdia, že so svo-
jimi úzkymi kamennými uličkami, typickými 
bielo-modrými vilkami a ospalými námestiami 
je magické.  
Tu by sme sa ubytovali: 
Hotel Porto Angeli – nenápadný štvorhviez-
dičkový hotelík postavený 
v autentickom gréckom 
štýle, žiadna masovka. A to 
my môžeme. Minulý rok 
ho ocenil aj turistický por-
tál TripAdvisor. Navštevujú 
ho najmä rodiny s deťmi, rezort je však šikovne 
rozdelený na viac častí, takže súkromie si tu náj-
de každý.

THASSOS
To je on, ostrov, kde vraj sídlili mýtické Sirény 
a spôsobovali skazu námorníkom, lebo kvôli ich 
spevu stroskotali. Vlastne sa ani nečudujeme, 
Thassos má všetky predpoklady uchvátiť člo-
veka, pretože je, na rozdiel od iných ostrovov, 
zalesnený borovicovými porastmi a píniovými a 
olivovými hájmi, čo mu dáva úžasný smaragdo-
vý nádych. Je najsevernejší zo všetkých gréckych 
ostrovov, leží v tesnej blízkosti Macedónska a 
ani vtedy, keď je ozaj „hic“, tam teploty nepre-
siahnu 35 stupňov. 
Tu by sme si zaplávali:  
Kamienkovo-piesočnatá pláž Tripiti. Je jedna 
z najkrajších na ostrove, s azúrovo čistučkým 
Egejským morom, z ktorého sa budete vynárať 

Santorini berte ako takú 
slepačiu pre dušu, ktorá 
celý rok tvrdo pracovala.
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ako grécke bohyne, respektíve sirény, respektíve 
pôvabné Madam Evy. 
Tu by sme sa túlali:  
Podniknite jeden deň dobrodružnú cestu na dží-
poch, ktorá vás zavedie k starovekým lomom na 
biely mramor. Thassos bol v minulosti preslávený 
týmito baňami a mramor sa vyvážal do celého 
sveta. Dajte sa zaviezť aj k „oku Thassosu“, prí-
rodnému jazierku/bazénu Giola, stojí za to!
Tu by sme sa ubytovali: 
Hotel Blue Dream Palace má skvelý pomer ceny 
a kvality, nie je to nič priveľké a ukričané, kúpať 
sa budete na spomínanej skvostnej pláži Tripiti. 
Kúsok odtiaľ máte obľúbené stredisko Lime-
naria s množstvom obchodíkov, barov, ak by sa 
vám zažiadalo trocha temperamentu. 

SANTORINI
Áno, áno, je najfotogenickejší a tie scenérie sú 
pastva pre oči. Maličké Santorini (obvod ostrova 
je okolo 70 km)  je presne o romantických bielych 
domčekoch s modrými okenicami a dverami, za-
sadenými do vydláždených uličiek. Kedysi si ho 
mohla dovoliť len náročná a zámožná klientela, 
dnes je to už lepšie... omnoho lepšie. Platón ho 
onehdy označil za stratenú bájnu Atlantídu a tak 
mu to nejako prischlo, berte ho ako takú slepačiu 
pre dušu, ktorá celý rok tvrdo pracovala a teraz 
sa chce nabažiť toho dobrého a pekného, ááách. 
Tu by sme si zaplávali:  
... hlavne v noci:-) Kamari Beach – slávna pláž s 
čiernym pieskom sopečného pôvodu.
Tu by sme sa túlali: 

Hlavné mesto Fira. Ale je to v podstate jedno, Santorini je na ta-
kom piedestáli krásy, že sa môžete prechádzať kdekoľvek, v každej 
uličke, pri každom západe slnka a bude to nezabudnuteľné. 
Tu by sme sa ubytovali: 
La Mer Deluxe Hotel Spa Resort. Novší štýlový hotelový kom-
plex pri pláži má u nás exkluzívne v ponuke CK Satur. Hotel má 
vynikajúce recenzie a pozor, ubytuje deti až od dvanásť rokov!

KORFU 
Tu prichádzame k slovu panenský, ktorým nerady plytváme, no 
ku Korfu patrí právom. Taká je tunajšia príroda, skalnaté útesy, 
more, pláže a aj preto sa do ostrova zamilovala cisárovná Sissi, 
ktorá si dala neďaleko hlavného mesta Kerkyra, pri dedinke Gas-
touri postaviť zámoček Achillion. Juh ostrova je dnes o čosi koz-
mopolitnejší a dynamickejší, na severe nájdete viac romantických 
zákutí. Vďaka bujnej vegetácii nie je taký rozpálený ako iné grécke 
letoviská, je preslávený svojimi plážami a dobrými kids friendly 
hotelmi. 
Tu by sme sa túlali: 
Hlavné mesto Kerkyra, postavené v benátskom štýle, s hlavnou 

Pláž Crissi, pričom Crissi 
v preklade znamená zlato. 
Takže zlatý piesok + blan-
kytné more = VL. A po-
tom ešte pláž Balos, lagúna 
miestami až s ružovým pieskom, kde sa kedysi 
kúpali počas medových týždňov aj princezná 
Diana s Charlesom. 
Tu by sme sa ubytovali:  
Hotel Lytos Beach máme odskúšaný, rodina 
bude spokojná, je tu všetko, aj aquapark, aj all 
inclusive, aj slovenskí animátori. A poloha pria-
mo na pláži. 

Kréta je taká famózna, 
až je vyslovene škoda len 
tak tu ležať pri mori.

Najmalebnejší 
grécky prístav je 

Olivy, feta, sušené paradajky, rakja, halva... 
je toho toľko, čo musíte ochutnať! (A kúpiť si 

domov.)

Celá kulinárska pozornosť sa v Grécku sústredí na večeru. Sú to tie najväčšie dobroty a 

V Grécku sa to dá – len tak si chodiť a fotiť krásu.

Grécko ako 
maľované – to je 
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dominantou – úžasnou pevnosťou, je povinná 
zastávka. 
Tu by sme sa okúpali:  
Paleokastritsa – patrí k najkrajším oblastiam 
na Korfu, za čo vďačí svojim plážam a čistému 
moru. 
Tu by sme sa ubytovali:  
Nádherný päťhviezdičkový Mayor La Grotta 
Verde Grand Resort na útese nad plážou s pa-
noramatickými výhľadmi v blízkosti strediska 
Agios Gordios.

KRÉTA
Kréta je taká famózna, až je vyslovene škoda len 
tak tu ležať pri mori. (Famóznom.) A jesť dob-
rotky. (Famózne.) Najväčší grécky ostrov sa oplatí 
prelustrovať hore-dole, voziť sa po ňom a objavo-
vať ho, nečakane sa kúpať v odľahlých zátokách 
a FOTIŤ! Kréta je celá posiata rezortmi, záleží 
naozaj iba na vašich preferenciách. Najviac to žije 
v okolí hlavného mesta Heraklión, Chersonnísos, 
Malia či Stalis, ticho a relax charakterizujú juh 
ostrova – mestečká Mátala, Lerapétra alebo de-
dinky okolo. Perfektné prechádzky v krivolakých 
uličkách, to je napríklad Chania a Rethymnon. 

Tu by sme sa túlali:
Stará časť Chánie, pravdaže, Kráľovský palác 
v Knossose, ak nebudú štyridsiatky. Hornatý 
ostrov však má aj svoju cyklo-stránku, nájde-
te tu množstvo požičovní bajkov, pričom fešní 
Gréci vás zavezú minibusom do kopcov a odtiaľ 
sa spustíte pohodlne peknými cestičkami a s vý-
hľadom na more. Zvládnu to aj malé deti!
Tu by sme sa okúpali:  
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