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Kreta w dwóch słowach

K
reta w ostatnich latach stała się Okręgiem flagowym Turystyki Grec-
kiej. Ponad 4.000.000 gości rocznie może rozkoszować się różnorod-
nością, unikalnością i oryginalnością Kreteńskiego Turystycznego 
produktu.

Nie przypadkiem stała się Kreta, pierwszym greckim celem turystycznym.
Jest ojczyzną Zeusa i Minosa, Theotokopoulosa (El Greco), Benizelosa, Ksylo-
urisa, Katrakisa i Kazatzakisa.
Kreta jest kolebką pierwszej Europejskiej Cywilizacji, piękną i różnorodną wy-
spą we wszystkich porach roku.
Kreta, to wyspa luksusowych hoteli i samotnych ucieczek, harmonii kontra-
stów, wąwozu Samarii i góry Psiloritis, Knosos i Matala, hałaśliwego Heraklio-
nu, piękniej Chani i romantycznego weneckiego Rethymno, malowniczego 
Agiosa Nickolaosa, Malia i Spinaloga, Balo i Elafonisi, Preweli i Ierapetra, Gaw-
do i Chrisi, Vai i Falasarna, Arkadi i Archanes.
Kreta to wyspa, miłości, przyjaźni, tsikoudia, kolorów, zapachów i smaków, za-
bawy, powrotu, zapamiętywania, nostalgii, beztroski, gościnności, przesady, 
wschodu i zachodu, radości i uśmiechu przez cały rok. Kreteńczycy i ich przy-
jaciele tworzą żywy obraz turystycznego przyciągania i doświadczenia.
Wyspa przez lata stanowiła pierwsze turystyczne przeznaczenie i jest miej-
scem do którego ciągle wracasz.

KRETA  
Harmonia 
kontrastów

Dakos,
smak Krety

Najpopularniejszy przepis Krety, 
reprezentujący sławną Kreteńską dietę i 
jednocześnie najłatwiejszy. 
Namoczyć paksimadi (suszony chleb) 
wodą i osuszyć w lnianym ręczniku. 
Startymi  pomidorami i fetą posmarować 
paksimadi. Dodać olej z oliwek, sól, 
oregano i jeżeli chcemy drobno 
pokrojoną cebulę.

Składniki: 1 paksimadi z jęczmienia 
(dakos), 1 pomidor, 1 kawałek fety, 2-3 
łyżki oleju z oliwek, sól, oregano, cebula

Średnie temperatury
 morza i powietrza

         
Styczeń  13 15
Luty 13 15
Marzec 14 16
Kwiecień 17 19
Maj 20 21
Czerwiec 24 24
Lipiec 26 26
Sierpień 26 26
Wrzesień 24 23
Październik 20 22
Listopad  17 19
Grudzień 14 16

HANIA www.hania-crete.gr | tourism@nax.gr - RETHYMNON www.rethymnon.gr | info@rethymnon.gr 
HERAKLION www.nah.gr | tour_ap@otenet.gr - LASSITHI www.lasithinet.gr | tourism@lasithinet.gr
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Od 11-stu lat, Kreta uczestniczy w 
wystawie Turystycznej w Warszawie i ma 
nadzieje na jeszcze większy odzew ze 
strony przyszłych gości z Polski.

Polski rynek turystyczny stanowi dla 
Krety duże wyzwanie w pozyskaniu 
docelowych nowych rynków. Polscy 
turyści mogą wybrać zakwaterowanie 
w hotelach „LUX” i innych hotelach o 
niższym standardzie.

W 1998r. Komisja Promocji Turystyki 
Województwa Rethymnonu (KPTWR) 
uczestniczyła po raz pierwszy w 
Wystawie Turystycznej w Warszawie 
(TOURS TRAVEL WARSAW 1998) i 
od tamtej pory „KRETA” zawsze jest 
obecna na tych Targach. Poprzez 
reprezentantów uczestniczy również w 
wystawach w Poznaniu i w Krakowie.

 Z pomocą Greckiej Ambasady i Biura 
Prasowego w Warszawie, powstały 
stabilne fundamenty współpracy dla 
rozwoju i promocji turystycznego 
produktu wyspy w Polsce, jednocześnie 
podjęte zostały inne działania dla 
promowania Krety. Powstała strona 
internetowa po polsku Komisji Promocji 
Turystyki Województwa Rethymnonu 
www.rethymno.pl, stworzono 
lokalną sieć współpracowników 
(Touroperatorzy, dziennikarze, kadra 
kierownicza firm, wyżsi urzędnicy 
państwowi, itd.). 

Wyniki wszystkich tych starań są 
następujące:

1. Liczba polskich turystów wzrosła 
z 27.497 w 1998r. do 75.956 w 2007r., 
czyli nastąpił wzrost o 276,23%. 
Mimo trudności na rynku, takich jak: 
bankructwa biur turystycznych, brak 
lotów pomimo zainteresowania, 

Polski Cmentarz w 
Rethymnonie

W roku 1897 kiedy Kreta znajdowała się 
jeszcze pod Turecką okupacją i walczyła 
o niepodległości i przyłączenie do 
Grecji, wielkie mocarstwa, tzn. Anglia, 
Francja i Rosja dopłynęły do wyspy aby 
współdziałać wraz z Kreteńczykami w 
walce o ich wolność.
Rethymno było pod opieką 
prawosławnych Rosjan a w ich wojsku 
służyło sporo polskich żołnierzy.
W toczonych walkach zginęło 
zarówno wielu Rosjan jak i polskich 
żołnierzy. Rosjanie zostali pochowani 
na prawosławnym cmentarzu, 
natomiast dla Polaków powstał 
oddzielny katolicki cmentarz, który 
został nazwany cmentarzem polskim. 
Cmentarz ten znajduje się przy 
rozwidleniu dróg Timoleontos Basu i 
Kriari w Rethymnonie. Znajdują się na 
nim 24 groby z których 18 należy do 
polskich żołnierzy z 13 pułku strzelców, 
którzy służyli w Rethymnonie w latach 
1897-1905.
Cmentarz nadal jest czynny i stanowi 
miejsce pochówku katolików w 
Rethymnonie.
Obecność cmentarza będzie zawsze 
przypominać Grekom tamten okres w 
którym dwa narody znajdowały się tak 
blisko oraz ofiarność i męstwo polskich 
żołnierzy w walce o wolność Grecji.

KRETA W POLSCE 
oczekiwany jest dalszy wzrost w 2008r.

Pomimo, że w tym roku 
międzynarodowa turystyka napotyka 
problemy (kryzys paliwowy, tani 
dolar, drogie euro, cięcia lotów, 
ukierunkowanie na krajową turystykę 
itd.), turystyka na Krecie wytrzymała bez 
strat (straty 1% do końca czerwca).

2. Polacy są dziewiątym narodem 
w szeregu odwiedzin strony 
internetowej Komisji Promocji Turystyki 
Województwa Rethymnonu (www.
rethymnon.gr) i posiadają 13-tą 
pozycję wśród odwiedzających wyspę 
(pierwsi są Niemcy z 535.000 gości) z 
optymistycznymi perspektywami.

3. z dotychczasowych danych z lotnisk 
(styczeń – czerwiec 2008) odnotowany 
został wzrost przylotów z Polski o 
35,37% ale próbka jest za mała aby 
wyciągać wnioski.

4. Nasz region posiada już 
wysoką popularność w polskim 
społeczeństwie. Gazeta „Rzeczpospolita” 
we współpracy ze znanymi biurami 
„TUI”, „TRIADA” „NECKERMAN”, 
„ALPHA STAR” „ORBIS TRAVEL” itd. 
przeprowadziła badania internetowe 
na temat najpopularniejszego miejsca 
turystycznego w roku 2005 i w wyniku 
tych badań, Kreta otrzymała pierwsze 
miejsce z 8,4%, Turcja drugie miejsce 
z 7,3%, trzecie miejsce miała Szarm El 
Szejk w Egipcie, a piąte Rodos z 5%. 

5. Na Krecie, Polacy preferują 
Rethymno w 52%, następnie Heraklion, 
Chania a na końcu Lasithi. Przeważnie 
przylatują na lotnisko w Heraklionie 
(71%), wybierają hotele, są młodzi i mają 
tendencje wzrostowe na wakacje „all 
inclusive”.



Crete Golf Club jest pierwszym 18-to 
otworowym boiskiem golfowym na Kre-
cie, oferującym golferom i gościom 
możliwość gry przez cały rok.
Obiekt został zbudowany na 
ekscytującym pustkowiu.
Każda dziura była indywidual-
nie wyrzeźbiona, aby wpaso-
wać się do istniejącego krajobra-
zu. Zaprojektowany przez Boba Hunt 
z PGA DC z Wielkiej Brytanii, obiekt oferuje 
niesamowite widoki i prawdziwe wyzwa-
nia dla golfisty.
Architekci postarali się ochronić środowi-
sko. Zastosowano rozwiązania przyjazne 
środowisku ekologicznemu, takie jak: no-
wocześnie gromadzenie wody i wielkie 
nietknięte obszary. Ten górzysty obiekt 
golfowy, najbardziej ekscytujący w Grecji, 
jest drobiazgowo wkomponowany w ty-
powy krajobraz Krety.
Najłagodniejszy klimat w rejonie 
Morza Śródziemnego, pozwala na grę we 
wszystkich porach roku, w związku z tym 
obiekt jest otwarty przez cały rok.

The Crete Golf Club
Używanie wózków akumulatorowych po-

zwala na szybkie tempo gry.
Można cieszyć się życiem w bo-

gatym klubie, gdzie przyjazna 
obsługa jest gotowa i chętna do 
wszelkiej pomocy. 
Można odprężyć się na 120-me-

trowym tarasie z widokiem na po-
trójny staw. Przestronna restauracja 

jest doskonałym miejscem na organizo-
wanie bankietów.
Można nauczyć się grać w golfa w Kreteń-
skiej Akademii Golfa i udoskonalić umie-
jętności poprzez praktykę.
Sklep Pro Shop jest odpowiednio zaopa-
trzony i zadawala potrzeby najbardziej 
wytrawnego golfisty.

Adres
HERSONISSOS CRETE GREECE 
P.O. BOX 106
PHONE +30 28970 26000, 
FAX + 30 28970 30180
www.crete-golf.gr
E-mail: info@crete-golf.gr

W Paleontologicznym Muzeum Re-
thymnonu znajdującym się w Meczecie 
Mastaba, wystawione są skamieniałości 
bezkręgowców, fragmenty szkieletów 
słoni, jeleni i hipopotamów z Krety. Wśród 
eksponatów wyróżnia się Candiacervus 
ropalophorus, jeleń z rogami w postaci 
maczugi oraz rekonstrukcja hipopotama 
z miasta partnerskiego Agia Napa z Cy-
pru, która jest darem od Geologicznej 
Administracji Cypru. Teksty, mapy, rysun-
ki i zdjęcia informują zwiedzających o 
geologicznych skarbach Krety.

Prace zostały wykonane przez sekcję 
Geologii Historycznej i Paleontologii 
Uniwersytetu w Atenach pod kierow-
nictwem Georgiosa Theodoru. Muzeum 
działa jako filia Muzeum Goulandri Histo-
rii Naturalnej.

 

Muzeum Paleontologiczne 
w Rethymnonie

Boudalia & Magarika
Boudalia są, letnim muzycznym przedstawieniem teatralnym, które zorganizowane 

jest przez Twórczą Grupę Margariton (D.O.MA)
z aktywnym udziałem wielu młodych ludzi z Margarites i okolicy. Teksty przedsta-

wienia są napisane przez grupę, która później dzieli się na mniejsze grupy robocze 
i przygotowuje przedstawienie na wysokim poziomie. Przedstawienia w których 
uczestniczy około 60 aktorów amatorów, wystawiane są od 12 lat i gromadzą bardzo 
dużo widzów.

Magarika jest międzynarodowym festiwalem ceramiki, który latem każdego roku 
jest organizowany w Margarites Rethymnonu. Mistrzowie ceramiki z całego świata 
uczą i pokazują swoje techniki. W ramach Magarika, co roku są organizowane wysta-
wy, seminaria, koncerty, wykłady i prezentacje książek.



Akwarium Krety Cretaquarium rozpo-
częło działalność w grudniu 2005 r. Na-
leży do rodziny wielkich Europejskich 
Akwariów, Cretaquarium dostarcza jedy-
nej okazji do „zanurkowania” w pięknym 
podwodnym świecie morza śródziemne-
go. Różnorodność życia podwodnego, 
od wielkich rekinów aż do maleńkich ko-
ników morskich i fantastycznych meduz, 
wyłania się na tle kreteńskiego morza. 

Na scenografię Morza Śródziemnego 
składają się 32 zbiorniki o pojemności 
sumarycznej 1.600.000 litrów wody mor-
skiej, 50 różnych punktów obserwacji 

200-tu gatunków śródziemnomorskich, 
które pozwalają gościowi  poznać magię 
życia podwodnego.

Nowoczesne systemy wizji i fonii oraz 
pionierskie zastosowania takie jak: info-
points z ekranami dotykowymi, pomaga-
ją odwiedzającym zapoznać się ze zwy-
czajami i środowiskiem poszczególnych 
gatunków.

Można też odwiedzić od wewnątrz 
akwarium za pomocą kamer sterowa-
nych ręcznie. Do dyspozycji odwiedzają-
cych jest również system automatycznej 
informacji w siedmiu językach.

AKWARIUM KRETY
Morski świat

Heraklion, Kreta  Grecja
www. cretaquarium.gr 

Las Palmowy Wai
Las palmowy Wai jest jednym z najbardziej znanych natural-

nych, godnych obejrzenia miejsc na Krecie, Znajduje się w naj-
bardziej wysuniętym na wschód miejscu wyspy, w odległości 
28 km od Sitia i 98 km od Agios Nickolaos. 

Obejmuje obszar około 25 hektarów na którym rośnie ponad 
5000 drzew palmowych. Jest jedynym samorosnącym lasem 
palmowym w Europie.

Lokalna legenda głosi, że las powstał z pestek daktyli które rzu-
cali w okolicy Feniccy handlowcy zatrzymujący się w okolicy 
półwyspu Sidero. Oprócz naturalnego piękna, las palmowy ma 
ogromną ekologiczną wartość dla Krety. W mokradłach, które 
powstały między lasem a morzem, znajduje schronienie bardzo 
dużo ptaków i zwierząt. Dlatego miejsce jest dobrze chronione 
a w lesie zabronione jest rozkładanie namiotów.

Można natomiast wykąpać się w morzu, poleżeć na egzotycz-
nej plaży z jasnym  prawie srebrnym piaskiem i rozkoszować się 
unikalnym pięknem natury. 

Wąwóz Samaria
Na południe od Chani, w górach 

„Lefka Ori„ (Białe Góry), w miejsco-
wości Ksyloskalo przy południowej 
stronie wyżyny Omalos, na wysoko-
ści 1200metrów zaczyna się Wąwóz 
Samaria.

Koniec Wąwozu odległy o 16 km 
znajduje się na południu wyspy przy 
Morzu Libijskim. Unikalny wąwóz 
Samaria, wraz z przybocznymi gó-
rami i innymi mniejszymi wąwozami 
stanowi Narodowy Park Lefkon Oron 
I Samaria.

Morfologia regionu jest różno-
rodna. Obejmuje wiele szczytów 
wyższych niż 2.000 metrów (Szczyt 
Wolakias 2.116m) i schodzi aż do 
morza. Głębokie i piękne wąwozy, 
malownicze rzeki górskie, źródła z 
krystaliczną wodą i gęste lasy z cy-
prysami (Cupressus sempervirens), 
sosną kalabryjską (Pinus brutia) 
dębem krzewiastym(Quercus coc-
cifera), składają się na piękny i nie-
powtarzalny krajobraz. Imponujące 
geologiczne formacje, wiele niezba-
danych elementów wraz z bogatą w 
rodzaje florą i fauną, tworzą unikalne 
w dzikości, imponujące, widowisko-
we obrazy.

Samaria posiada ważną różnorod-
ność i ilość flory i fauny z wieloma 
endemicznymi gatunkami i jest je-
dynym obszarem na Krecie  na któ-
rym w dzikim środowisku żyje Kre-
teńska dzika koza.


