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ATRAKCJE TURYSTYCZNE



GRECJA

REGIONY:
1. MACEDONIA WSCHODNIA I TRACJA
2. MACEDONIA ŚRODKOWA
3. ATHOS
4. MACEDONIA ZACHODNIA
5. EPIR
6. GRECJA ZACHODNIA
7. WYSPY JOŃSKIE
8. GRECJA ZACHODNIA
9. GRECJA ŚRODKOWA
10. WYSPY EGEJSKIE PÓŁNOCNE
11. PELOPONEZ
12. ATTYKA
13. WYSPY EGEJSKIE POŁUDNIOWE
14. KRETA



SANTORINI

• Wulkaniczna wyspa na Morzu Egejskim, tworząca z kilkoma mniejszymi wyspami należący do Grecji mały archipelag
o tej samej nazwie, wchodzący w skład archipelagu Cyklad. Wyspa położona jest 175 km na południowy wschód od
wybrzeża Grecji i 110 km na północ od wybrzeża Krety.

• Santorini jest przepiękną wyspą, a jej historia czyni ją jeszcze bardziej magiczną. To wyspa zakochanych, na której
podziwiać można najpiękniejsze wschody i zachody słońca z widokiem na niebieskie kopuły świątyń i białą
zabudowę.



KRETA
• Kreta to najchętniej odwiedzana wyspa nie tylko w Grecji,

ale w całym basenie Morza Śródziemnego.
• Od zawsze budziła ciekawość. Jej historię dobrze oddaje mit

o Dedalu i Ikarze, w którym odwaga i geniusz przeplatają się
z tragedią. Dziś wyspa kusi turystów przepięknymi plażami
i tajemnicami ukrytymi w głębi lądu.

• Jej zdecydowaną część zajmują wysokie góry, których
wierzchołki latem bielą się wapiennymi skałami, a zimą
przykryte są śniegiem. Pasma górskie nadają Krecie groźnego
charakteru i dzielą wyspę na dwie części. Północ jest łagodna,
delikatna i miła.

• Piaszczyste plaże, które ciągną się tu kilometrami, doskonale
nadają się do kąpieli oraz długich spacerów. Południe z kolei
jest surowe, dzikie i niedostępne, ze zboczami schodzącymi
wprost do morza i wioskami przylepionymi gdzieniegdzie do
skał.



AKROPOL

• Akropol majestatycznie góruje nad Atenami. Ze wzgórza rozciąga się panorama całego miasta, a nocą najsłynniejszy
zabytek stolicy Grecji.

• Na Akropolu, najbardziej znanym wzgórzu świata, otoczonym soczyście zieloną roślinnością, w czasach starożytnych
wzniesiono cytadelę. Miejsce stało się święte, ale pierwotne zabudowania nie przetrwały.

• Archeologowie od 1834 roku wciąż odnajdują na terenie Akropolu przedmioty kultury antycznej, które są następnie
przenoszone do pobliskiego Muzeum Akropolu.



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 poszukiwaniu ciszy
i możliwości medytacji.

• Pierwszy klasztor pojawił się tu dopiero w XIV
wieku. Był nim Wielki Meteor, który zbudowano
w latach 1356-1372. W kolejnych dekadach zaczęły
powstawać następne. Każdy z klasztorów
znajdował się na trudno dostępnej skale.



KNOSOS

• Ruiny Pałacu w Knossos znajdują się ok. 5 km na południe od Heraklionu. To jedna z głównych atrakcji Krety,
a także największy zachowany tego typu obiekt, pochodzący z okresu minojskiego.

• Wybudowany został ok. 2000-1400 r. p.n.e., a odkryty w 1899 r. podczas prac wykopaliskowych, które prowadził na
Krecie brytyjski archeolog Arthur Evans.

• Rozległy pałac w czasach swojej świetności posiadał ok. 1,3 tys. pomieszczeń, w których przebywało do 12 tys.



DELOS

• Delos to niewielka, skalista grecka wysepka, położona
w archipelagu Cykladów na Morzu Egejskim. Zajmuje
powierzchnię około 3.6 km2 i jest najmniejszą wyspą całego
archipelagu.

• W mitologii greckiej Delos nazywana była Ortygią - Była to
legendarna pływająca po morzach wyspa, którą w obecnym
miejscu osadził bóg mórz i żeglarzy – Posejdon.

• To właśnie na tej wyspie Leto urodziła bliźnięta: Apollina
i Artemidę, a miejsce to w późniejszym czasie się jednym
z najważniejszych ośrodków kultu Apollina. W starożytności
wyspa stanowiła stolicę założonego przez Ateny słynnego
Związku Morskiego.



ELAFONISI

• Elafonisi jest położona w południowo-zachodniej części Krety.
• To rajskie laguny, najpiękniejsze w Europie, pozwolą ci się poczuć jak na odległej wyspie na Atlantyku.
• Stamtąd rozpościera się piękny widok na skaliste góry. Najbardziej charakterystyczny element, z którego jest znana,

to różowy piasek.



ZAKYNTHOS

• Zakynthos jest należącą do słonecznej Grecji
wyspą na zachodzie kraju, usytuowaną na Morzu
Jońskim.

• Tutejsze plaże otaczają strzeliste, strome klify
z wapienia, a najsłynniejszą jest plaża Nawajo
z Zatoką Wraku.



SPINALONGA

• Spinalonga leży na wschód od wybrzeża Krety, niedaleko miasta Elounda.
• Wenecjanie wznieśli tu twierdzę, która miała bronić dostępu do samego Agios Nikolaos i kotwicowiska okrętów

w spokojnej Zatoce Elounda.
• na Spinalodze znajdowała się ostatnia kolonia trędowatych w Europie, zamknięta dopiero w 1957 roku.



RODOS

• Rodos jest jedną z najbardziej kosmopolitycznych wysp Grecji.
• Przyciąga ona tysiące turystów z całego świata. Jej urok tkwi
w połączeniu walorów historycznych z naturalnym pięknem

krajobrazu.



https://www.ecotravel.pl/oferta,31237433,grecja,ateny,hotel,wycieczka-ateny-z-widokiem-na-akropol.html

https://turystyka.wp.pl/wyspy-greckie-sprawdz-ile-ich-jest-i-ktore-sa-najbardziej-popularne-6317149877500033a

https://www.google.com/search?q=grecja&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwi11sKZ97DpAhVy-SoKHUo_DgsQ_AUoAnoECBUQBA&biw=1536&bih=706#imgrc=w-xS_jMf4aBCrM

https://www.google.com/search?q=grecja&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
Ewi11sKZ97DpAhVy-SoKHUo_DgsQ_AUoAnoECBUQBA&biw=1536&bih=706#imgrc=C-
Y5EQYUtzuC2M&imgdii=SjGBsDbyIVvdKM
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