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Laguna Balos (Μπάλο / ΜΠΑΛΟΣ) i wyspa Gramvousa (Γραμβούσα / ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ)
Położone na północno-zachodnim końcu wyspy. Woda w lagunie przybiera kolory od zielonego po odcienie błękitu. Z jednej
strony nie sięga nawet do kolan i jest bardzo ciepła, z drugiej - jest znacznie głębsza, zimniejsza, a dookoła znajdują się
kamienie. Najpiękniej prezentuje się widziana z góry. Na Gramvousę można się dostać statkiem wycieczkowym wypływającym
codziennie z portu w Kissamos. Jej atrakcją jest mała plaża z krystaliczną wodą, wrak statku oraz ruiny twierdzy, położone na
wzgórzu. Ścieżka prowadząca do twierdzy jest kamienista, miejscami bardzo stroma. Podejście zajmuje ok. 15-20 minut. Na
Balos można dostać się statkiem wycieczkowym (Balos + Gramvousa) lub samochodem (tylko Balos). Koszt całodziennego
rejsu Kissamos - Gramvousa - Balos to 22 euro + 1 euro opłaty klimatycznej. Statki cumują ok. 200 m od laguny, a potem
należy przesiąść się do małych łódek. Na statku serwowane są posiłki, znajdują się tu także sklepiki z możliwością wypożyczenia parasola plażowego. Na
Balos można dojechać szutrową drogą poprowadzoną zboczem góry. Jest ona wąska i miejscami kręta. Od parkingu do laguny trzeba jeszcze zejść w dół
wąską, kamienistą ścieżką. Zejście zajmuje ok. 30 minut.

Elafonisi (Elafonissi, Elafonissos, Ελαφονήσι / ΕΛΑΦΟΝΉΣΙ)
To nazwa niewielkiej wyspy i malutkiej miejscowości, położonych na południowo-zachodnim końcu Krety. Wysepkę z lądem
łączy piękna laguna. Przejrzysta woda przybiera tu kolory od zielonego do różnych odcieni błękitu. Plaża jest bardzo duża,
z delikatnego, biało-różowego piasku, a na brzegu rosną powyginane przez wiatr drzewa. Plaża jest dobrze zagospodarowana są tu leżaki z parasolami, toaleta, przebieralnie i niewielkie bary z przekąskami. Tuż obok znajduje się bardzo duży parking. Na
końcu wysepki stoi kościół Ekklisia Agia Irini. Do Elafonisi można dojechać dwoma drogami - jedna biegnie wzdłuż
zachodniego wybrzeża wyspy, a druga nieco dalej w głąb lądu. Na końcowym etapie drogi się łączą. Obie prowadzą przez góry,
są kręte i miejscami bardzo wąskie, a z boku znajduje się strome urwisko.

Chania (Hania, Χανιά / ΧΑΝΙΑ)
To drugie co do wielkości miasto Krety. Na uwagę zasługuje port wenecki z XIV w. z malowniczą zabudową dookoła. Warto
przejść labiryntem wąskich uliczek, przejść i schodków, wzdłuż których znajduje się mnóstwo sklepików z lokalnymi wyrobami
i różnego rodzaju pamiątkami. Na cyplu zamykającym port znajduje się latarnia morska, a obok Bastion św. Mikołaja.
To doskonałe miejsce do obejrzenia 9 weneckich arsenałów (Arsenali), służących dawniej do budowy i przechowywania
galer. Z drugiej strony cypla, w dawnym arsenale mieści się Muzeum Morskie. Przy porcie stoi Meczet Janczarów,
nazywany także Meczetem Hassana lub Yiali Tzami (obecnie galeria sztuki). Przy nim stacjonują białe dorożki, którymi można
zwiedzić miasto. Obok znajduje się Platia Venizelou z ładną fontanną pośrodku. Kawałek dalej jest Fort Firkas - fragment
umocowań, służący dawniej do obrony portu. Aktualnie jest to Muzeum Marynarki. Wąskie uliczki prowadzą do malowniczej dzielnicy Splantzia
z ładnym kościołem Agios Nikolaos przy Platia 1821 i dalej, do fragmentów potężnych murów miejskich. Na uwagę zasługuje również hala targowa
z początku XX w., wzorowana na hali z Marsylii, zbudowana w miejscu dawnej agory, a tuż przy niej minaret. Można również zajrzeć do Muzeum
Archeologicznego i znajdującej się obok katedry, zobaczyć zegar miejski, który stoi w pobliskim parku.

Rethymnon (Rethymno, Retimno, Ρέθυμνο / ΡΕΘΥΜΝΟ)
To trzecie co do wielkości miasto na Krecie. Z czasów weneckich pochodzi potężna Fortezza, mały port wenecki, wokół
którego skupione są tawerny ze świeżymi rybami i owocami morza, Loggia, Porta Guora (Megali Porta), a także
słynna Fontanna Rimondi. Wszystkie te budowle można zobaczyć podczas krótkiego spaceru. Za czasów tureckich powstały
meczety, z których dwa stanowią obecnie atrakcje turystyczne - Meczet Neratzque i Meczet Mustafy. Centrum miasta
stanowi plątanina wąskich uliczek ze sklepikami. Efektownie prezentuje się podświetlony nocą port i turecka latarnia morska
z XVII w. Od portu ciągnie się szeroka piaszczysta, dobrze zagospodarowana plaża, wzdłuż której poprowadzono
promenadę. W upalne dni można odpocząć w ogrodach miejskich. Warto też zobaczyć Kościół św. Franciszka. Na uwagę
zasługuje także katedra. Na terenie Fortezzy jest Meczet Sułtana Ibrahima, a także teatr, gdzie latem odbywają się imprezy plenerowe. To doskonały
punkt widokowy na miasto. Można zajrzeć do Muzeum Archeologicznego, które znajduje się tuż obok.

Matala (Ματαλα / ΜΑΤΑΛΑ)
To popularna miejscowość na południowym wybrzeżu Krety. Przyciąga ładną plażą, z ciemnym piaskiem, krystaliczną wodą,
gdzie tuż przy brzegu można między kamieniami pływać z rybami. W znajdującym się przy plaży klifie wykuto jaskinie, które
w dawnych czasach służyły jako domy i grobowce. Obecnie teren jest zagrodzony i dostępny bezpłatnie tylko za dnia. Z góry
rozpościera się ładny widok na zatokę. Kilka kilometrów od Matali znajdują się ruiny starożytnego Kommos (Κομμός
/ ΚΟΜΜΌΣ). Ruiny położone są bezpośrednio przy długiej piaszczystej plaży. Dojeżdżając do Kommos można również odbić
w lewo, w drogę prowadzącą pod górę. Na szczycie znajduje się malutki kościółek i wspaniały punkt widokowy.

Pałac w Knossos (Κνωσός / ΚΝΩΣΌΣ)
Powstał w okresie kultury minojskiej. W czasach swojej świetności zajmował powierzchnię ok. 20 tys. m2. Pozostałości klatek
schodowych świadczą o tym, że pałac miał kilka kondygnacji, natomiast w centrum znajdował się dziedziniec. Ściany pokryte
były freskami, a kolumny pomalowano na kolor czerwony. Na uwagę zasługują wielkie wazy minojskie, pitosy. Warto zabrać
ze sobą mapkę i opis poszczególnych części pałacu oraz nakrycie głowy chroniące przed silnym słońcem. Wstęp na teren ruin
kosztuje 6 euro. Częściowo zwiedza się je chodząc po drewnianych pomostach.
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Falasarna (Falassarna, Φαλάσαρνα / ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ)
To jedna z najpiękniejszych plaż na Krecie. Położona jest na zachodnim brzegu wyspy. Plaża jest bardzo długa, szeroka
i całkowicie piaszczysta. Niedaleko, przy ruinach starożytnej Falasarny, znajdują się dwie mniejsze plaże. To doskonałe
miejsce do uprawiania sportów wodnych, a duża przestrzeń sprawia, że każdy znajdzie tu miejsce dla siebie. Niedaleko plaży
znajduje się parking i nieliczne bary i tawerny. W czasie silnych wiatrów na morzu tworzą się w tym miejscu wysokie fale. Aby
dostać się do plaży, należy zjechać niezbyt szeroką drogą prowadzącą zboczem góry.

Droga do Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων / ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ)
Amatorzy mocnych wrażeń zdecydowanie powinni przejechać drogą biegnącą z Imbros do Chora Sfakion. To prawdziwa
kraina przepaści, a w okolicy znajduje się kilkanaście wąwozów! Jeszcze kilka lat temu przejazd drogą był bardzo
niebezpieczny, ale niedawno została ona miejscami przebudowana, dzięki czemu łatwiej jest minąć jadący z naprzeciwka
samochód. Warto jednak pamiętać, że droga znajduje się w górach, na jezdni bardzo często leżą spadające z góry kamienie,
zakręty są ciasne, różnice wysokości duże, a do tego te okolice upodobały sobie miejscowe kozy, które lubią wypoczywać na
poboczu czy nawet na samej jezdni.

Most łączący dwa brzegi wąwozu Aradena
Most niedaleko miejscowości Aradena (Αράδαινα / ΑΡΆΔΑΙΝΑ), zawieszony na wysokości ok. 140 m nad ziemią. Jest bardzo
wąski, mieszczący jeden samochód i wyłożony drewnianymi belkami, miejscami mocno uszkodzonymi. W wakacyjne weekendy
z mostu organizowane są skoki na bungee. Aby dojechać do mostu, należy wjechać górską serpentyną z Chora Sfakion.

Jezioro Kourna (Jezioro Kournas, Limni Kourna, Λίμνη Κουρνά / ΛΊΜΝΗ ΚΟΥΡΝΆ)
To jedyne jezioro na wyspie. Położone jest w otoczeniu Gór Białych, niedaleko miejscowości Georgioupoli. Głębokość jeziora
miejscami przekracza 45 m, a w jego wodach żyją żółwie. W okolicy jeziora znajdują się liczne tawerny z tarasami
widokowymi, wydzielona została również plaża, gdzie można skorzystać z leżaków czy też wypożyczyć rower wodny lub
popływać na łódce. Nad jezioro warto wybrać się rano.

Klasztor Moni Arkadiu (Moni Arkadi, Moni Arkadiou, Μονή Αρκαδίου / ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ)
Zbudowany został na przełomie XVI i XVII w. Gdy wojska tureckie dokonały oblężenia klasztoru, a obrońcy, wiedząc, że nie
mają szans pokonać nieprzyjaciela, wysadzili się w powietrze. Na fasadzie monastyru do dzisiaj widać ślady po tej walce,
a obok stoi dawny wiatrak, w którym przechowywane są czaszki poległych. Wstęp na teren klasztoru kosztuje 2,5 euro i jest
możliwy w godz. 9-20. Niezbędny jest odpowiedni strój - u mężczyzn spodnie za kolana, a u kobiet zakryte ramiona.

Heraklion (Iraklion, Irakleio, Ηράκλειο / ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
To największe miasto i stolica Krety. Warto zobaczyć ładny wenecki port z Twierdzą Koules, skąd widać
zabytkowe Arsenali. Od ronda i portu biegnie deptak, wzdłuż którego znajduje się większość interesujących budynków.
W ciągu kilku minut można zobaczyć kościół Agios Titos, Loggię, plac Venizelou, bazylikę św. Marka, Fontannę
Morozini. Kawałek dalej jest Platia Kornarou z dawną łaźnią turecką i Fontanną Bembo, skąd można dojść do Platia
Agia Ekaterinis, gdzie stoją kościółek Agios Minas, kościół Agia Ekaterinis i katedra z pięknym wnętrzem. Platia
Eleftherias zdobi Pomnik Wolności. Obok mieści się Muzeum Archeologiczne. Ciekawym miejscem jest Muzeum
Historyczne, przy którym znajduje się Fontanna Idomenea. Można również zobaczyć grób Nikosa Kazantzakisa czy
jedną z miejskich bram i fragmenty murów obronnych.

Wąwóz Samaria
Położony w Górach Białych wąwóz ma 18 km długości. Kończy się w Agia Roumeli, skąd dalej trzeba popłynąć statkiem. Ok. 5-6-godzinna trasa wymaga
dobrej kondycji, ale gwarantuje niezapomniane widoki. Należy zabrać ze sobą wodę, jedzenie i odpowiednie do górskich wypraw buty.

Spili
To mała miejscowość w górach, której główną atrakcją są lecznicze źródła oraz wenecka fontanna z 25 rzeźbionymi głowami lwów. Przy wjeździe do Spili
stoi ładny kościół.

Preveli
To miejsce, w którym rzeka Megapotamos płynąca wąwozem uchodzi do morza, tworząc malowniczą plażę. Niedaleko znajduje się klasztor Preveli.
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Poruszanie się po wyspie
Po wyspie najwygodniej poruszać się samochodem, szczególnie niewielkim autem miejskim lub terenowym. Wypożyczalnie znanych międzynarodowych
marek znajdują się w większych miastach, a w każdej turystycznej miejscowości znajduje się przynajmniej jedna lokalna wypożyczalnia. Dojazd do
większych miejscowości możliwy jest publicznymi autobusami. Ich rozkłady dostępne są w recepcjach hotelowych (nie ma rozkładów na przystankach),
a bilety można kupić wyłącznie w kioskach i wybranych sklepach. Wsiada się przez drzwi obok kierowcy, aby wysiąść, należy nacisnąć przycisk.

Nawigacja, mapy, oznakowanie
Oznakowanie na Krecie jest dobre - znaki drogowe zawierają informacje w języku greckim i angielskim (czasem na jednej tablicy, czasem na dwóch
osobnych). Na niektórych tablicach nazwy napisane są wielkimi literami, na innych małymi. Często tablice ustawione są bardzo blisko skrętów czy
skrzyżowań lub też są zasłonięte przez rośliny. Miejscami, szczególnie w górach, kierując się wyłącznie znakami, można zgubić drogę. Warto więc na wszelki
wypadek mieć ze sobą nawigację samochodową.

Plaże
Na szczególną uwagę zasługują piaszczyste laguny Balos i Elafonisi z różowym piaskiem. Wzdłuż zachodniego wybrzeża ciągnie się długa i szeroka
piaszczysta Falasarna. Długa, ładna plaża znajduje się w centrum Rethymnonu, która dalej zmienia się w plażę piaszczysto-żwirową. W południowej
części wyspy warto wybrać się na plaże w Matali (ciemny, gruby piasek, krystaliczna woda, ale przy brzegu znajduje się rafa i kamienie, a woda niemal od
razu robi się głęboka) i położonym obok Kommos (długa piaszczysta plaża, niemal pusta). Ładna piaszczysta plaża jest również u podnóża ruin
Frangokastello oraz w Preveli, które do 2010 r. mogło poszczycić się lasem palmowym, ale niestety doszczętnie spłonęło. Warto poszukać także
malutkich malowniczych plaż ukrytych między skałami, bo takich jest na Krecie bardzo dużo. Na południowym zachodzie góry opadają do morza stromymi
urwiskami, tworząc wspaniałe krajobrazy, szczególnie w okolicy Chora Sfakion. Na uwagę zasługuje również plaża Vai, położona we wschodniej części
Krety. W wielu miejscach w wodzie znajdują się kamienie lub rafa, w związku z czym warto zabrać ze sobą buty do pływania.

Pamiątki
Sklepy na Krecie oferują całą gamę różnego rodzaju pamiątek. Można tu kupić magnesy na lodówkę, figurki, pocztówki, zakładki, albumy, kalendarze,
zdobioną ceramikę, haftowane serwety i obrusy, torby, ręczniki czy nawet kapelusze i sukienki z greckimi wzorami. Do wyboru są także produkty
żywnościowe - cała gama ziół, herbat, oliwki z różnymi dodatkami, lokalne miody, m.in. z drzewek pomarańczowych czy z dodatkiem orzechów. Dla
miłośników słodkości są tradycyjne galaretki posypane cukrem – lokum, oferowane w dziesiątkach smaków i wielkości opakowań. Hitem są produkty
z oliwek - kosmetyki pielęgnacyjne, produkty do kąpieli i włosów, a przede wszystkim mydła. Warto spróbować i zabrać do domu rakomelo, czyli pyszną,
słodką wódkę raki z dodatkiem miodu, lub po prostu czystą raki albo ouzo.

Przepisy ruchu drogowego, parkingi
Na Krecie nie obowiązują specjalne przepisy ruchu drogowego inne niż w Polsce. Warto uważać na stojące radary i policję, która często mierzy prędkość na
National Road, głównej drodze łączącej duże miasta na wyspie. Policję najczęściej można spotkać po południu lub wieczorem. W wielu przypadkach
niebezpieczne miejsca na drogach nie są w żaden sposób oznakowane, a przed ostrymi zakrętami znaki stają niemal wyłącznie wtedy, gdy z jednej strony
znajduje się urwiste zbocze. Przy znacznej części górskich dróg nie ma także barierek zabezpieczających. Po położonych w górach drogach spacerują kozy
i owce, na które trzeba uważać, a bardzo często na jezdni leżą odłamki skalne i duże kamienie, nierzadko ograniczając przejazd do jednego pasa ruchu.
W Chanii parkingi są płatne - samochód można zostawić na piętrowym parkingu przy sklepie Carrefour. W innym miastach z reguły parkowanie jest
bezpłatne i dozwolone wszędzie, gdzie nie stoją znaki jego zakazujące. Niektóre miejscowości pobierają drobne całodniowe opłaty za parkowanie.

Jedzenie i picie
Kuchnia kreteńska oparta jest na naturalnych produktach z lokalnych upraw. W diecie znajdują się świeże warzywa i owoce, kozie sery, mleko i jogurty,
jagnięcina, kozina, ryby, owoce morza, a przede wszystkim oliwki i wytłaczana z nich oliwa. Całości dopełniają świeże zioła i przyprawy oraz miód
z miejscowych pasiek. Charakterystyczne dla Krety jest lokalne czerwone i białe wytrawne wino, które pije się do posiłków. Typowe posiłki to suvlaki, gyros,
sałatka grecka, grillowane i pieczone kawałki mięsa, faszerowane pomidory i liście winogron, kotleciki z mięsa, potrawy rybne, owoce morza oraz oczywiście
sos tzatziki. W każdej tawernie i w barze czy sklepie można zakupić popularne greckie piwo Mythos. Warto spróbować również lokalnego wyrobu - raki lub
raki z dodatkiem miodu.
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