
Kreta

Kreta, denne store, naturskønne ø med dens 
spændende historie er som et selvstændigt land. De
stolte indbyggere ser sig selv først og fremmest som 
kretere – dernæst som grækere. Kreta er Græken-
lands største ø og blandt de 5 største øer i Middel-
havet, 260 km i længden og mellem 25 og 65 km i 
bredden. Kreta er også Grækenlands sydligste ø, lige 
så tæt på Afrika som på Europa. Kreta har i dag ca. 
550.000 indbyggere. Hovedbyen Heraklion ligger midt 
på nordkysten.
Minderne fra Europas ældste højkultur samt en 
mangfoldig natur gør øen til et rigtigt dejligt rejsemål. 
Klimaet er enestående med varme og overvældende 
blomsterpragt fra tidligt forår til langt ud på efteråret. 
En taverne ved havet. Blåmalede træborde, søjler og 
græske guder, hvidmalede huse og farvestrålende 
døre. Sirtaki-musik, en ouzo, et glas retsina eller en 
græsk kaffe. Græsk salat, frisk grillede blæksprutter, 
souvlaki eller måske moussaka. Alt det og befolk-
ningens enestående gæstfrihed udgør en stor del af 
ferieoplevelsen på Kreta.
Kretas nordkyst, hvor vi holder til, domineres af 
dybblåt hav med nuancer af turkis, af lange sand-
strande afbrudt af klippefremspring, små bugter og 
historiske havnebyer med seværdigheder og ople-
velser i rigt mål. Kretas indre er til gengæld mange 
steder uberørt. Her lever det gamle Kreta videre. 
Vejene slynger sig gennem appelsin- og citronlunde, 
gennem vinmarker og op i bjergene, hvor århundred-
gamle oliventræer lyser sølvgrønt i solen.

Vi bor i byen Georgioupolis på Hotel Golden Bay
Strand: 30 m / Indkøb: 200 m / Centrum: 400 m

Georgioupolis ligger på Kretas nordkyst syd for 
halvøen Kap Drápano, mellem Réthimno og Chania. 
Byen er grøn og frodig. Her munder floden Almiros ud 
i havet. Ved flodmundingen kan du bl.a. leje små 
udflugtsbåde, som giver mulighed for at tage op ad 
floden og opleve det rige fugleliv, det smukke land-
skab og måske se sumpskildpadder.

Byen har udviklet sig fra et stille fiskerleje til en lille, 
hyggelig turistby, som stadigvæk kan byde på den 
ægte "græske vare". Byen, der blev opkaldt efter 
højkommissæren over det autonome Kreta fra 1898, 
prins Georg, er vokset op omkring torvet med 
skyggefulde eukalyptustræer, forretninger, caféer, 
taverner og det idylliske fiskerleje. Stranden i 

Georgioupolis er kilometerlang, dejlig ren sandstrand 
og sandstrand blandet med runde sten. Den begynder 
ved havnen, lige ved siden af floden Almiros. Solsenge 
og parasoller kan lejes direkte på stranden. Vest for 
havnen findes en mindre, hyggelig strand, med 2 
taverner.

De offentlige busforbindelser er særdeles gode. 
Busserne kører på den store hovedvej, tæt ved 
Georgioupolis, ca. en gang i timen. Dermed kan du 
uden problemer og meget hurtigt komme både til 
Réthimno og til Chania eller til Heraklion.

Program

Vandretur til Kournas søen
Ca. 6 km én vej. Mulighed for hjemtransport med 
mini-tog

Lappa
Vi besøger den historiske bjerglandsby 
Lappa/Argiroupolis samt de imponerende vandfald og 
bjergkilder i nærheden. 

Landsby besøg
Margarites landsbyen er det første stop på denne 
oplevelsesrige dag. Her skal vi ind i Georgos’ butik, 
hvor han demonstrerer, hvordan alle de forskellige, 
sjove og interessante keramik genstande bliver skabt.

Derefter går turen videre til Arkadi Klostret, hvor alle 
de lokale munke stadig bor. Klosterets historie har 
været med til at forme den kretensiske mentalitet og 
stolthed.

Til sidst landsbyen Maroulas. Her vil Elenis (guidens) 
far hilse gæsterne velkommen og gå en lille rundtur i 
byen, hvor tiden har stået stille og det autentiske 
landsbyliv stadig kan mærkes. Eleni og hendes far vil 
derefter vise os deres hjem i landsbyen. Så kan man få 
indblik i et græsk hus og hvordan man bor i Maroulas. 
Her er der også mulighed for frokost.


