
Grecja 
 Atrakcje turystyczne, które warto zobaczyć.  



Grecja to państwo położone 
w południowo-wschodniej Europie. 

Obejmuje południową część 
Półwyspu Bałkańskiego oraz 

114 dużych wysp i kilka tysięcy 
małych wysepek. Powierzchnia 

kraju wynosi 132 tysiące km², w tym 
około 25 tysięcy km² zajmują wyspy 

(19 %). 

Od południa Grecję oblewa Morze 
Śródziemne, od wschodu Morze 

Egejskie, od zachodu Morze 
Jońskie. Długość linii brzegowej 

Grecji kontynentalnej wynosi 
ok. 4.000 km, długość wybrzeża 

kilku tysięcy greckich wysp wynosi 
ok. 11.000 km.  



Grecja jest państwem należącym 
do  Unii Europejskiej.  Wstąpiła 
do niej znacznie wcześniej  niż  
Polska. W europejskiej 
wspólnocie jest  już od 1 stycznia 
1981 roku. Została do Unii 
przyjęta jako dziesiąty kraj 
członkowski. Waluta w Grecji to 
Euro. 



Grecja to bardzo piękny i ciekawy kraj, bogaty  
w urokliwe miejsca i proponujący niesamowite 

atrakcje turystom. Nie sposób opisać wszystkiego 
co znajduje się w Grecji, a co warto zobaczyć, 

ponieważ każdy zakątek tego kraju jest  
niepowtarzalny. Poniżej przedstawiam kilka 
niesamowitych miejsc w Grecji, które warto 

odwiedzić :-) 
 
 



Santorini 
  

• Santoríni jest wyspą wulkaniczną 
należącą do archipelagu Cykladów na 
Morzu Egejskim. Oryginalny kształt tej 

niewielkiej wysepki, pełnej poszarpanych i 
malowniczych klifów, jest wynikiem 

wybuchu wulkanu, który miał miejsce ok. 
1600 r. p.n.e. Surowość krajobrazu oraz 
intensywny błękit morza łączy się tutaj z 
uspokajającymi, niezwykle urokliwymi 
białymi wioskami. Warto zobaczyć tam 

zachód słońca! 



Santorini to ruchoma 
wyspa, która leży w 

południowej części Morza 
Egejskiego, czyli w 
miejscu największej 

aktywności egejskiego 
łańcucha wulkanicznego. 

Santorini wielokrotnie 
nawiedzały trzęsienia 

ziemi czy erupcje 
wulkanów. Naukowcy 

stale śledzący podziemną 
aktywność geologiczną 

wyspy odnotowali w 
2011, że wyspa podniosła 

się o około 5 
centymetrów!  

 



 
Na Santorini jest kilka 
plaż, usytuowanych 

głównie wzdłuż 
wschodniego oraz 

południowo-
wschodniego wybrzeża. 

Każda z nich posiada 
swój niepowtarzalny 

klimat i charakter. 
Większość z nich jest 

piaszczysta, ale piasek, 
bądź drobne kamyki, 

mają różne kolory. 
Wynika to oczywiście  

z wulkanicznego 
charakteru wyspy. Są 
plaże białe, czerwone 

oraz czarne. 
 



 
 

 

Na wyspie liczącej sobie około 
75 km2 powierzchni, znajduje 

się ponad 300 obiektów 
sakralnych. Są to zarówno 
duże kościoły, jak i małe 

kapliczki. Miejscowi mawiają, 
że na każdy dzień roku 
przypada jeden kościół. 

Wynika to głównie z faktu, że 
większość miejscowych, 

przynajmniej w dawniejszych 
czasach, pracowała na morzu, 

wypływając w nie nieraz na 
długie miesiące. Rodzina 

stawiała wtedy taką kapliczkę, 
aby jej patron czuwał nad 
ojcem/synem/mężem na 

morzu. 
 



 
 
 

 
Każdy kto zetknął się z Santorini, 

przywołuje w pamięci widok 
białych domków  

z charakterystycznymi dachami  
w kształcie kopuły. Do tego 
niebieskie drzwi i okiennice, 

czasami również dachy. 
Taki, a nie inny kształt sklepień 
wynika z faktu, że Santorini leży 

na terenie aktywnym 
sejsmicznie. W razie trzęsienia 
ziemi, dachy o takim kształcie 

mają większe szanse na 
przetrwanie kataklizmu. Poza 

tym w pomieszczeniach o takim 
sklepieniu, zapewniona jest 
lepsza cyrkulacja powietrza, 
Biała kolorystyka sprawia, że 
prażące słońce odbija się od 

ścian, dzięki czemu wnętrza się 
nie nagrzewają, a kolor niebieski  

odstrasza owady i insekty.  
 



 Zakynthos 

 
 

• Zakynthos to bardzo barwna wyspa, 
wchodząca w skład archipelagu Wysp 

Jońskich. Najsłynniejszym miejscem na 
wyspie jest Zatoka Wraku. Na tej jednej  
z najpiękniejszych plaż Grecji znajduje 

się stary statek – nazwa w końcu 
zobowiązuje! Warto zarówno wpłynąć do 
zatoki statkiem, jak i spojrzeć na plażę  

z urwiska. Ponadto na Zakynthos 
znajdują się zachwycające, błękitne groty 

morskie. Wyspę upodobały sobie 
olbrzymie żółwie Karetta, nietrudno więc 

spotkać te gady. 



 

Zakynthos jest wyspą 
bogatą w roślinność,          

a najlepszy czas na wizytę 
to wiosna przed przyjazdem 

turystów. Wyspa w tym 
czasie jest pełna kwiatów 

 i kolorów. Łagodny, 
śródziemnomorski klimat     

i obfite opady deszczu zimą 
powodują występowanie 

gęstej roślinności. 
Głównymi produktami są 
oliwa  z oliwek, porzeczki, 

winogrona i owoce 
cytrusowe. 



 
 
 
 

Najbardziej znanym Zakyntianem jest XIX-

wieczny poeta Dionizyos Solomos, główny 

współczesny grecki poeta  i autor hymnu 

narodowego Grecji. Jego posąg zdobi 

główny rynek miasta. W mieście znajduje 

się również muzeum poświęcone 

Dionizysowi Solomosowi. 
 



 
 
 
 

Kreta 

Kreta to górsko-morskie krajobrazy, 

lazurowe morze, plaże ciągnące się na 

ponad tysiąc kilometrów i zabytki     z kilku 

epok. Kreta to też największa z greckich 

wysp. Będąc na Krecie, warto zobaczyć 

pałac w Knossos, zwany również 

labiryntem Minotaura, który według 

mitologii był zbudowany przez Dedala. 

Ruiny tej budowli to jeden z ważniejszych 
zabytków kultury minojskiej 



 
 

Pałac w Knossos 
Z pałacem w Knossos wiąże 

się jeden z najbardziej znanych 
mitów greckich  

o Minotaurze, czyli potworze 
kreteńskim, półbyku                

  i półczłowieku, zrodzonym        
z żony Minosa Pasifae i byka 
zesłanego przez Posejdona.  

Był on trzymany  
w zaprojektowanym przez  

Dedala labiryncie   znajdującym 
się właśnie pod pałacem Knossos  
i żywiony ludzkim mięsem. Ateny 
zmuszone były wysyłać na śmierć 

swoją młodzież do czasu, gdy 
Tezeusz zabił (przy pomocy 

Ariadny) Minotaura. 



 
 
 

 

Chania 
Bedąc na wyspie Kreta, warto 

zatrzymać się w bardzo urokliwym 
miasteczku o nazwie Chania. Miasto 
zostało założone przez Wenecjan na 
miejscu starożytnego, istniejącego tu 

już ok. 3400 p.n.e., minojskiego 
 osiedla Kydonia. Obecnie Chania 

słynie  z atrakcyjnej nabrzeżnej 
dzielnicy portowej i charakterystycznej 

zabudowy z czasów weneckich. 
 



Wąwóz Samaria na Krecie 
Wąwóz Samaria, jeden z najbardziej 

zapierających dech w piersiach i najdłuższych 
szlaków turystycznych w Europie, jest 

położony w samym sercu jedynego parku 
narodowego na Krecie - Parku Narodowego 

Białych Gór Krety, znanego również jako Park 
Narodowy Samaria. Białe Góry zajmują 7% 

całkowitej powierzchni Krety i zdobi je ponad 
50 szczytów górskich, z których niektóre 

przekraczają 2000 metrów nad poziomem 
morza - najwyższy, Pachnes, osiąga 

wysokość 2453 metrów  i zapewnia piękny 
widok na Morze Libijskie. To tutaj, całkowicie 

odizolowane od obecności człowieka 
ekosystemy ewoluują bez zakłóceń - 
zapewniając schronienie dziesiątkom 

endemicznych gatunków i podgatunków. Park 
Narodowy Samaria jest domem między 
innymi dla słynnego kreteńskiego kozła 

agrimi, orła przedniego i żbika kreteńskiego. 



Elafonissi 
 

Wyjątkowe miejsce na 
południowo-zachodnim wybrzeżu 
Krety. Bajeczna plaża, która swój 

różowy kolor zawdzięcza 
rozdrobnionym muszelkom. 

Miękki piasek oraz turkusowe 
morze. Brodząc w wodzie po pas, 
można dojść na maleńką wysepkę 
Elafonissi. To wymarzone miejsce 

na sesję zdjęciową i totalny 
relaks. Miejsce przeurocze  

i niepowtarzalne. 
 
 
 



Ateny 
Będąc w Grecji i nie odwiedzić Aten, to  

nawet nie wypada  
Punktem obowiązkowym jest Akropol – 
antyczne ruiny usytuowane na wzgórzu. 
Najpopularniejszą budowlą jest świątynia 

Partenon poświęcona bogini Atenie. 
Warto zobaczyć również inne obiekty 

znajdujące się w Akrópolis, m.in. 
Erechtejon ze sławnymi kariatydami, 
Propyleje czy Teatr Dionizosa. U stóp 

Akropolu znajduje się Plaka – najstarsza 
dzielnica Aten z XVIII-wiecznymi 

kamienicami. W Atenach znajduje się też 
najsłynniejsza Agora, czyli rynek główny. 

Na uwagę w tym miejscu zasługują 
świątynia Hefajstosa oraz Stoa Attalosa. 

Orientalny charakter miasta można 
dostrzec w dzielnicy Monastiraki. 

Miłośnicy przepięknych widoków powinni 
wybrać się na wzgórze Lykavittos, 
najwyższy punk w Atenach, skąd 

rozpościera się panorama na miasto. 
 
 



Rodos 
Najsłynniejsza i najpopularniejsza  

w archipelagu Dodekanez wyspa Rodos  
w starożytności zwana była wyspą boga 
Heliosa - nie bez powodu, bowiem przez 

300 dni w roku świeci tu słońce.  
Ze względu  na  walory przyrodnicze 

 i krajoznawcze została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

 i Przyrodniczego UNESCO.  
 
 
 

W różnych punktach wyspy zachowały się 
budowle z czasów, gdy Rodos należała do 

joannitów. Mimo znacznego 
skomercjalizowania, na południu jest dość 

spokojnie,  a z kolei w wewnątrz wyspy 
zachowały się sielskie pejzaże i ciche, 

tradycyne wioski. 
 



Meteory 
Zespół klasztorów zbudowanych na 

wysokich i stromych skałach Równiny 
Tesalskiej . 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”. To miejsce, które zrobi 

wrażenie na każdym turyście. To niezwykły 
w skali Europy, a może nawet świata 
przykład, jak dzieło ludzkich rąk może 
wspaniale wpisywać się w krajobraz. 

 
Klasztory osadzone na skałach podkreślają 

ich surowe piękno i gigantyczny rozmiar. 
Znajdujące się na szczytach budowle 

wydają się maleńkie, choć, gdy już do nich 
dotrzemy, niektóre okazują się być całkiem 

pokaźne. 
 



Teatr w Epidauros 
 
 

Miłośnicy książek Waldemara 
Łysiaka zapewne pamiętają Wyspy 
bezludne  i opis teatru w Epidauros. 

Po lekturze większość z nas 
chciałaby tam pojechać i  przekonać 

się, czy rzeczywiście starożytni 
budowniczy tak doskonale znali się 

na akustyce. 
Teatr cechuje się doskonałą 

akustyką, wskutek czego szept czy 
szelest na scenie słychać nawet w 

najbardziej oddalonym rzędzie.  
 
 



Góra OLIMP 
Miłośnicy Mitologii Greckiej  zapewne kojarzą 

bardzo dobrze Górę Olimp. To właściwie 
masyw, a nie pojedyncza góra. To tutaj mieściła 

się siedziba 12 najważniejszych bogów 
grackich z Zeusem na czele. To tutaj spożywali 
tajemniczą ambrozję dającą nadzwyczajną siłę. 
Zgodnie z legendą tu miał się znajdować złoty 

pałac Zeusa. Obecnie masyw Olimpu jest 
Parkiem Narodowym chętnie odwiedzanym 
przez turystów. W zależności od kondycji 

wspinaczka na szczyt zajmuje 6-8 godzin. Po 
drodze można odpocząć w schroniskach i 

przenocować. 
 

Wyprawa na Olimp warta jest wysiłku przede 
wszystkim ze względu na przyrodę. Warunki 

klimatyczne spowodowały powstanie 
ekosystemu bogatego w różnorodne rośliny , 
ssaki i ptaki. Wiele gatunków ma charakter 

endemiczny i dlatego park Narodowy znalazł 
się na liście UNESCO. Doskonałe miejsce dla 

miłośników przyrody. 

.  
 



 
 
 
 

Kanał Koryncki   

Kanał wodny żeglugi morskiej w Grecji, łączący 

Morze Egejskie (Zatoka Sarońska) z Morzem 

Jońskim (Zatoka Koryncka). Kanał ten przecina 

Przesmyk Koryncki, oddzielając tym samym 

półwysep Peloponez od głównej części Grecji, 

czyniąc go faktycznie wyspą. Niemal u wylotu 

Kanału Korynckiego leżą miasta Korynt i 

Lutraki. Dzięki niemu statki mogą zaoszczędzić 

ponad 200 Mm podróży, którą musiałyby odbyć 

wokół Peloponezu. Jego szerokość sprawia, że 

jest on zbyt wąski dla nowoczesnych dużych 

jednostek. Pionowe ściany kanału po obu jego 

stronach osiągają nawet 80 metrów wysokości i 

stanowią osobliwość krajobrazową którą chętnie 

podziwiają turyści z przepraw drogowych jakie 

zostały wybudowane nad kanałem. Ruch po 

Kanale Korynckim odbywa się w obie strony w 

trybie naprzemiennym. Nad Kanałem 

organizowane są także bardzo często skoki 

bungee jumping. 



 
 
 
 

Wyspa Delos 
W mitologii greckiej (zwana Ortygia – Wyspa Przepiórek lub 

też Asteria) była to wyspa pływająca po morzu, póki nie 

osadził jej na miejscu Posejdon, aby nieszczęśliwa Leto, 

prześladowana przez mściwą Herę, miała się gdzie skryć. Tu pod 

palmą daktylową urodziła Apollina i Artemidę, toteż Delos była 

jednym z głównych ośrodków kultu Apollina. Znajdowała się tu 

słynna w dziejach Grecji wyrocznia i świątynie, w których z biegiem 

stuleci nagromadziły się wielkie skarby, przysyłane przez wiernych    

i wdzięcznych czcicieli boga. Ołtarz Apollina w Delos był przez 

niektórych zaliczany do cudów świata. Jak mówi legenda, zbudował 

go sam Apollo w wieku 4 lat z rogów kozic upolowanych przez 

Artemidę na zboczach góry Cynthus.  

Tu odbywały się co 5 lat wspaniałe igrzyska delijskie, rywalizujące z 

olimpijskimi. W okresie 478–454 p.n.e. Delos była stolicą Związku 

Morskiego (tzw. symmachi delijskiej), założonego przez Ateny i 

skierowanego przeciwko Sparcie, pomimo iż sama Delos członkiem 

związku nie była. Tu początkowo przechowywano w świątyni 

Apollina wspólny skarb związku, przeniesiony (454–453 p.n.e.) do 

Aten pod pretekstem, że tam będzie bezpieczniejszy na wypadek 

wojny z Persją. W roku 422 p.n.e. mieszkańcy wyspy zostali 

wygnani przez Ateńczyków.  
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