Med bil på Kreta
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5 FINE UTFLUKTER
1. Sandstrand och marknad
2. Zeus och Lassithislätten
3. Klippor och strand
4. Kloster och keramik
5. Akrotiri, ett glömt paradis
HA EN HYGGELIG TUR!

I SAMARBEID MED

1
Vai

Zakros
Makrigialos

Lei bil med Avis og dra på oppdagelsesferd! Vil du ha friheten til å se deg om i
eget tempo, stoppe der du selv ønsker, finne din egen strand, dra ut i naturen eller
besøke små byer utenfor allfarvei er leiebil et komfortabelt alternativ. Når du leier
bil med Avis får du med et detaljert kart.
Bestill din leiebil hos Ving på servicetelefon +30 282 104 86 00

1 – Sandstrand og marked
Som en oase midt i det nakne landskapet ved landsbyen Vai ligger en naturlig
palmeskog som i følge sagnet oppstod
etter at araberne en gang i tiden spyttet
ut daddelkjerner i området. På den vakre
veien som leder til Vai finnes det noen
perler du bør stoppe ved.
Det mest innflytelsesrike klosteret, Toplou, fra 1300-tallet som i dag huser fem
munker, har også et museum med funn
fra 1600-1800-tallet.
Åpningstider kl. 09-13 og kl. 14-18.
Nede ved stranden kan du lene deg tilbake og slappe av, og om ettermiddagen kan
du se den blodrøde solnedgangen med
myk sand mellom tærne. Fra Vai kjører
du deretter ned mot Zakros der du finner
Kato Zakros, øyas fjerde største palass. I
palasset fra den minoiske tiden finnes det
et skattkammer som inneholder en storslått samling av forskjellige funn i elfenben
og bronse. En del av samlingen finnes
også i museet i Sitia.
Stopp ved dødens kløft Nekron Canyon,
som var kirkegård under den minoiske

perioden. Kjører du deretter i nordøstlig retning kommer du til Sitia, en liten
havneby med 14 000 innbyggere. Byen ble
ødelagt av jordskjelv på 1500-tallet og var
ubebodd i over 200 år til den på ny ble en
livlig by i år 1870.
Besøk gjerne byen på tirsdager når det er
markedsdag. Da er stemningen herlig og
det er et stort utvalg av forskjellige varer
med alt fra frukt, grønnsaker, krydder og
vin til sko. Er du interessert i vin, ligger det
en vinfabrikk med prøvesmaking ti minutter utenfor byen.
Vil du oppleve noen av de andre flotte
greske øyene, har du muligheten til å ta
noen av båtene som går til Karpathos,
Rhodos eller Athen herfra.
2 – Zeus og Lassithi-sletten
Napoli var hovedstad i Lassithi-regionen
frem til 1904 da Agios Nikolaos ble ny
hovedstad. Napoli er en vakker by med variasjon av gammelt og nytt. Legg byen bak
deg og begi deg opp i fjellene. Passér de
små landsbyene Apano, Kato Amygdali og
Zenia og fortsett så ferden til det høyeste

punktet hvor du befinner deg 1100 moh.
Utsikten herfra er ubeskrivelig. Du er nå
like i nærheten av Lassithiplatået, der
veien fører nedover mot platået. Passér
den første byen, Mesa Lassithi, og sving
deretter til høyre mot Kroustalleniasklosteret. Dette klostret var viktig for kreterne i
deres kamp mot tyrkerne. Etter et besøk i
klostret kan du kjøre i sirkel rundt platået,
en tur på ca. 25 kilometer.
Etter en stund når du frem til den litt
større byen Tzermiado som ligger vakkert
til ved foten av Helenafjellet. På toppen
ligger Karfi med etterlevninger fra den
minoiske perioden. Hit kan du bare ta
deg fram til fots eller på eselryggen. I
Karfi har man blant annet funnet rester
av et offeralter og statuer. Fra Tzermiado
fortsetter veien gjennom byene Lagou og
Pinakiano frem til Plati.Derfra kan man
ta seg opp til Diktigrotten der det sies at
Rhea fødte guden Zevs i all hemmelighet
slik at han ikke skulle bli spist av sin far
Kronos. Under utgravingene i grotten har
man funnet altere, keramikk, statuer og
lengst inn en underjordisk sjø. Det er mulig
å besøke grotten, men den er ikke alltid
åpen og man har bare adgang til en liten
del av den. Du kan få detaljert informasjon
hos den lokale turistinformasjonen. Fra

Diktigrotten kan du fortsette ferden mot
Agios Yeorgious, en større by med et folkloremuseum som ligger i et vakkert hus
fra 1800-tallet. Vel verdt et besøk.

kan du nyte en lunsj i byen Mires. Her kan
du se de gamle restene av Pauluskirken og
lytte til dens spennende og sagnomsuste
historie.

3 – Klipper og strand
Nå er målet de ulike strandområdene som
finnes på sørsiden. Agios Pavlos og Agia
Galini er attraktive steder, men vi anbefaler turen til det spesielle strandområdet
ved Matala. Her er sanden grovkornet og
stranden er omgitt av kalksteinsklipper.
Her er det huler som ble laget for å
benyttes som katakomber. De ble senere
bebodd av lokalbefolkningen og ble også
brukt som kanonstillinger under andre
verdenskrig. Til slutt ble det et tilholdssted
for hippier som slo seg ned der og innredet klippene som sine egne hjem. Nå bor
det ingen hippier her, og området er mer
kjent for sitt krystallklare vann og fantastiske beliggenhet.
Når du er lei av å ligge på stranden, og
kjenner at det rykker i kultur- og historienerven, kan du dra til det nærliggende
Festospalasset. Dette palasset var nesten
like viktig som søsterpalasset ved Knossos
i den minoiske perioden. Her kan du se
utgravingene på nært hold.
Etter å ha besøkt utgravingene ved Gortis,

4 – Kloster og keramikk
Sving sørover ved byen Stavromenos.
Etter en stund kommer du til det fantastiske Arkadiklosteret som er et av de best
bevarte minnesmerkene fra den kretiske
frihetskampen i 1866. Her kan du se en
imponerende ikonsamling, beskue den
originale kirkefasaden fra 1500-tallet og
oppleve klosterlivet slik det var den gang.
På veien fra Arkadi bør du også gjøre
et stopp i den lille byen Eleftherna, der
Europas nest største vannsisterne finnes.
Eleftherna var en romersk provinsby med
stor handelsinnflytelse. Deretter kan du
stoppe i den nærliggende byen Margarites, Kretas keramikksentrum. Møt 76 årige
Manolis som fortsatt i dag brenner krukker
i sin lille sandovn. På ekte gresk vis!
Turen fortsetter deretter lengre øst mot
Ida-fjellene, og i det fjerne kan man skimte
tre små topper med hver sin fjellandsby.
I byen Axos som er kjent for sine fine
matter, kan du også gjøre et stopp. I nærheten av Axos ligger dryppsteinsgrotten
Sfendoni som du ikke bør gå glipp av. Det

er guidede turer i grotten hver dag.
Hvis du har lyst til å bade anbefales et
stopp ved området rundt Panormo.
5 – Akrotiri, et glemt paradis
I 1967 begynte utgravningene i Akrotiri og
en rik minoisk by vokste frem. Her finner
du utsøkte veggmalerier. Halvøya har en
stor militærforlegning, men også mange
fine strender, interessante grotter og noen
av Kretas mest severdige klostre. For å
oppleve klosterlivet slik det var for 300 år
siden, setter vi kursen mot Agia Triadasklosteret. Ikonsamlingen her er fantastisk.
Utforsk de nærliggende dryppsteinsgrottene. I denne regionen har man funnet
rester fra en svunnen tid som kan dateres
mer enn 4500 år tilbake i tid.
Etter å ha besøkt grottene i nord, kan
man så velge to av Akrotiris mange fine
strender. Først stranden ved Stavros med
sitt krystallklare vann og sin hvite sand,
og deretter den innbydende stranden
Kalathas hvor du kan svømme over til den
nærliggende lille grønne øya.
På vei hjem fra stranden bør du ta et kort
stopp ved Elefthores Venizoulas grav,
mannen som i slutten av 1800 tallet gjorde
Hellas selvstendig. Langs veien kan du
nyte utsikten over Chania by.

