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Grecja była ulubionym kierunkiem Polaków udających się na
tegoroczne wakacje z organizatorami turystyki
– wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki.

Jej udział w rynku letnich podróży zorganizowanych przekroczył
jedną trzecią. Na drugą pozycję z udziałem ponad 14 proc.

wysunęła się Bułgaria, prześcigając trzecią w tym

 roku ,,Hiszpanię" - powiedział prezes Polskiej Izby Turystyki
Paweł Niewiadomski, prezentując raport
 "Zagraniczne wakacje Polaków 2017".

Raport pokazuje, że Polacy kupują coraz więcej wycieczek i coraz
wcześniej. "Prawie 8 proc. klientów jest gotowych do rezerwacji

letniego urlopu prawie rok wcześniej (październik, listopad,
grudzień).



Jak wynika z raportu, 30 proc. wszystkich klientów biur podróży

odpoczywało od maja do końca sierpnia na pięciu greckich
wyspach:

 Kreta, Rodos, Zakynthos, Korfu i Kos. 

Są one jednocześnie w dziesiątce najpopularniejszych miejsc
urlopowych.
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WYSPY WRAZ Z ICH ATRAKCJAMIWYSPY WRAZ Z ICH ATRAKCJAMI

TURYSTYCZNYMI.TURYSTYCZNYMI.     



Grecja
Kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na
południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z

czterema państwami, Albanią, Republiką Macedonii i

Bułgarią od północy, oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do

czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu,

Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od południa.

Grecja ma dziesiątą pod względem długości linię brzegową
na świecie, o długości 14880 km. Poza częścią

kontynentalną, w skład Grecji wchodzi około 2500 wysp, w
tym 165 zamieszkałych. Najważniejsze to Kreta,

Dodekanez, Cyklady, i Wyspy Jońskie. Najwyższym
szczytem jest wysoki na 2918 m n.p.m. Mitikas w masywie

Olimpu. 



Wyspa Kreta 

– grecka wyspa położona na Morzu Śródziemnym.
Jest ona największą grecką wyspą i piątą co do

wielkości wyspą śródziemnomorską. Linia brzegowa
ma długość ok. 1040 km. Największym miastem jest

Heraklion (Iraklion).

Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża
przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami. Klimat
ma cechy umiarkowane, jak i subtropikalne. Średnia
roczna opadów wynosi 640 mm. Lato jest gorące i
suche, w zimie jest chłodniej. W rejonach górskich

opady są dużo wyższe niż w reszcie wyspy, szczyty
często pokrywa śnieg (od listopada do maja).
Roślinność jest skąpa, bujniej rozwija się w

wilgotniejszych rejonach.



Atrakcje turystyczne

Największe atrakcje turystyczne to ruiny pałaców minojskich w
Knossos, Fajstos, Malii i Kato Zakros, pozostałości archeologiczne

w Gortynie, fortyfikacje wzniesione przez Wenecjan w Retimno i
Spinalondze, wąwóz Samaria i inne mniejsze wąwozy (Agia Irini,
Aradena, Imbros). Na Krecie znajdują się też ciekawe jaskinie, na

czele z jaskinią Dikte.

Warte zwiedzenia jest również Cretaquarium – znajduje się tam
wiele akwariów z rybami morskimi zamieszkującymi Morze

Śródziemne.



Wyspa Rodos

wyspa na Morzu Egejskim, o powierzchni 1,4 tys. km²,
największa w archipelagu Dodekanezu

(SporadówPołudniowych).

Leży w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w
regionie Wyspy Egejskie Południowe, w jednostce

regionalnej Rodos, w gminie Rodos.

Nazwa wyspy pochodzi od starogreckiego słowa „τὸ ῥόδον”
(róża), oznaczającego hibiskus. W herbie wyspy

umieszczony jest skaczący jeleń (ἔλαφος) (stąd ich rzeźby
w porcie Mandraki).

Położona na granicy dwóch kontynentów: Europy i Azji,
geograficznie zaliczana do tej ostatniej  należy do Grecji.
Oddalona zaledwie o 20 km od wybrzeża Turcji wyspa ta
ma 80 km dł., a w najszerszym miejscu mierzy 40 km; jej
obwód wynosi 250 km. Najwyższy szczyt to góra Atawiros
(1215 m n.p.m.). Wyspa ma ok. 100 tys. mieszkańców, z
czego 60% mieszka w stolicy – czyli w mieście Rodos, a

pozostała część to mieszkańcy 48 małych miast i wsi.



Atrakcje turystyczne

Stare miasto

Stare miasto z wieloma atrakcjami turystycznymi, m.in. Pa ac Wielkiego Mistrza, meczetł
Suleymana, ulica Rycerska z majestatycznymi bramami.

Muzeum Archeologiczne w Rodos

Muzeum znajduje si  w pobli u portu miastaę ż  Rodos. Mie ci si  w dwóch redniowiecznychś ę ś
budynkach z 1489 roku, które kiedy  s u y y jako szpital Zakonu Rycerskiego. Naś ł ż ł

dziedzi cu znajduje si  imponuj ca rze ba lwa po eraj cego swój up. W górnej cz ciń ę ą ź ż ą ł ęś
muzeum mo na obejrze  grobowce, wygrawerowany herb i fragmenty pos gów. W dolnejż ć ą
cz ci stoj  przepi kne rze by: Wenus wy aniaj ca si  z morskiej piany, Afrodyta z Rodosęś ą ę ź ł ą ę

oraz marmurowe s o ce.ł ń

Muzeum Kastelas

W trzech salach znajduj  si  ekspozycje obrazów, mebli, rze b i mozaiki z okresuą ę ź
hellenistycznego i wczesnochrze cija skiego.ś ń  

Lindos

Lindos by o jednym z trzech najwa niejszych miast na wyspieł ż  Rodos. Warto tu zwiedzić
Akropol, wi tyni  Ateny Lindia na po udniowym kra cu Akropolu, Propyleje i Necropolisś ą ę ł ń

na wzgórzu po o onym naprzeciwko Akropolu.ł ż



Wyspa Zakynthos 

 grecka wyspa na Morzu Jońskim, na zachód od
Peloponezu, trzecia co do wielkości w archipelagu. Wysp

Jońskich. Wraz z pobliskimi niemal bezludnymi wysepkami
tworzy  gminę Zakintos, w jednostce regionalnej Zakintos, w
regionie Wyspy Jońskie, w administracji zdecentralizowanej
Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie. W 2011 roku

liczyła 40 758 mieszkańców.

Powierzchnia ok. 405 km² (według różnych źródeł od 402
km² do 410 km²). Rybołówstwo, uprawa zbóż, drzew

owocowych, rozwinięta turystyka. Głównym miastem i
portem jest Zakintos.

Nazwa wyspy pochodzi od imienia syna mitologicznego
Dardanosa, króla Arkadii.

Południowo-wschodnia część wyspy ma charakter nizinny,
zachodnia – górzysty. Zachodnie wybrzeże klifowe. Klimat

śródziemnomorski. Długość wyspy wynosi ok. 40 km,
szerokość 20 km. Najwyższa góra to Wrachionas (758 m),

znana również pod nazwą Kaki Rachi, co znaczy "trudna do
zdobycia". 



Atrakcje turystyczne

Beach, please… – podróżniczy przegląd plaż
Caretta caretta to już niemalże symbol Zante i wabik na wielu turystów.

Pływanie z gigantycznymi żółwiami przy plażach na południu, czym
często reklamują się tutejsze biura turystyczne, wbrew niedowierzaniu

zdarza się dość często. Te przepiękne morskie stworzenia pokochały
wyspę ze względu na plaże, które na jej południu mają drobny i delikatny
jak jedwab piasek oraz płytkie brzegi. To właśnie tam, na rozgrzanym w

słońcu piasku, samice żółwi składają swoje delikatne jaja.

Caretta caretta rozsławiły wyspę i dzięki nim ściągają na nią tysiące
turystów. W celu ochrony tych żółwi powstał na Zakyntos Narodowy

Park Morski. Niestety, tajemnicą poliszynela jest to, że reguły ochrony
tego bardzo delikatnego gatunku nie są zbytnio przestrzegane.

Wyglądają ładnie zapisane na papierze, ale rozwój turystyki wydaje się
ważniejszy niż ich ochrona.

Błękitne Groty i zatoka Wraku
Żółwie giganty podziwiać można na południowym wybrzeżu, koniecznie
trzeba wybrać się również na północ, gdzie znajdują się inne miejsca, z

których znana jest wyspa Zakyntos. Są nimi między innymi Błękitne
Groty. Na ich poszarpanej fakturze, przy dobrym świetle, zobaczyć

można wszystkie istniejące rodzaje błękitów.



Wyspa Korfu 

 górzysta wyspa w Grecji, w północnej części Morza Jońskiego u
wybrzeży Albanii. Łącznie z kilkoma pobliskimi wysepkami tworzy

gminę Korfu, w jednostce regionalnej Korfu, w regionie Wyspy
Jońskie, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja

Zachodnia i Wyspy Jońskie.

Stolicą wyspy jest miasto Korfu (zwane też Kerkirą). Najwyższy
szczyt na wyspie to Pantokrator (906 m n.p.m.).

Wyspa Korkyra skolonizowana została przez Korynt w połowie VIII
wieku p.n.e. Greckie kolonie zazwyczaj utrzymywały zażyłe więzi ze

swymi metropoliami, jednak dążącą do niepodległości Korkyrę
łączyły z Koryntem wrogie stosunki. Koryncki tyran Periander

zmusił Korkyrę do uległości (koniec VII wieku p.n.e.), ale wkrótce
odzyskała ona niezależność .



Atrakcje turystyczne

Achillion, znajduje się w niewielkiej odległości od centrum miasta
Kerkira. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się wspaniała rezydencja

zbudowana pod koniec XIX wieku przezcesarzową Sissi,jako  okazała
letnia rezydencja otoczona znakomitymi ogrodami. Pałac, jego bogate

wnętrza a także ogrody zostały udostępnione do zwiedzania. 

Na północnym wybrzeżu wyspy, niedaleko miejscowości Sidari,
znajduje się niesamowicie piękny  Canal d’Amour. Tworzą go

piaskowcowe – „złote” klify, które skąpane są w lazurowych wodach
morskiej toni. Miejsce to jest niewątpliwie idealne dla miłośników

pięknych widoków i kąpieli w ciepłych, płytkich wodach. 

 Monastyr Theotokou, znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy, na
porośniętym lasem cyplu miejscowości Paleokastritsa. Klasztor

wzniesiony został w XIII wieku lecz do naszych czasów przetrwał już
przebudowany w XVIII stuleciu. Warto wejść do muzeum klasztornego,

które posiada bogatą kolekcję cennych ikon, a także przejść się po
wspaniałych, ukwieconych ogrodach otaczających jego zabudowania. 



Wyspa Kos

wyspa w Grecji w archipelagu Sporadów Południowych (Dodekanez) na
Morzu Egejskim u wybrzeża Turcji. Wyspa zawiera zarówno uprawne

niziny jak i nie nadające się do uprawy wyżyny.

Leży w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w
regionie Wyspy Egejskie Południowe, w jednostce regionalnej Kos, w

gminie Kos.

•Rozmiary: 50 km x 10 km
•Powierzchnia: ok. 290 km²

•Długość linii brzegowej: 112 km
•Ludność: 26 000

•Najwyższy szczyt: Dikeos – 843 m n.p.m.
•

Wyspa została skolonizowana w II tysiącleciu p.n.e. przez Achajów,
następnie w XI wieku p.n.e. przez Dorów. Dorowie zorganizowali

Federację Ateńską, która dwukrotnie oparła się najazdom Persów.
Miasto Kos zostało zbudowane w roku 366 p.n.e.



Atrakcje turystyczne
Asklepiejon, znajduje się 3 km od miasta Kos. To trzypoziomowy

(rozłożony na trzech tarasach) kompleks zlokalizowany na wzgórzu,
pochodzący z III wieku p.n.e. Jego nazwa wzięła się od imienia boga

medycyny Asklepiosa, którego ołtarz i świątynia się tu znajdowały.
Najniższe „piętro” najprawdopodobniej mieściło niegdyś szkołę

medyczną, małą świątynię i pomieszczenia, gdzie leczono chorych
zgodnie z filozofią Hipokratesa, w centrum – wspomniany ołtarz i mała

świątynia Asklepiosa oraz Apollina a na samym szczycie ogromna

dorycka świątynia boga medycyny – najważniejszy i najokazalszy
budynek całego obiektu. Stąd rozpościera się też znakomity widok na

niższe poziomy, morze i tureckie wybrzeże. 

Tradycyjne miasteczka, znajdują się w centrum wyspy na zboczach
Dikeos. Wszystkie są piękne – jasne domki kontrastują tu z zielenią

otaczających je lasów. Warto tu wspomnieć o miasteczku Zia –
najpopularniejsza wśród turystów, z której można dostać się do źródeł
Kefalovrisi, a także biegnie stąd szlak na szczy wspomnianego Dikeos.

Inne to: Agios Dimitrios, czy Tingaki. 



W skrócie możemy powiedzieć że 

Grecja to : 

słońce, oliwki i zorba

• kolebka kultury, ojczyzna mitów i Igrzysk
Olimpijskich

• piękne, różnorodne plaże i błękitne morze
• wiecznie zielone gaje cytrusowe i plantacje

winorośli
• ouzo i doskonała grecka kuchnia

opracowanie Sandra M - klasa 4 ul i D.Krężel - nauczyciel przedmiotów zawodowych 
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