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SOL, BAD OG SPORT

1.

2.

Water City –
fuktig moro for hele familien

Den eventyrlige verdenen
under vann

I Kretas beste badeland blir alle som barn
igjen. Water City ligger i en stor og frodig
park på østkysten, cirka fem kilometer fra
Hersonissos. Her er vannsklier og bassenger, her er Lazy River og Crazy River, her er
det moro for hele familien! Kafé, restaurant og noen butikker ﬁnnes det også på
området.

kan du utforske trygt og sikkert med
Paradise Diving. Firmaet har alt fra nybegynnerkurs og familiedager til femdagerskurs for den som vil ta PADIsertiﬁkat.

Telefon: +30 281 078 1316/7
www.watercity.gr
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Finne fram: Petres Geraniou, Rethymnon
Telefon: +30 283 102 6317
www.diving-center.gr

4.
Episkopi-stranden
ligger i utkanten av Rethymnon i
retning Chania. Her er det stille og
rolig, og blir det for mye sol, kan du
sette deg ned på en av restaurantene og se ut over havet. De yngste
vil trives på lekeplassene og den
myke plenen.

5.
Preveli-stranden

3.
Full fart langs stranden
Det ligger ﬂere ﬁrmaer som tilbyr
vannsport av ulikt slag langs
strandpromenaden i Rethymnon.
Du som vil ha litt futt og fart kan
velge mellom paragliding, vannscooter og bananbåt. Man kan
også spille sandvolleyball ﬂere
steder langs strendene.

ligger på sørkysten og passer for
deg som vil på dagsutﬂukt. Området er meget vakkert med frodig
og særegen natur. Ovenfor den
deilige sandstranden vokser
palmer og oleander, og små fosser
og vannfall fullender idyllen.
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6.
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7.

Fotball i ferien

Basketball i Rethymnon

Nå når Heraklion har to lag i øverste
divisjon er det gode sjanser for at du kan
få sett en storkamp. Den lille Ergotelisklubben spiller på den store Pankritiobanen, mens folkets favoritt, OFI, spiller
på den mindre Theodoros Vardinogiannisbanen; også kalt Genti Koule. Sesongen
begynner i august og slutter i mai.

Rethymno Aegean er tilbake i øverste
basketliga. Sporten er betydelig større i
Hellas enn i Skandinavia, og den greske
ligaen ligger på tredjeplass på Europarankingen. Kampene spilles i den store
idrettshallen bak bussta-sjonen, og
sesongen varer fra oktober til juni.

9.
Frangokastello
på sørvestkysten
byr både på deilige bad og dramatisk historie. Her ligger en festning
som venetianerne bygde som
beskyttelse mot pirater, og nedenfor festningsmurene brer herlige
sanddyner seg utover. Vannet er
virkelig krystallklart og sanden
deilig myk, og det er også hyggelige
tavernaer og kaféer i området.

8.
Se Kreta fra hesteryggen
Å ta en ridetur er en ﬂott måte å
komme nær naturen på. Vil du ta
en tur, så dra til Zoraidas stall like
utenfor Georgiopolis. Her tilbys
kurs på alle nivåer, og man kan ri ut
alene eller i gruppe.
Telefon: +30 282 506 1745

10.
Se Kreta fra sykkelsetet
En hyggelig måte å utforske nye
steder på, er å begi seg ut på sykkel.
De ﬂeste veiene er ikke altfor
traﬁkkerte og passer godt for en
sykkeltur.
Du kan dra på egen hånd, i eget
tempo og etter egen nese, eller bli
med på en organisert tur med Crete
Bikes. De henter deg på hotellet,
og anført av en engelsktalende
turguide får gruppen oppleve
Kretas vakre natur på nært hold.
Crete Bikes har både hel- og halvdagsturer.
Telefon: +30 283 107 1715
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MAT OG DRIKKE

11.
Typisk gresk

Cretan Diet Festival

Kreterne er kjent for sin gjestfrihet og
gode mat. Dra opp i fjellene, ﬁnn en
hyggelig taverna og bestill meze til alle
rundt bordet. Fatene bæres inn etter
hvert som rettene er klare – en veldig
hyggelig måte å dele et måltid på! Noen
favoritter:

er verdt et besøk dersom du er her i juli
eller august. Man betaler en symbolsk
entré, får utdelt et glass og kan gå rundt
og prøvesmake viner og andre lokale
produkter som ost, bakervarer og olivenolje. Det spilles folkemusikk og holdes
danseoppvisninger, og det er også
aktiviteter for de yngste.

Saganaki * Fritert hvit geitost
Stifado * Oksegryte med masse smak
Tzatziki * Yoghurt, slangeagurk og
sjenerøse mengder hvitløk
Dolmadakia * Fylte vinblader
Tirokriketter * Ostekroketter
Dakos * Toast med hakkede tomater,
fetaost, fersk timian og olivenolje
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12.

Arrangementet ﬁnner sted i byparken i
Rethymnon.

Ta en kveldstur i havna i Rethymnon –
nyt folkelivet og den lune kveldsluften

13.

14.

Frappé
og Frozen yoghurt
er godt i varmen. Iskaffe, eller
frappé, ﬁnnes alle varianter, for
eksempel som cappuccino freddo.
Selvsagt kan du også be om den
smaksrike greske originalkaffen
som lages på spesialkanne og
serveres i små kopper.
Frozen yoghurt har også blitt svært
så populært – gresk yoghurt toppet
med frukt eller sjokolade. Friskt og
godt!

15.

Den ferskpressede
olivenoljen
fra Hellas er verdensberømt for sin
gode smak. Den brukes til så å si all
matlagning, men også på brødet i
stedet for smør. Det er meget
lekkert – i all sin enkelhet – å dyppe
biter av hvitt brød i olivenolje og
strø litt salt og pepper på toppen.

Har du lyst på noe søtt,
så skal du gå til Hari's Crêperia i
gamlebyen i Rethymnon, ikke langt
fra Rimondibrønnen. Det er det
beste pannekakehuset i byen, og
du kan komponere din egen
pannekake om du vil. Utvalget av
fyll er stort, fra ost og skinke til
sjokolade med is og jordbær
Finne fram: Messologiou nr. 10
Telefon: +30 283 102 2900
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16.
Nasjonaldrikken raki
kan med fordel brukes som en
"avec" for å avrunde en god
middag. Sterk er den, men i følge
kreterne selv, så er det andre
glasset det beste!

SEVERDIGHETER

17.
Fortezza –
festningen i Rethymnon –
ble bygd for å beskytte byen mot angrep
fra tyrkerne, men den ble likevel inntatt
etter bare 30 dagers beleiring i 1646. Store
deler av muren er bevart, og også den
tyrkiske Sultan Ibrahim-moskéen. I våre
dager har man bygd et amﬁteater i tilknytning til festningen, som brukes som
konsertscene. Om sommeren avholdes
det en renessansefestival her, og det
kommer besøkende fra hele verden for å
overvære konserter eller se teater- og
ballettforestillinger.

18.
Det arkeologiske muséet
ligger vis à vis hovedinngangen til
Fortezza i det gamle tyrkiske fengselet.
Samlingen omfatter funn fra steinalderen
og fra den minoiske og den romerske
epoken.
Åpent daglig unntatt mandag.
Finne fram: Vernardou nr. 30.
Telefon: +30 283 105 4668.

11

19.

20.

Porta Guora
– selve inngangen til Fortezza – er
fortsatt i god stand. Porthvelvingen er knappe tre meter høy og
hadde i sin tid Venezias emblem,
den bevingede Markusløven,
prominent plassert på toppen.

21.
På kino i ferien?
Rethymnon har to kinoer; den
største ligger i hovedgaten Emm.
Portaliou 3-5. Filmene vises på
originalspråket, og det vises også
3D-ﬁlmer her.
Om sommeren er det friluftskino i
Melissinou nr. 21 (ved Fortezza)
med ﬂere forestillinger hver kveld.
Også disse vises på originalspråket, og programmet skifter
hver torsdag. Spør reiselederen
hvis du ikke ﬁnner fram.
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Rimondifontenen
ligger på Platia Petrichaki, midt i
byen. Den ble bygd i 1626 for å
skaffe byen drikkevann. Selv om
det fortsatt spruter vann ut av de
tre løvehodene, så er den i dag
mest et vakkert innslag i bybildet.

22.
The Loggia
er et vakkert, venetiansk palass fra
1600-tallet, som i sin tid var møtested for adelsmenn som ﬁkk
nyhetene lest opp for seg. I dag er
bygningen pusset opp og huser et
utsalg for kopier av kunstgjenstander fra antikken, funnet under
de mange utgravningene på øya.

23.
Santorini
Kretas vakre naboøy ligger rundt ﬁre
timer unna med båt. Du rekker å se
hovedstaden Fira, kunstnerbyen Oia
og få en forfriskende dukkert på en
dagstur. I sommersesongen er det
båtforbindelse to dager i uken.

24. Mili-ravinen – en fottur verdt
Man kan gå mellom Chromonastiri og
Xirochori gjennom den vakre Mili-ravinen.
Turen tar rundt en time. Inne mellom
klippeveggene ligger en gammel, forlatt

landsby hvor det i sommermånedene er
et par spisesteder, for den som vil legge
inn en matpause. Underveis passerer man
også ruinene av Panagia Chalevi-kirken.
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25.
Kretas eneste innsjø
Kournas ligger ved foten av Lefka Ori –
De hvite fjellene – ikke langt fra
Rethymnon. Et stykke ovenfor ligger
landsbyen med samme navn. Det er et
ﬁnt utﬂuktsmål, og i sommermånedene
kan du leie pedalbåt og begi deg ut på
sjøen. Langs strandkanten ligger ﬂere
tavernaer som har både god mat og
hyggelig atmosfære.

26.
Arkadi-klostret og
Margarites
Ved foten av fjellkjeden Psiloriti, drøye
to mil fra Rethymnon, ligger det mektige Arkadi-klosteret som har fått sitt
navn etter byggherren keiser Arkodios.
Som åsted for martyriet i 1866, da
nesten 1 000 kristne sprengte seg selv
og deler av klosteret i luften for å slippe
tyrkisk fangenskap, står det på mange
måter som selve symbolet på den
kretiske selvstendighetstrangen.
Kommer du hit i bil, kan du svinge en tur
forbi Margarites; byen som er kjent for
sin vakre keramikk – krukker, vaser og
fat til meget gode priser.
Arkadi-klosteret er åpent daglig i
sommermånedene.

14

27.

28.

Landsbyen Agia Galini
ligger på sørkysten. På veien dit
kan du ta en dukkert ved Agios
Pavlos-stranden eller stoppe og
prøve drikkevannet i Spili. I Agia
Galini er det stille og rolig, og en
liten spasertur gjennom havna er
en trivelig måte å tilbringe ettermiddagen på.

29.

Det er mange vingårder
på Kreta som er verdt et besøk; vår
favoritt er Lyrarakis, som har
vunnet ﬂere internasjonale priser.
De ﬂeste gårdene ligger i Pezaområdet, halvannen mils vei sør
for Heraklion. Området er svært
fruktbart og vakkert, med vinmarker så langt øyet kan se. Det er
ekstra ﬁnt å komme hit når druene
høstes i august.

30.
Elafonissi-stranden
Agios Nikolaos
kalles Kretas vakreste by; det kan
man skjønne når man kommer hit.
Bebyggelsen nærmest klatrer
langs åsryggen, og den lille byen
har mange trivelige smågater man
kan rusle rundt i. Midt i byen ligger
den bunnløse sjøen som sies å
strekke seg helt til vulkanøya
Santorini.

på vestkysten er helt klart Kretas
vakreste strand. Det turkise havet
leder tankene hen på Karibien, og
rosaskjæret i sandstranden bare
understreker den eksotiske
følelsen. Og kjøreturen til stranden
gjennom det vakre landskapet er
en opplevelse i seg selv.
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31.
Høyt oppe
i Lefka Ori-fjellene
ligger Argiroupolis – Sølvbyen. Her
renner smeltevannet i strie strømmer
nedover fjellsiden; inntil for ett par år
siden var det drikkevannskilden for
Rethymnon. Nå kommer imidlertid
vannet fra den nybygde dammen i
Amaridalen.
Argiroupolis er vel verdt et besøk på en
varm sommerdag – luften her er frisk og
sval. Slå deg ned på en taverna for en
hyggelig lunsj med rennende vann på
alle kanter.

32.
De stolte borgerne
av Anogia
gir seg ikke så lett. Anogia ble lenge kalt
"enkenes by" etter en episode som
skjedde under 2. verdenskrig: da tyskerne okkuperte Kreta deltok mennene i
kidnappingen av general Kreipe. Som
straff ødela nazistene byen, brente alle
hus og drepte alle menn de så. Etter
mange år kom tyskerne tilbake og
bygde opp igjen det som ble ødelagt,
men for å demonstrere ekte kretisk
stolthet, så står disse husene tomme
den dag i dag i ren protest.
Byen ligger vel fem mil fra Rethymnon,
på veien mot Psiloritis-fjellet.
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34.
Prelevi-klosteret
ligger på sydkysten, ca. 35 kilometer fra Rethymnon. Det ble bygd
på 1600-tallet og omfatter Kato
Moni og Piso Moni, som ligger et
lite stykke fra hverandre. Begge tar
imot besøkende.

35.
Kourtaliotiko-ravinen

33.
Den minoiske
gravplassen i Armeni
Litt bortgjemt i Kretas eneste eikeskog ligger en minoisk gravplass
fra rundt år 1 400 f.Kr. Det store
området rommer 231 graver, og
man kan gå ned i ﬂere av dem. Det
foregår fortsatt utgravninger av
området, og sammen med den
avsides beliggenheten skapes det
en spennende kontrast til vårt
moderne samfunn.

ligger mellom Koxare og Prelevisjøen. Den er ca. tre kilometer lang
og vel verdt et besøk – de enorme
klippeveggene strekker seg nesten
600 meter opp i været. Vil du ned på
det laveste punktet, må du ta
trappen ned fra veien; her ligger
det også en kirke. Megalo Potamielva, som renner gjennom ravinen,
er tilholdssted for vannorm,
frosker og diamantskilpadder.

Finne fram: Kjør sørover fra
Rethymnon mot Armeni/Spili.
Gravplassen ligger på høyre side av
veien, etter ca. 15 minutters
kjøring.
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36.
På en fjelltopp på sørkysten
ligger historiske Faistos, ikke langt fra
Agia Triada og Agia Galini. Det er et
stort arkeologisk utgravningsområde,
nesten like stort som Knossos. Her
møtes du av en labyrint av murer og
gårdsplasser som viser hvor det antikke
palasset lå. Det var også her man fant
Fiasosdisken, en sirkelformet leirskive
med inskripsjoner som man til denne
dag ikke har klart å tyde. Man antar at
disken ble laget ca. 1 600 år f.Kr.
Åpent daglig unntatt mandag.

37.
Koselig småbystemning
Mellom Rethymnon og Chania ligger
Georgiopolis med kaféer og tavernaer
på rad og rekke rundt det lille torget.
Her møtes de fastboende gjerne til en
kopp kaffe og en prat, med den obligatoriske rosenkransen mellom ﬁngrene.
Går du et stykke nedenfor torget,
kommer du til den lange ﬁne sandstranden. Går du inn i tverrgaten
ovenfor, kommer du til Kretas eldste
bakeri, hvor steinovnene fortsatt er i
bruk.
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Når sola går ned,
våkner sjarmerende Rethymnon

38.

39.

Melidoni-grotten

Sfendoni-grotten

har en dramatisk historie som er kjent
over hele Kreta. I 1824 gjemte 300 innbyggere fra byen Melidoni seg her for å
komme unna den tyrkiske hæren. De ble
imidlertid oppdaget, og de tyrkiske soldatene tente bål ved grotteinngangen slik
at alle brant inne.

kan du utforske i selskap med en guide.
Det er en meget fascinerende tur i
naturens egen skulpturpark av stalagmitter og stalaktitter, formet gjennom
årtusener.

Man betaler ingen entré, og der er heller
ingen guiding i grotten; her går man på
egen hånd. Ta gjerne med lommelykt, så
får du sett de imponerende dryppsteinsformasjonene bedre.
Finne fram: Følg veien mot Perama; der
ﬁnner du skilt til Melidoni-grotten
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Fra parkeringsplassen ved Zoniana på 630
meters høyde har du i tillegg en fantastisk
utsikt over omgivelsene.

41.
Kretas forsvarere

40.
Ruinene i Gortys
Gortys var lenge den viktigste byen
på Kreta og har en historie som
strekker seg 6 000 år tilbake i tiden.
I dag ligger bare ruinene igjen, med
en godt bevart basilika, restene av
et romersk guvernørpalass og et
amﬁteater.
Utgravningsområdet er stort. Det
ligger på sydkysten og du kommer
hit enten via Spili mot Agia Galini,
eller sørover fra Heraklion.

Sfakia-provinsen på sørsiden av
Kreta er kjent som det eneste
stedet tyrkerne ikke klarte å erobre
under okkupasjonen. Innbyggerne
er naturligvis meget stolte over
dette og anser seg nok som Kretas
beskyttere. I følge tradisjonen har
et hvert hjem fortsatt et skjult
skytevåpen, slik at de er forberedt
dersom de igjen må forsvare Kreta
mot ﬁender – mange veiskilt i
området har kulehull etter at
lokale ungdommer har brukt dem
som treningsbane.
Fra Sfakia kan du ta båt mot
Loutro, Agia Roumeli og så videre
mot Sougia.

42.
Ungdomskildene i Spili
Til fjellandsbyen Spili som ligger
cirka tre mil sørøst for Rethymnon,
reiser man for å drikke det kalde
kildevannet som pipler ut av løvehodene – vannet sies å ha en
foryngende effekt… Spili har for
øvrig et godt utvalg av friske
krydderurter, honning og vakre
broderier.
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43.
Plakias er en deilig by
på sørkysten, med strand, sjø, hyggelige utekaféer og ﬁn strandpromenade. Bli litt utover ettermiddagen så
du kan nyte den vakre solnedgangen.

44. En natt i Loutro er en dag i paradis
for den som vil ha ro og fred. Det er ikke
mange biler på Loutro; de ﬂeste kommer
hit med båt fra Sfakia. Bestill rom på et
enkelt pensjonat og tilbring en deilig dag
på stranden i den lille bukta.
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Ved middagstid kan du ﬁnne veien til en
hyggelig taverna for å nyte et godt måltid,
og – ikke minst – stillheten.

45.

46.

Den ukjente perlen Bali

Hippier og grotter i Matala

er en av Kretas ﬁneste badebyer. Den
gjemmer seg på nordkysten; det er sjelden
turistene ﬁnner veien hit. Med et par
herlige badebukter, krystallklart vann og
hyggelige tavernaer venter en herlig dag.
Det tar cirka 25 minutter å kjøre fra
Rethymnon, mot Heraklion.

Har du hørt om Matala – Kretas verdenskjente hippiestrand hvor blant andre Bob
Dylan og Joni Mitchell har nytt den vakre
utsikten? Klippeveggen som omgir
stranden er full av små grotter som har
vært bebodd i hundrevis av år. Har du tid
til overs, anbefaler vi et besøk. Matala
ligger på sørkysten, på veien mot Spili og
Ierapetra.
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47.
Cretaquarium
ligger ca. femten kilometer øst for
Heraklion. I spennende omgivelser
kommer man tett inn på ﬂere hundre
ﬁskeslag som lever i farvannene rundt
Kreta. Akvariet er vel verdt et besøk,
særlig om du reiser med barn. Du kan
forhåndsbestille din egen, engelsktalende guide.
Åpent daglig 09.00–21.00 (01.05–15.10)
Finne fram: Filikis Etirias nr. 7
Telefon: +30 281 033 7788
www.cretaquarium.gr

48.
Det naturhistoriske muséet
i Heraklion
ligger ved havneområdet. Her kan du
lære det meste om Kretas ﬂora og
fauna, og det ﬁnnes en barneavdeling
med morsomme aktiviteter. Det de
ﬂeste synes er mest spennende, er
jordskjelvplattformen hvor man kan
"oppleve" et jordskjelv og lære hvordan
man skal oppføre seg om ett skulle
inntreffe.
Åpent hverdager 08.30–15.00,
lørdager 10.00–16.00
Finne fram: Sofokli Venizelou-gaten
Telefon: +30 281 028 2740
www.nhmc.uoc.gr

24

49. Skjem bort deg selv i ferien –
unn deg en ettermiddag på spa. På
Metamorfosis Spa i den gamle havna i
Rethymnon har de en stor spa-meny, fra
massasje til manikyr og pedikyr.

Åpent hverdager 09.00–21.00,
lørdager 09.00–14.00
Finne fram: Venizelou nr. 83
Telefon: +30 283 105 0415
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50.
Mytenes Knossos
Å være på Kreta uten å se Knossos er som
å reise til Paris uten å se Eiffeltårnet. Et
besøk i kong Minos' mektige palass og
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utgravningene av den minoiske
sivilisasjonens høyseteer en reise
gjennom historie og mytologi.

51.

52.

Samaria-ravinen

Spinalonga –
De spedalskes øy

ligger oppe i Lefka Ori-fjellene, sør for
Chania. Den er Europas lengste og byr på
en storslagen naturopplevelse og en
herlig fottur! Ravinen er cirka 18 kilometer
lang og har et rikt plante- og dyreliv. Er du
heldig, får du kanskje se den sjeldne krikri-geita.

har blitt verdenskjent gjennom romanen
"Øya". Den tidligere leprakolonien er et
spesielt utﬂuktsmål – i løpet av rundturen
gjennom smug og smale gater kan man
bare forestille seg hvordan livet må ha
artet seg for de spedalske som ble forvist
hit.
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53.
Imbros-ravinen
er knapt åtte kilometer og relativt lett
å gå. Det tar ca. tre timer gjennom
vakker natur fra Imbros til munningen
ved lille Komitades.
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SHOPPING

54.

55.

Markedet i Rethymnon

Ta feriesmakene med hjem!

En morgentur langs strandpromenaden
er alltid deilig. Ta med en kurv, gå gjennom gamlebyen til det tradisjonsrike
markedet og kjøp deilig frisk frukt og
solmodne grønnsaker til frokostbordet på
balkongen. Markedet ligger på den store
parkeringsplassen vis-à-vis byparken og
er åpent mellom kl. 08.00 og 14.00 på
torsdager. Der er også markeder på
mandag og lørdag, men på ulike steder i
byen.

Å kjøpe med olivenolje er som å kjøpe med
en liten bit av Kreta. Oljen er verdenskjent
for sin høye kvalitet og unike smak. I tillegg har man også en usedvanlig god
honning som kan være verdt å ta med.
Eller velduftende, soltørket krydder i
vakker gavepakning. Spesielt gode er de
på Olive Garden i Rethymnon, som er åpen
hele uka.

Kontakt gjerne reiselederen for mer
informasjon om markedsplassene.

Finne fram:
Sofokli Venizelou nr. 64
Telefon: +30 283 110 0316
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En amulett som beskytter mot onde
ånder er en ﬁn souvenir

56.
Shopping i gamlebyen
i Rethymnon ...
– alt fra moderne forretninger som
selger smykker, lær og sko til mindre
butikker med olivenolje og andre lokale
produkter.

57.
.... eller i Chania og
Heraklion
Det tar en time med lokalbuss fra
Rethymnon vestover til Chania. Byen
har en ﬁn torghall og en hyggelig havn
med restauranter og kaféer. Bak havna
ligger gamlebyen med smale smug
kantet med butikker som selger lokale
produkter. Merkeklær kjøpes i hovedgaten, men vil du ha alt på ett sted, kan
du gå på Jumbo i utkanten av Chania,
på veien mot Kato Stalos. Åpent daglig
unntatt søndag kl. 08.00-20.00.
Det tar en time med lokalbuss fra
Rethymnon østover til hovedstaden
Heraklion, som har øyas største vareutvalg. Enten du jakter på merkeklær
som Zara, Bershkan og Pull & Bear, eller
du bare er ute for å titte – i Heraklion
får man tak i det meste.
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Lik oss på facebook.com/ApolloNorge!
Her får du reisetips og mange gode reisetilbud.
Følg oss på instagram.com/apolloreiser.
Vi skaper reiselyst og inspirasjon med
ﬂotte bilder fra reisemål og hoteller.
Del feriebildene dine med
#apolloreiser og #apollocruise!
Velkommen til Apollo.

