
 

Řecko - Peloponez
by Igor



1.7.   trajekt na Pelopones

2.7.   Patras; přesun do Kyllini (75 km, trajekt na Zakyntos), zastávka na Kalognia beach

3.7. dopoledne přejezd na Zakyntos; přesun do přístavu St.Nikolas (32 km) - domluvit

výlet lodí k modrým jeskyním

4.7.   dopoledne výlet lodičkou (modré jeskyně, pláž s vrakem, ...); autem kolem ostrova

(cca 74 km)

5.7.   ráno návrat na Pelopones, přesun do Katakolo (50 km)

6.7.   večer přesun do Olympie (32 km)

7.7.   ráno prohlídka Olympie, přesun na Golden beach (100 km) - koupačka, oběd;

přesun do Messiny (45 km)

8.7.   pláž Pirgou (z Messiny 100 km); večer přesun na nejjižnější bod EU (37 km) a

přespat v Porto Kagio (6 km) (možnost též dojet na nejjižnější bod na kole)

9.7.   Mavrovouni, ztroskotaná loď (61 km)

10.7. rezerva

11.7. brzo ráno do Mystras (50 km), Sparta (7 km), po prohlídce přesun na pláž Myli (95

km)

12.7. na kole Nafplio (tam a zpět 20 km)

13.7. brzo ráno Mykény (24 km), přesun přes Epidaurus (47 km) k moři - Archea

Epidauros (16 km)

14.7. rezerva

15.7. Korfos (31 km)

16.7. Korint (38 km), Akrokorintos (19 km), klášter Mega Spilion (104 km), stání v

Diakopto (voda, sprcha, možnost výletu zubačkou) nebo STPL před Patrasem (44 km)

17.7. Patras (ze STPL 47 km), trajekt do Ancony

18.7. z Ancony domů

--------------------------------------------

Agent email confirmation

 

Travel Details

 

Booking Reference: F22115734

 

 

Itinerary:

01/07/2010  13:30 Ancona - Patras
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                 SUPERFAST VI

                 Checkin 11:30

17/07/2010  14:30 Patras - Ancona

                 SUPERFAST VI

                 Checkin 12:30

 

Lead Passenger Details:

Igor Smucr (44)

Jitka Smucrova (41)

Nikol Smucrova (9)

THAMOVA 13

PRAHA 8

KARLIN

CZECH REPUBLIC

 

18600

Home Telephone: 00420234094156

Work/Mobile: 00420234094135

EMail: Kamila.Hermankova@wecotravel.cz

 

Fare Details:

Outward

Adult                                      38.47   2      76.94

Child 4-12 yrs                             20.25   1      20.25

Camper Camping on-board                   163.74   1     163.74

Deck                                        0.00   1       0.00

Deck                                        0.00   1       0.00

Deck                                        0.00   1       0.00

 

Return

Adult                                      38.47   2      76.94

Child 4-12 yrs                             20.25   1      20.25

Camper Camping on-board                   152.61   1     152.61

Deck                                        0.00   1       0.00

Deck                                        0.00   1       0.00
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Deck                                        0.00   1       0.00

 

 

Important!

Your travel selections have been priced using the best available fare - Early Booking

Super Saver - please refer to our website for terms and conditions of this fare.

 

Total Price:        EUR 510.73

Total Paid:         EUR 510.73

--------------------------------------------------------

 

 

MP (Marco Polo) Pelopones, str. 114

MP: str. 133, Patras

 

NG (Nelles Guide) Dějiny a kultůra, str. 13

NG: Pelopones, str. 93

--------------------------------------------

Ouzo: řecká pálenka (je třeba vyzkoušet)

 

 

Peloponés bychom mohli považovat i za ostrov, protože byl od pevniny uměle oddělen

Korintským kanálem. Při pohledu z mostu, který oba břehy spojuje 70 metrů nad

hladinou moře, se vám možná zamotá hlava.

 

Peloponés omývá na východě Krétské moře a na západě moře Jónské. Krajina na

poloostrově je opravdu krásná. Kromě zalesněných pohoří tu uvidíte olivovníky,

citrusové a cypřišové háje, fíkovníky a další ovocné stromy. Pláže na Peloponésu jsou

převážně písečné. K oblíbeným turistickým letoviskům na poloostrově patří Tolo a

Niforeika.

 

Máte rádi historické památky a řecké legendy? Pak právě vás by měl pobyt na

Peloponésu uspokojit nejvíc. K nejnavštěvovanějším lokalitám patří Korint, Sparta,

Olympie, Epidaurus, Mykény, Mystra nebo Tiryns.
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Korint je obchodní, průmyslové a dopravní centrum poloostrova. V jeho staré části

najdete pozůstatky antického města, které bývalo ve starověku významným městským

státem. Jeho moc plynula z bohatství, které přinesl obchod a poplatky za přepravu přes

Korintskou šíji. Byl zde vynalezen korintský řád, což je třetí antický architektonický sloh

po iónském a dórském.

 

Sparta patřila ve starověku k nejmocnějším řeckým městským státům. Sparťané byli

známi jako zdatní bojovníci a legendu z nich udělala proslulá bitva u Thermopyl v

5.stol.n.l. Dnes tu můžete vidět zbytky akropole a divadla, archeologické muzeum, chrám

Atény Chaioikos a sochu krále Leonida, který padl při statečné obraně Thermopylského

průsmyku před útoky Peršanů. Několik kilometrů západně od Sparty navštivte také

Mystru s byzantskými kostely, kláštery a pevností.

 

Olympii, místo zrodu olympijských her, najdete v severozápadní části Peloponésu.

Dochovalo se tu více památek než ve Spartě. Prohlédnout si můžete antický stadion,

hipodrom, gymnazion nebo Héřin chrám, kde se dodnes zapaluje olympijský oheň. Dále

tu uvidíte zbytky chrámu boha Dia. V tomto chrámu kdysi stávala také obrovská Diova

socha ze zlata a slonoviny, patřící mezi tehdejších sedm divů světa.

 

Asi 60 km jižně od Korintského kanálu se nachází Epidaurus. Obdivovat tu můžete

krásně zachovaný amfiteátr ze 4. století př.n.l., kde se dodnes hrají řecká dramata.

Uvidíte také základy Asklépiova chrámu (léčebného centra v antice), svatyni egyptských

bohů, sportovní stadion, komplex lázní a odeon – budovu používanou pro hudební

představení.

 

Mykény jsou zajímavou archeologickou lokalitou v severovýchodní části Peloponésu. Ve

2. tisíciletí před naším letopočtem patřily k hlavním střediskům řecké civilizace. Proto je

období od 16. do 12. stol. př.n.l. nazýváno obdobím mykénské kultury. Prohlédněte si tu

hlavně hrad se známou Lví bránou. V tomto hradě byly nalezeny mnohé poklady, z nichž

nejznámější je Agamemnonova zlatá maska. Nedaleký Tiryns patří rovněž k významným

lokalitám z doby mykénské kultury.

 

Valimitika:

Stání na pláži u restaurace, musí se stát na místě pod stromy. Místní neakceptují stání na

více jak 1 den ( sděleno policií ) a také stání přímo na straně pláže. K dispozici voda,
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sprcha, WC je možné vypráznit na toaletě pro hosty restaurace brzo ráno. Vhodné na

jednu noc!!!

Příjezd:

Z hlavní silnice nebo dálnice odbočit na Egio. Ve městě stále po hlavní ulici, na

křižovatce s předností vlevo pak stále dále. Následně skoro na konci odobočíte vpravo

směr Temini/Valimitika, pokračovat stále po silnici, projedete Temini, pak vjedete do

Valimitika a následně dojedete k pláži. Z Egia cca 4-5 km. Často zde stojí více aut,

nevhodné pro větší skupinu.

 

Diakopto:

Spchy, více možností na stání podél cesty, oblázková pláž, není ideální pro malé děti ( o

1 km dále je lepší, možno stát také v přístavu za restaurací, na plážích a konci ulice je

zákaz stání přes noc.Pozor, na pláži vzadu se údajně nesmí stát přes noc. Ideální pro jízdu

vláčkem do Kalavryty.

Příjezd:

Přijedete do vesnice Diakopto, u nádraží odbočit vlevo, přejedete koleje, za kolejemi

stále směr na pláž, úzké ulice, na STOP vlevo a stále rovně do přístavu a vlevo podél

moře možnost stání v délce asi tak 1,5 km.

 

Akrokorinth:

Parkoviště nahoře před vstupem do hradu. Dole na křižovatce před odbočkou možnost

nabrat vodu z pramene. Asi dobrá voda - jezdí sem lidé z dalekého okolí. Poslední úsek

cesty je dost rozbitý, místo nevhodné pro více aut (tak 2-3), krásný výhled.

Příjezd:

Z dálnice či Korintu odbočit a pokračovat stále nahoru podle označní Akrokorinth. Hrad

je z dálky viditelný. Stojí se před vstupem vlevo na malém parkovišti.

 

Ancient Korinthos:

Stání pod stromy ve stínu, přímo u vykovávek, 100 od stání je vstup na vykopávky, 50

jsou sloupy chrámu, v noci krásně osvětlené, krámky a restaurace nedaleko. Toto místo

bylo posvěceno dotazem také u policie. Nesmí se stát ale přes noc na parkovišti nebo

před vstupem. Stojí se vpravo za posledním krámkem v parku mezi stromy, případně

můžete zajet až dozadu po cestě za krámkem vpravo, následuje asi po 30 m velký plac.

Příjezd:

Ze všech směrů po značkách Ancient Korinthos do vesnice, stále nahoru okolo restaurací
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a krámků, za posledním krámkem vpravo pod stomy je místo na stání.

Korfos:

Pláž, hezké místo a klidná zátoka, vesnice s mnoha rybími restauracemi, v sezoně se asi

zavírá pro obytná auta, připravená závora na uzavření, není sprcha, krásný klid, vhodné

na jednu noc, stání mezi stromy a keři přímo u pláže.

Příjezd:

Silnice Palea-Epidauros, odbočit vlevo směr Korfos, pokračovat cca 9 km po silnici, před

začátkem vesnice, hned první po konci klesání, odbočit vpravo na prašnou cestu, asi 100

metrů na pláž. Místo je zdaleka viditelné.

 

Epidaurus:

Stání pod stromy, přímo před vstupem do areálu vykopávek. O víkendu může být divadlo

- pak jsou parkoviště plná. Většinou sklon, je třeba najít vhodné místo.

Příjezd:

Po značkách Ancient Epidauros až na místo, stojí se vlevo ( z pohledu příjezdu ) od

vstupu.

 

Kalloni:

Dlouhá oblázková pláž, nenechat se odradit počátečním a neskutečným nepořádkem a jet

stále dále. Totální samota, jen večer pár rybářů, krásné místo na konci zátoky okolo

stromů, nejsou sprchy. Ideální pro stání na více dní.

Příjezd:

Palea_Galatas, cca 2 km za značkou konec Kadinali ( ve směru od Epidauru ) odbočit

vlevo. Celá oblast se jmenuje Kadina Beach a za nás nebyla značena. Přejedete starý

most s dírou-pozor!!, asi 1-2 km za vesnicí, hned před mírným stoupáním jsou po levé

straně místa na stání. Hezká místa jsou na konci, okolo stromů.

 

Ermioni:

Parkoviště v přístavu, vhodné k rannímu výletu na ostrovy Spetses a Hydru, případně

Poros. V okolí hodně restaurací, stání na asfaltu, až překvapivě klidné místo.

Příjezd:

Při příjezdu od Galatasu odbočit na první křižovatce vlevo, po pár metrech přijedete do

městkého přístavu a tady hned na začátku ( další odbočka za křižovatkou ) odbočit vlevo

podél mola. Od odbočky pokračovat asi tak 100 m, klidné místo na stání je před

stoupáním k restauraci a kostelu.
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Nafplio:

Stání uprostřed města, velké parkoviště s mnoha možnostmi na výběr, ideální místo pro

toho, kdo má rád noční život, krásné památky a město. Ideální pro návštěvu pevnosti a

města - obojí rozhodně stojí za to. Prakticky stále jsou zde nějaká obytná auta. Ideální pro

návštěvu města, na jednu noc. Do města cca 100 m, nedaleko pevnost apod.

Příjezd:

Od Didyny, Epidauru, Askleplia pokračovat do města stále po hlavní ulici. Na první

velké, křižovatce ( asi tak 2 km od značky začátek obce ) pokračovat rovně, následně po

200 metrech na křižovatce odbočit šikmo vpravo ( byla tam značka Posta ) a stále rovně

dalších 200 metrů na parkoviště, které uvidíte před sebou, stejně tak mola a přístav. Po

celou dobu máte pevnost na levé straně, pak v závěru za zády. Stát je možné hned na

prvním parkovišti, případně stále dále.

 

Paralia Astros:

Stání v blízkosti silnice, oblázkové a písečné pláže, sprchy.

Příjezd:

Sionice Nafplio-Astrs odbočit vlevo směr KIVERY za vesnicí XIROPIGADO na Paralia

Astros, po asi tak 5 km je odbočka z pobřežní silnice na Paalia. Astros, odbočíte,

následně po 200 metrech velmi ostrá zatáčka vlevo na pláž. Ideální stání je na konci.

 

Paralia Agios Andreou:

Krásné místo v klidném a malém přístavu, totální klid a pohoda, dobrá rybí restaurace, za

nás nebylo dobré víno, na místě sprchy, WC, voda, vhodné na stání na více dní.

Příjezd:

Silnice Nafpilo, Asrtos,Ag.Andreas, odbočit vlevo ( neznačená cesta vlevo, asfaltová.,

pravděpodobně to byla druhá odbočka, první byla malá betonka ). Po cca 3,5-4 km

dojedete (na konci okolo koryta řeky, minete starý byzantský most vlevo) do maličkého

přístavu, tady odbočit vlevo na pláž naproti.

 

Mystras:

Stání přímo u horního vstupu do památky, krásné místo s dalekým výhledem na Spartu,

hory a údolí, výhled na část zříceného města Mystras, voda nedaleko u velkého stromu

uprostřed silnice vpravo.

Příjezd:
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Silnice Sparta-Mystras, projedete vesnicí, stále nahoru podle značek Mystras, u spodního

vstupu minete parkoviště vpravoa podle ukazatele ( zatáčka doprava ) Horní vstup stále

dále nahoru. Po 2,5 km dojedete k hornímu vstupu a parkovišti ( cestou minete před

koncem právě strom uprostřed silnice s pramenem ).

 

Ageranos:

Hezké dlouhé oblázkové pláže, klidná zátoka, vždy tady bývá několik ob. aut, o víkendu

dost místních, odně úzký příjezd, není dobré o víkendu, nedaleko vyhlášené surfařské

zátoky, ideální pro děti a na více dní.

Příjezd:

Vzkoušeli jsme několik tras. Nejlepší je asi ze silnnice Gythio-Nea Marathea za pevností

PASAVAS odbočit vlevo na Agerano ( je tam také ukazatel Kemp Ageranos ). Po 2 km

projedete vesnicí, minete kemp a dojedete k plážím. Zatočíte vpravo a pojedete stále

podél moře další 3 km. Silnice se bude zvedat a opět mírně klesat, minete divoký kemp

vpravo a stále dále na poslední pláž na konci zátoky před tím, než se silnice bude zvedet

do strmého stoupání nad útesy. Většinou již z dálky uvidíte několik ob. aut. Hezké stání

je úplně na konci a nebo hned na začátku po sjezdu na poslední pláž mezi keři.

 

Porto Kagio:

Krásná zátoka, kouzelná vesnička a totální klid, stání v malé vesničkce s několika domky

a 3 velmi dobrými restauracemi. V té prostřední pracuje dívka ze Slovenska. V poslední

od příjedu Vás jistě navede paní na místo pro stání, ukáže obchůdek ( ostaně to je ten

předposlední dům z 5 ), na konci opravdu hodně prudký sjezd dolů, jistě to stojí za to,

jsou zde vděční, že někdo dorazil - praktick sem jezdí jen karavanisti a jachtaři. Stojí se

na konci vsi (ukazatele) nebo hned na začátku pláže po sjezdu. V okolí krásná příroda a

památky - věže Mani.

Příjezd:

Ze silnice Aeropoli-Pirgos Dirou-Marman odbočit kousek před koncem poloostrova (

oblast Mani ) vlevo do vesničky Porto Kagio. Několik km dále po úzké silnici, nejdříve

po vrstevnici, následuje stále strmější klesání, pod vámi je již viditelná zátoka. Po sjezdu

do vsi stále po pláži, okolo domků a restaurací asi 150 metrů na konec na značené

parkoviště.

 

Dirou-Pirgos Dirou:

Krásná pláž a zátoka nedaleko velmi známých jeskyní, oblázková pláž, pozor - nedá se
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odsud dostat přímo k jeskyním a vstupu do nich i když je to jen pár metrů.

Pravděpodobně tady uvidíte další obytná auta.

Příjezd:

Ze silnice Aeropoli-Pirgos Dirou odbočit vpravo směr jeskyně. Z tohoto směru není

značka ( z druhé ano ). Odbočka je uprostřed vesnice ( bývá tam trh ) a pokračovat stále

směr jeskyně. Za posledním domem ( od křižovatky 1,3 a nebo 2,3 km -nemáme zapsáno

a nedohodli jsme se následně, jak to bylo po měření ) u taverny je odbočka vpravo na

špatnou a prašnou cestu. Je ale bez problémů sjízdná pro ob. auta. Asi po 3 km dojedete

na pláž.

 

Neo Itylo:

Stání nad zídkou nad pláží na cestě, místy stromy, nedaleko taverna, sprchy na

vzdálenějších plážích u restaurací, vhodné na jednu noc, případně spojení s návštěvou a

večeří v taverně.

Příjezd:

Po silnici Aeropoli-Kradamyli odbočit dolů na Neo Itylo. Sjedete dolů k moři a

pokračujete stále po hlavní ( neodbočovat na zkratku do vsi a k moři ). Minete ve

městečku hotel Itylo a za ním cca 100 metrů odbočíte kolmo vlevo, po dalších asi 80

metrech dojedete k moři a zatočíte vlevo podél moře. Můžete stát dále vpravo na místech

nad zídkou u stromů.

 

Agh. Nikolaos:

Oblázkové a písečné láže, malá plocha tak pro 3-4 auta, pod stromy, blízko restarurace,

musí se přes silnici díky tomu, že místo vpravo u pláže bylo uzavřeno pro auta.

Příjezd:

Ze silnice Aeropoli-Kardamyli odbočit do Agh.Dimitros, dojedete k moři, zatočit vlevo a

pokračovat podél vody. Stojí se vlevo ( vpravo je zákaz a velké zátarasy ) mezi stromy.

 

Methoni:

Stání na písečné pláži, prakticky ve městě, hezký výhled na pevnost, dobré na jednu noc a

návštěvy relativně drahých restaurací.

Příjezd:

Silnice Koroni-Pylos, zatočit skoro na konci města ( před velkou křižovatkou v dálce )

vlevo do města, pokračovat stále rovně k pevnosti. Asi po 1 km odbočit mírně vlevo na

první parkoviště. Dále ulicí vlevo ( při pohledu na pevnost ) dojedete na další parkoviště
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a případně na pláž, u které je možné přes den stát. V noci je třeba být na některém

parkovišti.

V případě, že odbočíte jinde, jeďte stále k moři a pevnosti. Je to orientačně velmi snadné

a není možné zabloudit.

 

Pylos:

Stání na mole, vhodné pro návštěvu města a přespání, špatný vjezd pro vysoká auta-

pozor.

Příjezd:

Ze silnice Methoni-Pylos za Pylosem odbočit vlevo dolů, po 1,5 -2 km dojedete do

přístavu, který uvidíte již z dálky. Značené parkoviště je stále po značkách "P".

 

Gialova:

Krásné a dlouhé písečné pláže, super pro malé děti, nesmí se stát přes noc díky ochraně

přírody a rezervaci. Doporučuje opravdu dodržet, pravděpodobně Vás upozorní jako nás

velmi slušně, ale důrazně.

Příjezd:

Za Pylosem pokračovat stále na sever, následně odbočit na Garagaliani a po 1,5 km ( je to

100 metrů před benzínkou Shell ) odbočit vlevo směr Golden Beach do úzké uličky.

Minete kemp vlevo a asi po 2 km od křižovatky dojedet na pláže, které končí na velkém

výběžku do moře. Zde jistě najdete místo mezi stromy na úzkých a malých stáních.

Pozor, jemný písek, a tak možnost zapadnutí.

 

Romanos:

Skutečně kouzelné místo, stání nad mořem na malých útesech, žádné sprchy, voda atd.,

ostrý písek. Na stáních jemný písek, a tak možnost zapadnutí-pozor, 150 metrů taverna a

paní nás přišla osobně pozvat na večeři. Opravdu romantické místo, vhodné na více dní,

nebudete tady jistě sami.

Příjezd:

Silnice Pylos-Hora odbočit směr Romanos asi 8 km za Gialovem-sledovat v zatáčce ( my

jsme to poprvé přejeli). Projedete Romanos (pozor jednosměrka) směr stále na Beach, asi

po 1,5 km minete tavernu a již asi uvidíte v dálce ob. auta. Pokud ne, pak se stojí vpravo

na vyvýšenině u moře.

 

Hora:
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Stání na hezkém parkovišti u Nestorova paláce mezi olivami. Na místě je WC, voda,

studánka, vykopávky otevřeny 8-16,30 hod.

Příjezd:

Po silnici Pylos-Hora podle ukazatelů na Nestorův palác, parkoviště vlevo.

 

Neochori:

Hezká písečná pláž, vhodné místo pro malé děti. WC, voda, možnost vyprázdnit

chem.WC, sprchy, malá restaurace. Byly tam nějaké tabule zastříkané sprejem, je otázka,

co na nich bylo.Místní ale jsou jasně zvyklí na obytná auta. Ideální také na více dní.

Příjezd:

Silnoce Kyparissia-Pyrgos, asi 10 km před Zacharem odbočit na další odbočce za

benzínovou stanicí vlevo na Neochori ( po dalších asi 50 metrech je další b. stanice a

odbočka je tedy mezi nimi ) přejedete koleje, pokračovat stále rovně k moři. Stání je

šikmo vlevo u pláže, vlevo od sprchy. Pozor, jemný písek a možnost zapadnutí.

 

Metohi:

Stání na Kalogria Beach, písečná pláž, písečné duny v okolí, vhodné pro malé děti, dále

do moře, široká pláž, nedaleko hlučná diskotéka, ieální před trajektem ( asi 35 km do

přístavu ), bývá tu někdy dost lidí, krásná jezera nedaleko, v určitou dobu neskutečné

množství komárů.

Příjezd:

Silnice Lachena-Patras, za N.Manolada odbočit vlevo na Ladas a Kalogria. V Metohi

pokračovat dále, pak odbočit vlevo směr Kalogria. Po dalších asi 4,8 km od odbočky

odočit vlevo ( není tam žádný ukazatel). Asi po 700 metrech přijedete mezi piniemi na

parkoviště (budete míjet jezero na pravé straně) vlevo. Před ním je kousek odbočka na

prašnou cestu v lese - to je odbočka na další místo na stání v dunách.
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Senigalla
Via Francesco Podesti, 232-236, 60019 Senigallia AN, Italy,IT

43° 42' 19.08"   13° 14' 14.06"
 

 
Via Podesti 234, 60019 Senigallia, Italien - adresa STPL, pitná voda k dispozici
 
Senigalla STP ,komplet servis, hlučné pri ceste 30 km od Ancony 
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Suggestions

Řecko v detailech 
http://www.reckovdetailech.cz/
  
Trasa Domov - Senigalla 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/49.75089%25C2%25B0N%252C%252013.62
890%25C2%25B0E%2520Ke%2520Kocour%25C3%25A1ku%252C%2520Roky
cany%252C%2520CZE%254049.75089%252C13.6289%2540-
1/43.70530%25C2%25B0N%252C%252013.23724%25C2%25B0E%254043.70
53%252C13.237239%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=49.750351592129%2C13.628596057763&zo
om=13
celkem 1053 km, cca 12 hodin  
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Ankona Check-in
Via Luigi Einaudi, 60125 Ancona, Italy,IT

43° 36' 45.77"   13° 30' 0.11"
 

 
Ancona ,parkovisko pred odbavovacou halou
 
Trajekt do Patrasu 1.7. 
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Suggestions
Camping na palubě 
http://ferries-greece.com/italy_greece_ferries/ferries_camping_on_board.asp
  
Trasa ze STPL do přístavu 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/43.70530%25C2%25B0N%252C%252013.23
724%25C2%25B0E%254043.7053%252C13.237239%2540-
1/43.61271%25C2%25B0N%252C%252013.50003%25C2%25B0E%254043.61
2711%252C13.500028%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=49.750351592129%2C13.628596057763&zo
om=13
30 km, 30 minut  
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Patras
???????????????????? ????????????, Patras 26441, Greece,GR

38° 15' 17.69"   21° 44' 12.61"
 

 
Přístav
 
cesta z Patrasu do Kyllini (přístav pro cestu na Zakyntos): 75 km, max. 2 hodiny
 
MP (Marco Polo) Pelopones, str. 114
MP: str. 133, Patras
 
NG (Nelles Guide) Dějiny a kultůra, str. 13
NG: Pelopones, str. 93
 
Patras (Demotic Greek: ?????, Pátra, [?patra], Classical Greek, Katharevousa: ??????,
Pátre, Latin: Patrae) is Greece's third largest urban centre and the capital of the prefecture
of Achaea, located in northern Peloponnese, 215 kilometers west of Athens. The city is
built at the foothills of Mount Panachaikon, overlooking the Gulf of Patras.
 
The Patras metropolitan area is a conurbation of 222,460 inhabitants.[2] The core
settlement has a history spanning four millennia. In the Roman period it had become a
cosmopolitan centre of the eastern Mediterranean whilst, according to Christian tradition,
it was also the place of Saint Andrew's martyrdom. Dubbed Greece's Gate to the West,
Patras is a commercial hub, while its busy port is a nodal point for trade and
communication with Italy and the rest of Western Europe. The city has two public
universities and one Technological Institute, hosting a large student population and
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rendering Patras a major scientific centre with a field of excellence in technological
education. The Rio-Antirio bridge connects Patras' easternmost suburb of Rio to the town
of Antirrio, connecting the Peloponnese peninsula with mainland Greece. Every spring,
the city hosts one of Europe's largest and most colourful carnivals; notable features of the
Patras Carnival include its mammoth-sized satirical floats and extravagant balls and
parades, enjoyed by hundreds of thousands of visitors in a pleasant Mediterranean
climate, with relatively cool yet humid summers and rather mild winters. Patras is also
famous for supporting an indigenous cultural scene active mainly in the performing arts
and modern urban literature; it was European Capital of Culture 2006.
 
 

 
Suggestions

Mapy Recka 
http://www.greeklandscapes.com/maps.html
  
Zakyntos 
http://www.zakynthos.net.gr/
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Campy v Recku 
http://www.camping-in-greece.gr/
  
Kempy na Peloponezu 
http://www.gocamping.gr/map.asp?mapid=11&mapitem=Peloponnese
  
cesta z Patrasu do Kyllini 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/Patra%252C%2520GR%254038.25446%252
C21.73707%2540-
1/37.93857%25C2%25B0N%252C%252021.14941%25C2%25B0E%2520Unna
med%2520road%252C%2520Kyllini%2520(Kastro-
Kyllini)%252C%2520GRC%254037.93857%252C21.14941%2540-
1/?leave=friday%4017%3A00&center=37.93857%2C21.14941&zoom=14
  
Road plánovač 
www.roadexplorer.gr
  
Předpověď počasí v Řecku 
www.meteo.gr
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Paralia_Kato_Achias
??????????????, ???????? 25200, Greece,GR

38° 9' 14"   21° 33' 21.51"
 

 
Paralia_Kato_Achias, parkovanie na pieskovej pláži
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Suggestions

stránky o Řecku 
http://recko.orbion.cz/
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Kalogria Beach - STPL
????????????, ???????????????? 27052, Greece,GR

38° 9' 23.83"   21° 22' 4.92"
 

 
Krásné místo na stání s písečnou pláží.
38° 9'23.83"S a 21°22'4.62"V
 
In 1917 Nikos Kazantzakis, author of Zorba The Greek, came to Prastova, a green
hillside on the outskirts of Stoupa, to establish, rather unsuccessfully, a lignite mining
business due to a grave shortage of fuel during 1st World War. He recruited Georgios
Zorbas to be the chief engineer and supervisor of his operations.
 
Impressed by the extraordinary scenic beauty they choose a small hut, among the
eucalyptus trees at the edge of Kalogria beach to settle down.
 
The pure crystal blue- green water, combined with the white sand surrounded with pink
Daphne bushes was the best source of inspiration for the author and the place where
Zorba danced to immortality.
 
In 1946 Kazatzakis published his best known novel "Zorbas The Greek" and when he
was asked about his life in Stoupa, he replied that it was all described in his book "Zorbas
the Greek" although names of heroes and locations had been changed for the sake of
poetic licence.
 
Nowadays, almost 70 years later, Kalogria beach despite the growth of the tourist
industry, still possesses some of its past magic. The shallow crystal clear waters and the
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sandy coast offer memorable holidays to everyone- especially children.
 
 

 
Suggestions

web stránky 
http://www.kalogriabeach.gr/en/
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Killini Port (Zakyntos)
????????????????-????????????????, Kastro-Kyllini 27068, Greece,GR

37° 56' 13.09"   21° 8' 48.53"
 

 
 37°56'13.01"S, 21° 8'48.02"V
 
lodí na Zakyntos
 
kyllini - to Zakynthos island The island is linked by car-ferry with the port of Kyllini on
the northwestern coast of Peloponnese. There are at least four departures per day. The
distance is 18 nautical miles and the duration of crossing is about one hour 
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Suggestions

Erthcache - Blue caves 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=7fb97853-8176-496f-
a0ad-6c018bb38781
  
Trasa z Patrasu do Killini Port 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/38.25491%25C2%25B0N%252C%252021.73
683%25C2%25B0E%254038.254911%252C21.736833%2540-
1/37.93697%25C2%25B0N%252C%252021.14681%25C2%25B0E%254037.93
6969%252C21.146814%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=38.272409987512%2C21.83787&zoom=9
75 km, 2 hodiny  
Ferry to Zakyntos 
http://www.danae.gr/kyllini-port.html
  
Jízdní ?ád trajekt? 
http://www.travelinfo.gr/zakinthos/getto.htm
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z Killini: 08:00, 10:30, 13:30, 17:00, 18:00, 21:15
ze Zakyntosu: 05:30, 08:30, 11:30, 14:45, 15:45, 19:15  
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STPL Kyllini
????????????????-????????????????, Kastro-Kyllini 27068, Greece,GR

37° 56' 17.32"   21° 8' 38.69"
 

 
stání hned vedle přístavu, měla by být k dispozici též voda 
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Killini - stání nedaleko přístavu
??????????????, Kastro-Kyllini 27068, Greece,GR

37° 56' 15.73"   21° 7' 42.97"
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Zakyntos - town, port
???????????????????? ????????????, Zante 29100, Greece,GR

37° 46' 43.88"   20° 54' 3.74"
 

 
Zakynthos Town
Twelve thousand residents inhabit the capital town of the Island, which also is the main
ferry-port. The town has been extensively rebuilt since the big earthquake of 1953.
 
In the summer months the town gets very busy, but there is plenty to see, such as the
market places, stores, museums, churches, the library and much more.
 
Above the town you can see the old Venetian Castle.
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St. Nikolas Port
??????????????????????-????????????????, ?????????????? 29091,

Greece,GR
37° 54' 30.45"   20° 42' 21.54"

 

 
 37°54'20.19"S,  20°42'22.02"V
 
Možný výlet k modrým jeskyním a k zátoce s vrakem (Navagio).
Zřejmě možné stání v přístavu
 
nedaleko přístavu též potenciální stání na pláži: 37°53'9.82"S, 20°43'2.80"V
 
Pokud by se dalo stát v přístavu - výlet na kole k majáku (cca 3 km tam), kde se nachází
modré jeskyně) 

Řecko - Peloponez

32



 
Suggestions

web pro exkurze 
http://www.zanteweb.gr/excursions/aktipis-cruises/index.php
  
Trasa z přístavu Zakyntos do přístavu St. Nikolas 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.77885%25C2%25B0N%252C%252020.90
104%25C2%25B0E%254037.778853%252C20.901039%2540-
1/37.90846%25C2%25B0N%252C%252020.70598%25C2%25B0E%254037.90
8458%252C20.705981%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=43.650506680482%2C13.3031175&zoom=10
32 km, 45 minut  
článek o Zakyntosu 
http://www.novinky.cz/cestovani/leto-u-more/201258-na-ostrove-zakynthos-se-o-
misto-na-plazi-turiste-deli-se-zelvami.html
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Zátoka s vrakem
??????????????, ?????????????? 29091, Greece,GR

37° 51' 42.55"   20° 37' 34.5"
 

 
stání na útesu nad zátokou
37°51'42.35"S a  20°37'35.94"V 
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Suggestions
Cache 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=b4b038c0-7a44-48f0-
a942-eef3a02a2e4f
  
Trasa z přístavu St.Nikolas nad zátoku s vrakem 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.90846%25C2%25B0N%252C%252020.70
598%25C2%25B0E%254037.908458%252C20.705981%2540-
1/37.86182%25C2%25B0N%252C%252020.62625%25C2%25B0E%254037.86
1819%252C20.62625%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.888139323764%2C20.646115&zoom=10
14 km, cca 15 minut  

Řecko - Peloponez

35



Keri - stání nad útesy
????????????, ?????????????? 29092, Greece,GR

37° 39' 18.96"   20° 48' 29.04"
 

 
 37°39'18.69"S, 20°48'28.03"V
možnost přespání 
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Suggestions
cache 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=85bf2571-844f-4f88-
a31a-567547dceef8
  
trasa od zátoky s vrakem k útesům 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.86182%25C2%25B0N%252C%252020.62
625%25C2%25B0E%254037.861819%252C20.62625%2540-
1/37.65526%25C2%25B0N%252C%252020.80807%25C2%25B0E%254037.65
5264%252C20.808067%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.757113212417%2C20.6746975&zoom=9
38 km, cca 1 hodina  
trasa z útesů do přístavu Zakyntos 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.65526%25C2%25B0N%252C%252020.80
807%25C2%25B0E%254037.655264%252C20.808067%2540-
1/37.77885%25C2%25B0N%252C%252020.90104%25C2%25B0E%254037.77
8853%252C20.901039%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.795450936891%2C20.894957500001&zo
om=9
21 km, 0.5 hodiny  
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plage Laganas
????????????????, ?????????????? 29100, Greece,GR

37° 44' 7.42"   20° 53' 47.44"
 

 
nejkrásnější pláže jsou na jihu ostrova. Na vrcholu oblíbenosti se drží pláže Laganas a
Gerakas. „ Ale kvůli ochraně želv a bílých tuleňů jsou na jižním pobřeží zakázány vodní
sporty. Dokonce i zdejší letiště, jehož příletový koridor vede nad želvími hnízdišti, má
kvůli želvám v noci zákaz provozu,“
 
When you decide to visit this magnificent island, we are certain that you will be
impressed by the famous bay of Laganas where you can enjoy one of the longest and
most sandy beaches in the Mediterranean. This beach was also chosen by the Caretta -
Caretta sea turtle to lay her eggs. It is a heavenly place where the vivacious scenery in
combination with the sensual atmosphere and the endless hospitality of the locals will
infinitely keep this island in your memory.
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Edipsos - stání u pláže
????????????, Kastro-Kyllini 27050, Greece,GR

37° 53' 23.43"   21° 6' 41.3"
 

 
 37°53'23.35"S,  21° 6'43.85"V 
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Suggestions
Trasa z přístavu Kyllini na pláž - Edipsos 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.93697%25C2%25B0N%252C%252021.14
681%25C2%25B0E%254037.936969%252C21.146814%2540-
1/37.88984%25C2%25B0N%252C%252021.11147%25C2%25B0E%254037.88
9842%252C21.111472%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.795450936891%2C20.894957500001&zo
om=9
11 km, 15 minut  
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Skafidia STPL
????????????-??????????????????, Pyrgos 27100, Greece,GR

37° 41' 59"   21° 19' 6.75"
 

 
 37°41'59.97"S, 21°19'1.74"V 
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Katakolo
???????????????? 102, Pyrgos 27100, Greece,GR

37° 39' 24.94"   21° 19' 9.89"
 

 
Katakolo, parkovanie na pieskovej pláži. Pláž slúži ako cesta, jazdia po nej autá. Do
mestečka 1 km. Voda v mori pozvolne klesá ,po 100 m vhodná na plávanie 
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Suggestions
Trasa z přístavu Kyllini do Katakolo 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.93697%25C2%25B0N%252C%252021.14
681%25C2%25B0E%254037.936969%252C21.146814%2540-
1/37.65693%25C2%25B0N%252C%252021.31941%25C2%25B0E%254037.65
6928%252C21.319414%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.907806002613%2C21.121027500001&zo
om=11
50 km, 1 hodina  
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Olympia stání 37 38´38.27", 21°37´37.92"
???????????? ??????????????, ???????????? ?????????????? 27065,

Greece,GR
37° 38' 39.52"   21° 37' 37.26"

 

 
MP: str. 127, Olympia
NG: str. 132, Olympia; na str. 133 mapka
 
Olympia, parkovanie na parkovisku neďaleko centra a vedľa múzea, 500 m k
vykopávkam
 
Olympia, kolébka olympijských her, které se pořádají každé dva roky dodnes, leží v
severozápadní části poloostrova Peloponés. Hlavním lákadlem je samozřejmě starobylý
olympijský stadion pro 30 tisíc diváků, kde se utkávali tehdejší zdatní sportovci v
různých disciplínách v dobách kolem 700 před naším letopočtem. Už tehdy se hry těšily
velké oblibě. Na rozdíl od současnosti však tehdejší sportovci závodili nazí. K vidění jsou
dále v Olympii připraveny mnohé jiné památky – chrámy v záplavě olivovníků, cypřišů a
borovic, Diův chrám, ve kterém kdysi stávala mohutná slonovinová socha nejvyššího
boha v nadživotní velikosti, jež je považována za jeden z divů světa, Archeologické
muzeum s řadou vzácných pokladů, odhalených tvrdou prací historiků, Héřin chrám a
řada soch a pozůstatků antických budov a staveb.
 
Posvátný okrsek Olympia byl dva tisíce let uctíván jako centrum náboženství a sportu.
Vzkvétal už v mykénském období, ale opravdového významu nabyl až příchodem Dórů.
Založení olympijských her v roce 776 před Kristem se považuje za první jistou událost v
řecké historii. Dnes je Olympie známa především jako inspirace novodobých
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olympijských her, i když se tehdejších pět disciplín poněkud rozrostlo.
     Dnes zde stojí už jen rozvaliny, ale například povalené sloupy Diova chrámu dodnes
dávají tušit svou dřívější monumentalitu.  

 
Suggestions

Trasa z Katakolo do Olympie 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.65693%25C2%25B0N%252C%252021.31
941%25C2%25B0E%254037.656928%252C21.319414%2540-
1/37.64431%25C2%25B0N%252C%252021.62701%25C2%25B0E%254037.64
4308%252C21.627014%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.795832970957%2C21.1983175&zoom=9
32 km, 45 minut  
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Kakovatos
??????????????????, ???????????? 27054, Greece,GR

37° 27' 24.56"   21° 38' 19.16"
 

 
Možnosti stání 
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Neochori
??????????????, ???????????? 27054, Greece,GR

37° 25' 57.83"   21° 39' 14.12"
 

 
možnost stání, dle info nepořádek 
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Nestoruv palac
??????????-??????????????????????, ???????????? 24600, Greece,GR

37° 1' 40.2"   21° 41' 46.61"
 

 
Parkovisko medzi olivami (voda, WC).
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Golden_beach 36°58´0.20", 21°39´41.44"
??????????????, ???????????? 24001, Greece,GR

36° 58' 1.58"   21° 39' 41.47"
 

 
Golden_beach, rezervácia, parkovanie na parkovisku, nemožnosť prenocovať,
piesková pláž 
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Suggestions
Trasa z Olympie na Golden beach 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.64431%25C2%25B0N%252C%252021.62
701%25C2%25B0E%254037.644308%252C21.627014%2540-
1/36.96711%25C2%25B0N%252C%252021.66152%25C2%25B0E%254036.96
7106%252C21.661519%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.304588082985%2C21.6081725&zoom=7
100 km, 2 hodiny  
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Camp Navarino
??????????-??????????????????????, Pilos 24001, Greece,GR

36° 56' 51.78"   21° 42' 22.46"
 

 
36°56'51.76"S, 21°42'22.46"V
Kousek od campu potopená loď
camp možná využít pro přespání a udělání servisu 
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Methoni
??????????-??????????????, Methoni 24006, Greece,GR

36° 49' 3.86"   21° 42' 26.86"
 

 
Methoni , parkovanie na parkovisku vedľa námestia, neďaleko pieskovej pláže a
prístavu. Vhodné pre návštevu pevnosti 
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Messinia
??????????????, Messene 24200, Greece,GR

37° 0' 46.75"   21° 59' 34.2"
 

 
Messinia, veľmi pekné stredisko, piesková pláž ,voda , sprcha ,WC ,tenis.kurty
a mnoho iných športovísk,kaviarne ,plážové reštaurácie...... 
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Suggestions
Trasa z Golden beach do Messiny 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/36.96711%25C2%25B0N%252C%252021.66
152%25C2%25B0E%254036.967106%252C21.661519%2540-
1/37.01298%25C2%25B0N%252C%252021.99283%25C2%25B0E%254037.01
2983%252C21.992831%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=49.750351592129%2C13.628596057763&zo
om=13
46 km, 1 hodina  
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Avia
????????, Avia 24100, Greece,GR

36° 56' 57.94"   22° 8' 35.84"
 

 
Avia. Parkovanie na pláži, jemné kamienky 
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Neo_Itylo
??????????????????-??????????????????, Oitylo 23062, Greece,GR

36° 41' 36.51"   22° 23' 21.02"
 

 
Neo_Itylo, parkovanie nad plážou, štrková pláž, pieskové dno 
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jaskyňa_a_pláž_Pirgou_Diros  36°38´31.00",
22°23´0.39"

???????????? ??????????, Oitylo 23062, Greece,GR
36° 38' 32.05"   22° 23' 0.39"

 

 
Velmi pekne miesto, bez vody, kusok do znamej a krasnej jaskyne (vedie tam cesticka z
plaze, netreba to obchadzat).
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Suggestions

Trasa z Messiny na pláž Pirgou 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.01298%25C2%25B0N%252C%252021.99
283%25C2%25B0E%254037.012983%252C21.992831%2540-
1/36.64223%25C2%25B0N%252C%252022.38344%25C2%25B0E%254036.64
2233%252C22.383442%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=36.845126341258%2C22.096025&zoom=8
100 km, 2 hodiny  
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najjuž_bod_EU 36°24´8.86", 22°29´9.96"
??????????????????????, ?????????????????? ???????? 23071,

Greece,GR
36° 24' 9.39"   22° 29' 10.06"

 

 
najjuž_bod_EU, štrkové parkovisko, východzie miesto pre trek k majáku 
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Suggestions
cache 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=dbb775b9-0524-
46a2-a9b8-41d62199c5ea
  
Trasa z pláže Pirgou na nejjižnější bod 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/36.64223%25C2%25B0N%252C%252022.38
344%25C2%25B0E%254036.642233%252C22.383442%2540-
1/36.40261%25C2%25B0N%252C%252022.48613%25C2%25B0E%254036.40
2606%252C22.486128%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=36.522345541881%2C22.407765&zoom=9
37 km, 1 hodina  
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Porto_Kagio
?????????? ??????????, ?????????????????? ???????? 23071, Greece,GR

36° 25' 41.33"   22° 29' 12.18"
 

 
Porto_Kagio, parkovanie na parkovisku za tavernami pri pláži
 
Přespat, možno též dojet přímo sem a na nejjižnější bod skupina A pouze výlet na kole 
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Suggestions

Trasa: nejjižnější bod - Porto Kagio 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/36.40261%25C2%25B0N%252C%252022.48
613%25C2%25B0E%254036.402606%252C22.486128%2540-
1/36.42814%25C2%25B0N%252C%252022.48672%25C2%25B0E%254036.42
8144%252C22.486717%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=36.41730262531%2C22.479255&zoom=12
6 km, 10 minut  
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Agerano
Kalyvia, ?????????????? 23200, Greece,GR

36° 40' 44.47"   22° 31' 20.65"
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Mavrovouni  36°43´59.37", 22°34´9.30"
Gytheio, ?????????????? 23200, Greece,GR

36° 44' 0"   22° 34' 9.28"
 

 
Mavrovouni, parkovanie na pieskovej pláži, sprchy, veľmi krásna pláž 
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Suggestions
Trasa z Porto Kagio do Mavrovouni 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/36.42814%25C2%25B0N%252C%252022.48
672%25C2%25B0E%254036.428144%252C22.486717%2540-
1/36.73323%25C2%25B0N%252C%252022.56924%25C2%25B0E%254036.73
3225%252C22.569242%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=36.581281909396%2C22.4282875&zoom=8
61 km, 1.5 hodiny  
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Gytheio  36°45´32.35", 22°34´10.41"
Gytheio, ?????????????? 23200, Greece,GR

36° 45' 31.97"   22° 34' 9.82"
 

 
Gytheio, parkovanie v prístave na móle 
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Stroskotaná_loď  36 47 19.94, 22 34 55.25 
????????????-??????????????, ?????????????? 23057, Greece,GR

36° 47' 20.38"   22° 34' 54.97"
 

 
Stroskotaná_loď, parkovanie za piesoč.dunami ,piesková pláž 
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Suggestions
Trasa z Mavrovouni k ztroskotné lodi 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/36.73323%25C2%25B0N%252C%252022.56
924%25C2%25B0E%254036.733225%252C22.569242%2540-
1/36.78899%25C2%25B0N%252C%252022.58193%25C2%25B0E%254036.78
8992%252C22.581933%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=36.762551011132%2C22.5677&zoom=11
10 km, 15 minut  
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Mystras  37 4 35.39, 22 22 8.94
??????????????-????????????, ?????????????? 23100, Greece,GR

37° 4' 35.59"   22° 22' 8.96"
 

 
MP: str. 135, Mystras
NG: str. 117, Sparta, Mystra
 
Mystras, parkovanie na parkoviskách 
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Suggestions

cache 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=7ec957f4-d033-4c65-
818e-19507fe6a219
  
Trasa od ztroskotané lodi do Mystras 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.07655%25C2%25B0N%252C%252022.36
916%25C2%25B0E%254037.076553%252C22.369156%2540-
1/36.78899%25C2%25B0N%252C%252022.58193%25C2%25B0E%254036.78
8992%252C22.581933%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=36.762551011132%2C22.5677&zoom=11
50 km, 1 hodina  
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Sparta  37 4 49.57, 22 25 43.92
?????????? ?????????????? 133, Sparta 23100, Greece,GR

37° 4' 49.24"   22° 25' 44.85"
 

 
MP: str. 134, Sparta
 
Sparta, parkovanie pri štadione ,tráva,neďaleko centra 
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Nikosova_pláž  36 48 20.20, 22 40 33.61
????????????????, ?????????? 23051, Greece,GR

36° 48' 20.24"   22° 40' 33.51"
 

 
Nikosova_pláž, parkovanie na parkovisku,asfalt, neďaleko pieskovej pláže, voda 
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Napoli  36 30 18.72, 23 3 52.86
???????????????? ??????????, ???????? 23053, Greece,GR

36° 30' 18.36"   23° 3' 53.2"
 

 
Napoli, parkovanie na parkovisku pri pláži, štrk 
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Monemvasia  36 41 31.31, 23 1 57.12
????????????-??????????????????????, Monemvasia 23070, Greece,GR

36° 41' 31.67"   23° 1' 56.67"
 

 
Monemvasia, veľmi pekné parkovanie neďaleko peknej pláže, pieskové dno  
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Paralia 37 14 41.51, 22 52 13.17
??????????????, ??????????????, Greece,GR

37° 14' 41.64"   22° 52' 11.9"
 

 
Paralia ,parkovanie na okraji pláže, za prístavom, voda v prístave 
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Paralio Astros
????????????????????, ???????? ?? ?????????? 22001, Greece,GR

37° 25' 27.25"   22° 46' 5.46"
 

 
Krasne miesto, sprchy, voda, velmi pekne asi dost zname, lebo dost plno.
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Kiveri  37 31 39.59, 22 43 53.64
Kiveri, Lerna 21200, Greece,GR
37° 31' 39.77"   22° 43' 53.42"

 

 
Kiveri, parkovanie neďaleko prístavu na umelej štrkovej pláži 
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Myli 37 33 14.95, 22 43 10.41
???????????? ???????????? ???????? ????????????????-

??????????????????, Lerna 21200, Greece,GR
37° 33' 15.57"   22° 43' 9.35"

 

 
Myli , parkovanie na štrkovej pláži, sprcha ,neďaleko prístavu 
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Suggestions
Trasa ze Sparty do Myli 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.08034%25C2%25B0N%252C%252022.42
912%25C2%25B0E%254037.080344%252C22.429122%2540-
1/37.55432%25C2%25B0N%252C%252022.71926%25C2%25B0E%254037.55
4322%252C22.719264%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.314587984626%2C22.4786&zoom=8
95 km, 2 hodiny  
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Mykeny  37 43 49.84, 22 45 14.02
??????????????, 21200, Greece,GR

37° 43' 49.81"   22° 45' 14.14"
 

 
MP: str. 125, Mykény; Mykénský hrad
NG: str. 106, Mykény; na str. 107 mapka Mykén
 
Mykeny , parkovanie pri vykopávkach
 
Mykény (řec. ???????) jsou archeologická lokalita v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od
Athén na severovýchodě Peloponésu. Mykény objevil slavný archeolog Heinrich
Schliemann, který se mimochodem postaral i o objevení Tróji. Mykény byly v 2. tisíciletí
př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala
velké části jižního Řecka. Období od 16. do 12. století př. n. l. je proto nazýváno
obdobím mykénské kultury.
 
Slavné starobylé Mykény najde každý milovník historie pátrající po stopách dávných
věků a civilizací ve východní části poloostrova Peloponés směrem do vnitrozemí.
Mykény byly významným centrem ranné řecké kultury, která zde vzkvétala po pět staletí
mezi roky 1600 a 1150 př. n.l., kdy náhle z dosud neznámých příčin zanikla.
 
Obdivovat tu může zbytky obvodových zdí tehdejšího masivního opevnění známého jako
"kyklópské hradby", do města se vstupuje slavnou Lví bránou cca. 1260 př. n. l.. s
šelmami vytesanými nad vstupem. Z pevnosti bylo možné ovládat nejen nejbližší okolí,
ale i horské průsmyky až ke Korintskému průplavu.  Mykémy měly neobyčejně vyspělou
architekturu. Královský palác, jehož zdi i podlahy byly zdobeny malbami, obklopovaly
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soukromé domy, v některých případech dokonce třípodlažní.
 
Na archoologickém průzkumu se vysokou měrou podílel legendární objevitel Tróje
Heinrich Schliemann. Roku 1876 objevil šachtové hroby z 16 stol. př.n.l., kde nalezl 19
koster obklopených bohatou pohřební výbavou v podobě zlatých šperků, bohatě
zdobenými bronzovými zbraněmi a zbrojí, zlatými i stříbrnými nádobami a v neposlední
řadě objevil nádhernou zlatou masku, kterou označil jako Agamemnónovu. (Ve
skutečnosti je o několik století starší.)
 
Dochovaly se stovky hliněných destiček zachycujících společenské a hospodářské
zvyklosti.
 
Mezi známé památky Mykén patří i Atrova pokladnice. Je to největší z tzv. úlových
hrobů, které se stavěly v letech 1400-1200 př. n.l.. Jednalo se o kruhové stavby zděné z
mohutných kvádrů, které se směrem ke špici postupně sbíhaly. Tvarem tak připomínaly
lidové úly. Tyto hrobky byly bohužel v minulosti zcela vykradeny a z pohřební výbavy se
zde nedochovalo nic.
 
Směrem na jih od Korintu stojí pevnost Mykény. Pojem „mykénská“ – správněji pozdní
doba bronzová – označuje kulturu pokrývající rozpětí let 1700 – 1100 před Kristem, tedy
dobu, do které zapadá i Trojská válka.
     Věřilo se, že ji postavili Kiklopové, jednoocí obři, protože kameny opevnění jsou tak
veliké, že si lze jen těžko představit, jak byly ukládány na místo. Velice zajímavým
místem je tajné schodiště. Není na něm vidět na krok. Dříve vedlo k místu, na které se
odváděla voda.
     Zajímavý je i krutý příběh o kletbě rodu Átreů, kteří zde kdysi vládli. Král Átreus
zavraždil děti svého bratra Thyesta a na hostině mu je předložil jako hlavní chod. Za tuto
potupu bohové Átrea a jeho potomky prokleli. Thyestova dcera Pelopeia povila vlastnímu
otci syna Aigistha, který Átrea usmrtil a na Mykénský trůn dosadil Thyesta. Avšak
Átreus měl také dědice, rázného Agamemnóna, jenž se chopil moci. Agamemnón
uspořádal trestnou výpravu proti Paridovi, který unesl ženu jeho bratra, Helenu. Aby
získal příznivý vítr, obětoval svou dceru, Ifigenii. Po návratu z Tróji jej zavraždila
manželka Klytaimnéstra se svým milencem – nikým jiným, než Aigisthem. Tento pár
poté zase sprovodily ze světa Agamemnónovy děti, Orestés a Élektra. I když i Orestés za
svůj čin pikal a byl dlouho pronásledován zpěvem Erinyí. 
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Suggestions

Trasa z Myli do Myken 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.55432%25C2%25B0N%252C%252022.71
926%25C2%25B0E%254037.554322%252C22.719264%2540-
1/37.73050%25C2%25B0N%252C%252022.75393%25C2%25B0E%254037.73
0503%252C22.753928%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.314587984626%2C22.4786&zoom=8
24 km, 0.5 hodiny  
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Nafplio_pevnosť 37 33 40.41, 22 48 13.47
???????? ??????????????, Navplion 21100, Greece,GR

37° 33' 47.57"   22° 48' 0"
 

 
Nafplio_pevnosť, parkovanie na hornom parkovisku pri pevnosti (37 33 40.41, 22 48
13.47) nebo pod pevností (souřadnice stage) 
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Nafplio
???????????????? ????????????????-???????? ????????, Navplion 21100,

Greece,GR
37° 34' 4.08"   22° 48' 6.88"

 

 
MP: str. 119, Nauplia (Nafplio)
    - nejkrásnější a nejucelenější staroměstské čtvrti
    - Vas.Konstantinou 1, Nafplio: zajímavý pub (viz str. 119)
NG: str. 102, Nafplio
 
Nafplio, parkovanie v meste pri prístave 
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Paralia_Irion  37 29 0.48, 22 59 36.67
?????????????? ??????????, ?????????? 21100, Greece,GR

37° 29' 1.13"   22° 59' 36.46"
 

 
Paralia_Irion, štrková pláž, parkovanie nad plážou na ceste v dedinke neďaleko kostola,
voda v neďalekom hotely  

Řecko - Peloponez

88



Didyma  37 28 10.23, 23 10 4.0
??????????????????-??????????, ?????????????????? 21300, Greece,GR

37° 28' 10.3"   23° 10' 4.02"
 

 
Didyma , parkovisko pri malej priepasti, neďaleko veľká priepasť 
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Ermioni  37 23 19.94, 23 14 54.24
Ermioni, ?????????????? 21051, Greece,GR

37° 23' 20.74"   23° 14' 53.33"
 

 
Ermioni, parkovisko v prístave, vhodné pri výlete na Hydru 
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Akti Ydra  37 24 45.10, 23 19 56.87
???????? ??????????, ?????????????? 21051, Greece,GR

37° 24' 45.67"   23° 19' 57.17"
 

 
Akti Ydra, parkovanie na pláži, horší vstup do mora, kamenné dno. V dedinke veľa
kompexov,hotelov,apartmánov,víl 
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Methana
???????? ??????????????????, Methana 18030, Greece,GR

37° 34' 43.68"   23° 23' 20.52"
 

 
Methana, pekné kúpelné mestečko, parkovanie na móle pred prístavom, beton 
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Metamorfosi  37 32 18.52, 23 20 54.65
??????????????????????????, Troezen 18020, Greece,GR

37° 32' 18.43"   23° 20' 54.53"
 

 
Metamorfosi ,pekná štrková pláž, malé kamienky, sprcha, voda ,veľa túlavých psov  
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Kalloni  37 32 53.63, 23 17 24.17
????????????, Troezen 18020, Greece,GR

37° 32' 53.46"   23° 17' 24.11"
 

 
Kalloni, parkovanie na parkovisku v dedinke na pobreží, neďaleko malá štrková pláž so 

Řecko - Peloponez

94



Epidaurus  37 35 46.02, 23 4 29.97
?????????????????????????? ?????????? ???????????? ????????????

??????????????????, ???????????????????? 21052, Greece,GR
37° 35' 47.85"   23° 4' 30.76"

 

 
MP: str. 123 Epidauros; nejlépe zachovaný amfiteátr v Řecku, vstupné 6 Euro
NG: str. 99, Epidauros
 
Epidaurus , veľké parkovisko pred divadlom ,múzeom a vykopávkami
 
Epidaurus - divadlo
Směrem východně od Mykén leží městečko zvané Epidaurus. Kromě pěkných pláží a
možností relaxace si tu rozhodně nenechte ujít antické divadlo z období před 2,5 tisíci
lety. Jde o kruhový amfiteátr obrovských rozměrů, který doslova bere dech. Dochoval se
ve velmi pěkném stavu, a tak lze alespoň na chvíli pocítit atmosféru dávných divadelních
her a dramat zde hraných. Hlediště dokázalo pojmout až neuvěřitelných 14 tisíc diváků a
díky své konstrukci zajišťující perfektní akustiku dokázali herci všechny pobavit bez
mikrofonů a jakékoliv techniky.
 
Posvátný okrsek v Epidauru dnes proslul především velkolepým divadlem, ale v
minulosti byl rozlehlým léčebným a náboženským centrem, zasvěcený Asklépiovi, lékaři,
který se po své smrti stal bohem.
     Nejzachovalejší zdejší památkou je divadlo. Patří k nejzachovalejším divadlům vůbec,
protože nebyl v minulosti rozebírán (bylo to daleko od všech sídel). Dodnes se v něm
hraje a dodnes má dokonalou akustiku, kterou předvádí stále dokola průvodci. Římané
později přistavěli ke stávajícím 34 řadám horní ochoz s 21 řadami.
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     Jak je divadlo zachovalé, tak je Asklepieion rozbitý. Dají se tu pouze tušit některé
základy budov. Na mnohá místa se nesmí, protože tu stále probíhají vykopávky. Do dnes
tu prýští léčivé prameny, kterými se zdejší lázně zásobily. Působil zde i Hipokratés.
     Hned vedle lázní je typický stadion, na kterém se každé čtyři roky konaly hry na
počest Asklépia. Dodnes je na něm stále patrná startovní čára a kamenné lavice.
     Celý komplex je v parnech skrápěn vodou a to je příjemné. Rovněž divadelní
představení mohou mít skvělou atmosféru, jen bychom nerozuměli.  

 
Suggestions

Trasa z Myken do Epidaurus 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.73050%25C2%25B0N%252C%252022.75
393%25C2%25B0E%254037.730503%252C22.753928%2540-
1/37.59663%25C2%25B0N%252C%252023.07521%25C2%25B0E%254037.59
6625%252C23.075208%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.572311394413%2C22.738515&zoom=11
47 km, 1 hodina  
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Archea Epidavros  37 38 13.01, 23 9 43.28
Epidaurus 21059, Greece,GR
37° 38' 12.48"   23° 9' 42.86"

 

 
Archea Epidavros, parkovanie na parkovisku neďaleko pláže, sprcha, cez kopec 500m
malé antické divadlo 
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Korfos   37 45 27.56, 23 7 10.21
Korfos, ???????????????? 20004, Greece,GR

37° 45' 27.89"   23° 7' 10.14"
 

 
Korfos ,parkovanie na štrkovej pláži , možnosť parkovať medzi stromami, centrum 500 m 
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STPL Korint
????????????, Loutraki, Greece,GR

37° 55' 0"   23° 0' 28.37"
 

 
MP: str. 115-117, Korint, Starý Korint, Akrokorint
 
37°55'0.02"S,  23° 0'28.31"V 
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Korint průplav  37 55 33.45, 22 59 37.72
???????????? ???????????? ???????? ????????????-????????????,

Loutraki 20300, Greece,GR
37° 55' 33.43"   22° 59' 37.62"

 

 
NG: str. 93, Korintský průplav
 
Korint prieplav, parkovisko pri starom moste a pešej lávke
 
Vstupní branou na Peloponés je šest kilometrů široká korintská šíje. Dnes je proťata
nádherným průplavem, vykrojeným do skály jako nožem. Třiadvacet metrů široký
průplav byl postaven v letech 1882 – 1893, ale stavba byla zahájena už za císaře Nera.
Tehdy námořníci raději zboží přenášeli těch 6 kilometrů po souši, než aby museli plout
nebezpečnou plavbu kolem bouřemi zužovaného jižního mysu Peloponésu. Dnes je pro
větší lodě nevyhovující, ale malé lodě stále průplav používají a je to zajímavý pohled.
     Nedaleko je město Korint, které dalo světu sloupy s bohatě zdobenou hlavicí a příběh
o Sisyfovi - králi, který toto město založil. Problém byl tenkrát v tom, že město nemělo
pramen. Aby ho Sisyfos získal, prozradil říčnímu bohu Asopovi úkryt Dia, se kterým byl
Asopos ve sporu. Za tuto službu požadoval pramen a skutečně ho dostal. Zeus však
zahubil Asopa a na Sisyfa poslal Smrt. Tu se mu ale lstí podařilo uvěznit a nikdo na světě
od té doby neumíral. Sám Ares ji musel osvobodit a ta dokonala dílo a Sisyfa zabila. Jeho
žena ale netruchlila a Sisyfa začali v podsvětí litovat. Sisyfos brzy dostal od Persefone,
vládkyně té truchlivé končiny, vycházku ze země stínů, aby ženě vyčinil, proč se nestará
o posvátné obřady na počest mrtvého manžela. Byla to ale další lest a Sisyfos se nehodlal
vrátit. I podruhé si pro něj přišla Smrt a za to, že si nevážil bohů a jejich zákonů, dostal
krutý trest. Musí v podsvětí valit do kopce ohromný balvan mramoru, a když jej konečně
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dovalí na kopec, kámen mu uklouzne a sjede se svahu dolů. Znovu a znovu opakuje
Sisyfos marnou práci a jeho utrpení se stále obnovuje a nikdy nekončí.  

 
Suggestions

Mapy a zajímavosti v Korintu 
http://www.planetware.com/maps-/greece-corinth-gr-pel-cori.htm
  
Trasa Korfos - Korintský průplav 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.75775%25C2%25B0N%252C%252023.11
948%25C2%25B0E%254037.757747%252C23.119483%2540-
1/37.92595%25C2%25B0N%252C%252022.99378%25C2%25B0E%254037.92
5953%252C22.993783%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.92117977268%2C22.997075&zoom=13

Řecko - Peloponez

102



38 km, 1 hodina  
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Archea Korint  37 54 26.75, 22 52 47.75
??????????????????, Corinth 20007, Greece,GR

37° 54' 27"   22° 52' 48.17"
 

 
Archea Korint, parkovisko neďaleko vykopávok, WC nad parkoviskom ,možnosť
dotankovania vody 

Řecko - Peloponez

104



Akrokorintos   37°53'23.25"S, 22°52'3.38"V
37° 53' 23.16"   22° 52' 3.17"

 

 
MP: str. 115-117, Korint, Starý Korint, Akrokorint
NG: str. 97, Akrokorint
 
(Local Name: Akrokórinthos) The ascent of Acrocorinth (Akrokórinthos; 575m/1,887ft)
is made easier by a road which climbs to a point near the lowest gate on the west side.
This commanding site was fortified in ancient times, and its defenses were maintained
and developed during the Byzantine, Frankish, Turkish and Venetian periods. Beyond a
moat (alt. 380m/1,245ft) constructed by the Venetians we come to the first gate
(Frankish, 14th C.) and first wall (15th C.); then follow the second and third walls
(Byzantine), with a Hellenistic tower in front of the third gate, to the right. Within the
fortress we follow a path running northeast to the remains of a mosque (16th C.) 
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Suggestions

Mapka Akrokorinthu 
http://www.planetware.com/map/acrocorinth-map-gr-gr36.htm
  
Trasa od Korintského průplavu na Akrokorintos 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.92595%25C2%25B0N%252C%252022.99
378%25C2%25B0E%254037.925953%252C22.993783%2540-
1/37.88977%25C2%25B0N%252C%252022.86755%25C2%25B0E%254037.88
9767%252C22.867547%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=37.907977445411%2C22.8982375&zoom=9
19 km, 0.5 hodiny  
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Mega Spilion 38 5 27.46, 22 10 18.43
???????? ??????????????????, ?????????????????? 25001, Greece,GR

38° 4' 15.58"   22° 9' 44.54"
 

 
Mega Spilion , kláštor v horách pod vysokou skalou 
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Suggestions
Trasa Akrokorintos - klášter 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/37.88977%25C2%25B0N%252C%252022.86
755%25C2%25B0E%254037.889767%252C22.867547%2540-
1/38.07099%25C2%25B0N%252C%252022.16237%25C2%25B0E%254038.07
0994%252C22.162372%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=38.031512631103%2C22.343002500001&zo
om=8
104 km, 2 hodiny  
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Diakopto  38 12 6.84, 22 11 39.97
Diakopto, ?????????????????? 25003, Greece,GR

38° 12' 6.66"   22° 11' 39.73"
 

 
Diakopto ,parkovanie na štrkovej pláži, sprcha ,dedina 1 km možnosť vlakov.výletu
do hôr
 
zastávka cca 50 km východně od Patry ( na pobřeží) v Diakoptu. Parkování na pláži bez
poplatku ( voda i sprchy). Odtud zubačkou do Kalavrity. Cesta kaňonem trvá asi 60 min.
a je kouzelná. Jízdenky zakoupit na stanici ihned po příjezdu na pláž ( místenky). 
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STPL před Patrasem
Valimitika, ???????????? 25100, Greece,GR

38° 14' 9.19"   22° 8' 27.44"
 

 
 38°14'10.36"S, 22° 8'26.56"V 
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Suggestions
Trasa od kláštera Mega Spilion na STPL 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/38.07099%25C2%25B0N%252C%252022.16
237%25C2%25B0E%254038.070994%252C22.162372%2540-
1/38.23588%25C2%25B0N%252C%252022.14095%25C2%25B0E%254038.23
5883%252C22.140953%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=38.031512631103%2C22.343002500001&zo
om=8
44 km, 1 hodina  
Trasa ze STPL do přístavu v Patrasu 
http://routes.tomtom.com/t/#/route/38.23588%25C2%25B0N%252C%252022.14
095%25C2%25B0E%254038.235883%252C22.140953%2540-
1/38.25491%25C2%25B0N%252C%252021.73683%25C2%25B0E%254038.25
4911%252C21.736833%2540-
1/?leave=now&traffic=true&center=38.272409987512%2C21.83787&zoom=9
47 km, 1 hodina  
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Kato Rodini
??????????????????????, Rio 26504, Greece,GR

38° 19' 28.07"   21° 53' 20.06"
 

 
Kato Rodini , parkovanie na štrkovej pláži, sprcha 
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