
Opisy wysp i portów na trasach rejsów 

 

W naszych podróżach żeglarskich proponujemy odwiedzenie wysp opisanych poniżej. Oczywiście ze 

względu na informacyjny charakter każdemu z tych miejsc poświęcimy tylko kilka zdań. Każda z wysp 

posiada własną kulturę, lokalną kuchnię i obyczaje. Niektóre dosyć długo broniły się przed masową 

turystyką i dzięki temu zachowały swój niepowtarzalny i jeszcze nie do końca skomercjalizowany 

charakter. Postaramy się przybliżyć Wam te miejsca i w miarę naszych możliwości pokazać 

najciekawsze naszym zdaniem fragmenty tej części Grecji. Jednocześnie informujemy, że jest to tylko 

informacja o interesujących miejscach a wybór trasy będzie zależeć od Waszych zainteresowań i 

oczekiwań, oraz przede wszystkim (ze względu na Wasze bezpieczeństwo) od warunków 

pogodowych. Życzymy samych przyjemnych i słonecznych chwil pod naszymi żaglami. 

Zatoka Sarońska i Peloponez 

LAVRIO 

Położone na Półwyspie Attyckim w odległości ok. 35 km od lotniska (mniej więcej tyle samo, co 

Ateny). Dojazd autobusem, lub taksówką. Jest osadą z bogatą historią i dużym portem promowym, 

oraz bazą żeglarską dla firm czarterowych. Wzdłuż nabrzeża mnóstwo restauracji, kawiarni i tawern 

w sezonie okupowanych głównie przez żeglarzy, zwłaszcza w weekendy (wymiany załóg na jachtach 

czarterowych). W odległości ok. 3 km przylądek Sounion z ruinami świątyni Posejdona. Bardzo 

popularny punkt widokowy przyciągający rzesze turystów, zakochane pary, oraz fotoamatorów 

pragnących uwiecznić spektakularne zachody słońca. W pobliżu za Sounion znajdują się mało znane 

wśród zagranicznych turystów piękne piaszczyste plaże, co w Grecji zdarza się nie często. 

 

EGINA 

Wyspa znajdująca się w Zatoce Sarońskiej, słynie z upraw orzeszków pistacjowych, które są 

sprzedawane na straganach w porcie. Warta odwiedzenia jest świątynia Afai, jeden z najpiękniejszych 

zabytków pozostałych po starożytnej Grecji. Polecamy również odwiedziny w średniowiecznym, 

opuszczonym obecnie Paleochori w którym to miasteczku schronili się mieszkańcy wyspy podczas 

ataku piratów pod koniec IX wieku. W porcie Perdika liczne tawerny rybne. 

 

 



 

PÓŁWYSEP METHANA 

Można powiedzieć, że jest to półwysep na półwyspie, gdyż wystaje on niejako z Peloponezu. Bardzo 

piękne zatoczki, pełne zieleni, nawet w lecie a to za sprawą rosnących tam pinii. Od strony 

południowo- zachodniej znajduje się uroczy, chociaż bardzo mały porcik o nazwie Vathi. Naszym 

jachtem możemy tam wpłynąć tylko podczas dobrej pogody i odpowiedniej ilości miejsca, ale z całą 

pewnością jest wart odwiedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

POROS 

Wyspa oddzielona od Peloponezu tylko bardzo wąską cieśniną. Urocze miasteczko, wzdłuż nabrzeża 

tawerny i sklepiki typowe dla tego typu miejscowości. Bardzo wąski przesmyk pomiędzy stałym 

lądem a wyspą. Po obu stronach cieśniny urocze kotwicowiska, zarówno na Peloponezie, jak i na 

Poros. Samo miasteczko z białymi budynkami pokrytymi czerwonymi dachówkami przypomina 

bardziej Włochy, lub Chorwację. Warto zwiedzić klasztor na wyspie, oraz wejść na któreś ze wzgórz i z 

góry podziwiać panoramę. 

 

 

 



HYDRA (IDRA) 

Urocza wyspa i miasteczko o tej samej nazwie. Ciekawostką jest, że obowiązuje tam całkowity zakaz 

poruszania się pojazdami mechanicznymi, w tym również skuterami. Są tam tylko dwa samochody- 

śmieciarki. Cały transport odbywa się na osiołkach i mułach. Miasteczko jest przyklejone do zbocza i 

rozłożone wokół zatoki. W porcie zawsze panuje duży ruch motorówek, taksówek wodnych, jachtów, 

kutrów i dodatkowo wodolotów zapewniających połączenie z Pireusem i innymi wyspami. Na 

nabrzeżu bardzo dużo kotów, zwłaszcza gdy rybacy wracają z połowów. Hydrę upodobali sobie różni 

artyści i często wynajmują tam domy i apartamenty, aby tworzyć w atmosferze tej oryginalnej wyspy. 

Podczas pobytu na Hydrze polecam odwiedziny w tawernie „Zefiros”. Prowadzi ją wraz z mężem 

Grekiem przesympatyczna Polka Agnieszka. 

 

 

 

 

II Cyklady 

KYTHNOS 

Wyspa z uroczymi zatoczkami i gorącymi źródłami. Jedne z nich znajdują się na zachodnim wybrzeżu 

w pobliżu pięknego kotwicowiska składającego się z dwóch części przedzielonych piaszczystą 

mierzeją biegnącą do malutkiej skalistej wysepki Agios Loukas (Święty Łukasz). W pobliżu znajduje się 

miasteczko Mericha z portem promowym. Wokół nabrzeża kilka tawern i sklepów. Możliwość 

zaopatrzenia w pieczywo i podstawowe artykuły. Po drugiej stronie wyspy miejscowość Loutra z 

porcikiem jachtowym i rybackim, oraz również z ciepłym źródełkiem. Powyżej osady archeolodzy 

odkopali najstarsze cykladzkie osiedle pochodzące z ok. 4500 r. p.n.e. W południowo-wschodniej 

części wyspy znajduje się zatoka z kotwicowiskiem z którego można podpłynąć pontonem do tawerny 

w której pracuje a wkrótce zostanie współwłaścicielką sympatyczna Polka. Restauracja jest znana z 

wyśmienitej kuchni, zwłaszcza wśród Greków, którzy przyjeżdżają tam nawet z Aten. Specjalizuje się 

w różnego rodzaju mięsach a wszystkie warzywa i zioła pochodzą z przydomowego ogródka. Przepisy 



są tajemnicą starszej gospodyni, która przez lata je doskonaliła i wcale nie kwapi się do dzielenia się 

nimi z kimkolwiek. 

 

SERIFOS 

Wyspa słynie głównie z dużej ilości mało dostępnych z lądu plaż, dzięki czemu nawet w szczycie 

sezonu można znaleźć miejsce tylko dla siebie. Życie „nocne” skupia się głównie w portowym Livadhi, 

gdzie są tawerny, bary i kilka klubów i dyskotek (w sezonie). Warto wybrać się do Chory (stolicy), czyli 

Serifos, zwłaszcza do jej górnej części, gdzie z ruin zamku można podziwiać piękną panoramę Morza 

Egejskiego i sąsiednich wysp. 

 

SIFNOS 

Wyspa ze stosunkowo dużą ilością zieleni, oraz kwitnących kwiatów i krzewów. Główny port to 

Kamares. Urocze miasteczko położone nad zatoką z plażą dookoła i czynnymi do późna barami i 

tawernami. Wnętrze wyspy bardzo górzyste z widowiskowymi tarasami. Sifnos słynie z garncarstwa, 

które jest praktykowane do dzisiejszych czasów. Wprawne oko dostrzeże wpływy weneckie i 

hiszpańskie ( Katalonia). 

 

 

 



PAROS 

Popularna cykladzka wyspa. Główny port to Naousa, uroczy zwłaszcza w nocnym oświetleniu, przy 

spokojnej wodzie, kiedy odbijają się się w niej budynki i kolorowe kuterki rybaków. Na Paros znajduje 

się dużo plaż. Jedną z ciekawostek wyspy jest znajdująca się po zachodniej stronie Dolina Motyli ( 

Petaloudes) znana z żółto-czarnych niedźwiedziówek okupujących rosnące tam drzewa. Andiparos 

Przedrostek andi oznacza naprzeciwko, przeciwny, więc nazwa Andiparos tłumaczy położenie tej 

niewielkiej wysepki. Jeszcze 5000 lat temu, czyli w geologii stosunkowo niedawno, była ona 

połączona z Paros. Dzisiaj można się na nią dostać promem kursującym dosyć często nawet poza 

głównym sezonem. Ładne plaże i bary przyciągają turystów a także miejscowych businessmanów. 

którzy lubią się tutaj zrelaksować. Ale ta niewielka wysepka słynie głównie z jaskini Stalaktikon w 

której czasami odbywają się koncerty. 

 

NAXOS 

Największa z Cyklad. Słynie z pięknych, długich piaszczystych plaż i wysokich gór pełnych 

tajemniczych jaskiń. Podobno w takiej właśnie olbrzymiej grocie pełnej nietoperzy przyszedł na świat 

Zeus. Na jego cześć góra ta nosi nazwę Zas, lub Góra Zeusa. Ma 1001 m. n.p.m. Na pobliskiej wysepce 

połączonej z lądem groblą stoi olbrzymia marmurowa brama będąca w zamierzeniach wejściem do 

świątyni Apollina Delijskiego. Nigdy tej budowli nie dokończono, ale gdyby to się udało, byłaby to 

największa świątynia starożytnej Grecji. Na wyspie można zauważyć wpływy weneckie, włoskie i 

tureckie. 

 

 

 

 

 

 



IOS 

Wysepka posiada pięknie usytuowany port do którego zawijają ( w sezonie bardzo często) największe 

promy. Słynie głównie z domniemanego grobowca Homera, chociaż wśród historyków zdania na ten 

temat są podzielone. W porcie, nieco z boku na lewo od terminalu promowego znajduje się świetna 

tawerna w której za niewielkie pieniądze można zjeść bardzo dobry i bardzo obfity posiłek. Nazwy nie 

pamiętam, ale z pewnością trafię :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMORGOS 

Wysoka, górzysta wyspa. Została rozsławiona przez film Lucca Bessona „ Wielki błękit” m.in. z Jeanem 

Reno opowiadającym o swobodnym nurkowaniu, męskiej przyjaźni i oczywiście o miłości do pięknej 

kobiety nakręcony w pięknych plenerach Amorgos. Warto wiedzieć, że w pobliżu Chory, nieopodal 

jednej z cerkwi znajdowała się starożytna wyrocznia, coś jak Pytia Delficka, którą „ zamknięto” 

dopiero po II wojnie światowej. Każdy kto odwiedzi Amorgos z pewnością zapamięta bizantyjski 

monaster Panagia Chozoviotissa pochodzący z XI wieku. Wydaje się on „przyklejony” do blisko 200-

metrowej skały, odcinający się od niej bielą swoich ścian. Znajduje się w nim ikona „ Matki Świętej 

Dziewicy” 

 



MILOS 

Jedna z najpiękniejszych wysp, nie tylko na Cykladach i nie tylko w Grecji, raj dla geologów, pełna 

tajemniczych form skalnych powstałych z zastygłej lawy, oraz na skutek erozji wodnej i powietrznej. 

Już przy wejściu do głównej zatoki można zauważyć przedziwne stworzenia które przypominają 

zastygłe w lawie zwierzęta. Dalej jest już tylko ciekawiej. Mijamy po lewej wioskę Klima z kolorowymi 

drzwiami garażów na łódeczki. Główny port to Adamas do którego przypływają promy i 

wycieczkowce. Tutaj również spotykamy Polki. W restauracji „ Marianna”, tuż przy porcie szefuje 

Lidia. Można tutaj wypożyczyć samochody, lub skutery i zwiedzić wyspę od wewnątrz. Jadąc w 

kierunku lotniska dojeżdżamy do kopalni diamentów. Zostawiamy ją po lewej stronie i zjeżdżamy 

częściowo szutrową drogą nad morze. Mamy do wyboru piękne Firiplaka (w lewo) i Tsigrado (w 

prawo). Inne ciekawe miejsca to: Prowatas, Kyriaki, Paleohori, cudowne białe skały, czyli Sarakiniko, 

Kleftiko i wiele, wiele innych. Jest jeszcze wiele miejsc o których tutaj nie napisaliśmy. Znamy je i 

spróbujemy Wam jak najwięcej z nich pokazać na ile oczywiście pozwolą na to ramy czasowe i 

pogoda. Jednocześnie wiemy, że nie da się opisać piękna przyrody, kolorów wody, których w Grecji 

jest podobno kilkaset, oraz atmosfery luzu i beztroski panujących na tych wyspach.  

 

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. 


