Kreta z Karolkiem w brzuszku

wrzesień 2014

Nasza kreteńska trasa

Agnieszka Buczkowska-Fertała
Marek Fertała

1

20.09.2014r., sobota
Kupiliśmy bilety o 21:40 w piątek (TUI - loty czarterowe Wrocław - Heraklion).
Szybkie pakowanie. Mareczek zawozi Nastusię w sobotnie popołudnie do Wielunia i
stamtąd jedzie prosto do Wrocławia. Ja zabieram się ze starszą siostrą Anią i Sławkiem z Nysy.
19:00 - Msza św. u dominikanów we Wrocławiu.
Po mszy udajemy się w trójkę na kolację do azjatyckiej knajpki w Galerii Dominikańskiej, gdzie po godzinie 20 zaczynają się Happy Hours i jedzenie jest bardzo tanie. O
21:30 docieram do Ani i Maćka Zygmuntów, a pół godziny później zjawia się Marek. O
północy Maciek zawozi nas na lotnisko. Pan przy stanowisku check-in informuje nas,
że nie ma naszych nazwisk na liście pasażerów. Czekamy. Jest 01:30, a odlot mamy o
02:05. W końcu biorę sprawy w swoje ręce. Rozmawiam z kobietą z biura TUI i dopisuje nas na listę. Kończymy odprawę i wsiadamy zmęczeni do samolotu linii Enter Air.
Stewardes (młody chłopak) jest bardzo miły. Proponuje mi miejsce z samego przodu
na trzech miejscach tak, że mogę się spokojnie położyć.
21.09.2014r., niedziela

Knossos
Po godzinie piątej pobudka, lądowanie i 05:30 jesteśmy na lotnisku (06:30 czasu
miejscowego). Około ósmej po przepakowaniu łapiemy stopa do Heraklionu (4km z
taksówkarzem), a stamtąd autobus do Knossos (kolejne 4km). Oglądamy ruiny pałacu
legendarnego króla Minosa. Po zwiedzaniu jemy śniadanie na murku przed wejściem
do wykopalisk, a następnie łapiemy stopa do górskiej miejscowości Anogia. Zatrzymuje
się nam sympatyczny Grek i zawozi od Knossos do drogi wylotowej z Heraklionu, skąd
mamy 29km. Jaki dobry człowiek! Dalej pick-upem ze starszym małżeństwie na pace
około 7 km do Tilissos. Stamtąd zabierają nas dwie sympatyczne panie i córka jednej
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z nich fiestą około dziesięciu kilometrów na rozdroże Gonies - Astiraki. Panie łapią
nam dalej stopa volkswagenem T4 z żoną miejscowego piekarza do Anogia. W sklepie
robimy zakupy i gotujemy makaron z warzywami. Starsza pani pod sklepem wykłada
z domu dwa krzesła dla nas na czas posiłku. Wszyscy są tutaj bardzo mili i gościnni.
Jest godzina 12:20. Uderzamy na Nidę!

Na picku-upie do Tilissos

Czekamy dalej...

Obiadek w Anogia

Anogia

Około godziny 14 stajemy na drodze w stronę Nida (20km). Zero ruchu... Mija
nas jedno auto, drugie. Stoimy dalej. Po dłuższej chwili zatrzymuje się Andrej i Irina małżeństwo czterdziestolatków z Moskwy. Pokonujemy z nimi niebezpieczny górski odcinek drogi zawrotną prędkością ok. 70km/h wynajętym przez nich oplem corsa. Ufff,
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ale się baliśmy. Żegnamy się z nimi w tawernie i idziemy do Jaskini Ideon Antrion, w
której rzekomo narodził się Zeus.
Po powrocie około 16:30 rozkładamy namiot i zasypiamy twardym snem na dwie godziny. Należała nam się ta drzemka po nieprzespanej nocy. Obok namiotu pełzał metrowy jasnobrązowy wąż z czarnym zygzakiem i żółtymi plamkami przy głowie (połoz
lamparci). Krótka kolacja przed dziewiętnastą i śpimy do rana.

Nida Plateau

Jaskinia narodzin Zeusa

22.09.2014r., poniedziałek

Poranek na Nida Plateau

Ruszamy zdobyć Psiloritis

Pobudka o 05:40. Zbieramy się w góry. Robimy jajecznicę z pięciu jaj kupionych w
Anogia. O siódmej ruszamy, zostawiając ukryty namiot z ekwipunkiem rozłożony dwie4

ście metrów od tawerny. Chcemy zdobyć najwyższą górę Krety - Psiloritis 2496mnpm.
O godzinie 9 docieramy na małą przełęcz. Droga jest kamienista, rano słońce jeszcze
nisko, temperatura znośna. Popołudniu żar. Idzie się bardzo długo, choć nie jest bardzo
stromo. W południe docieramy na szczyt. O dziwo brzuszek ciążowy w ogóle mi nie
przeszkadza, bardziej dokucza mi atak korzonków. Przepasałam się chustą i dodatkowo
zawiązałam polar, także Karolek ma dobre nosidło. Ludzie są lekko zdziwieni, widząc
mnie w takim stanie, ale na szlaku nie ma tłumów. O 12:40 ruszamy w drogę powrotną.
Pod przełęczą około godziny 15 spotykamy trójkę Polaków.

Droga na Psiloritis

Orłosęp

Na szczycie

Droga powrotna

Godzinę później docieramy do tawerny, zamawiamy jagnięcinę z frytkami i zimną
colę. Idziemy pakować namiot. Korzystając z restauracyjnej łazienki, myję się dokładnie. Najgorsze są zniszczone przez kamienie stopy.
Jagnięcina była stara i gumiasta, za to udaje nam się złapać stopa do Anogia z
parą, która pracuje w tawernie. Zostawiają nas na wylocie z Anogia, gdzie rozbijamy
namiot w lasku na wzgórzu. Jest godzina 19. Jutro ruszamy na zachód!
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W tawernie

Nocleg na wzgórzu w Anogia

23.09.2014r., wtorek
Niespiesznie wychodzimy z namiotu przed ósmą. Noc była spokojna, ale gorąca. Spaliśmy z otwartym wejściem bez śpiworów. Po owsiance o wpół do dziesiątej
stajemy na drodze w kierunku Chania. Jest upalnie, szukamy cienia. Po kwadransie
zatrzymuje się nam budowlaniec mazdą pick-up. Mimo, że mieszka w Axos, zawozi nas
aż do Mourtzana na czerwoną drogę, gdzie ruch jest większy. Zostawia nas w miejscowej tawernie, proponując coś do picia. Głupio nam trochę i odmawiamy, ale kelnerka
kontynuuje namawianie. Mimo wszystko dziękujemy. Za to pani łapie nam stopa ze
starszym Grekiem do Perama, gdzie robimy szybkie zakupy i dalej łapiemy stopa białym małym autkiem z innym starszym Grekiem na drogę do Panarmos. Tam stoimy
dłuższy czas w mocno słonecznym miejscu, zanim zatrzymuje się kolejny pick-up. Ja
jadę w kabinie, Marek na pace. Prosto do Chania. Kierowca Miros pochodzi z Anogia i
w Chania sprzedaje własnej roboty ser. Na odchodne częstuje nas kawałkami baraniny
z chlebem i w południe ruszamy na zwiedzanie miasta. Idziemy nadmorskim traktem,
zatrzymując się w Starym Mieście na kawę mrożoną. W pubie zostawiamy plecaki i
spacerujemy małymi uliczkami. O godzinie 16:30 zbieramy się na poszukiwanie miejsca namiotowego. Wszędzie nas straszą, że to zabronione i dostaniemy wysoki mandat.
Trafiamy na plażę Nea Chora Beach, gdzie właściciel restauracji nie widzi problemu
z nocowaniem na jego plażowych leżankach. Spędzamy tutaj chwilę, wylegując się i
zastanawiając, jak spędzimy dzisiejszą noc...
24.09.2014r., środa
Noc spędziliśmy na zachód od Nea Chora Beach. Namiot rozłożyliśmy pod drzewem za wydmą, obok stał drugi - opuszczony. Niedaleko potem za krzakami znajdował
się dziki obóz Rumunów i Bułgarów, którzy koczują tu już dobre kilka miesięcy. Jeden
z nich - Peter - mieszkał w Polsce i zna dobrze język polski. Są sympatyczni, ale bardzo
nachalni. Peter na siłą próbuje nam we wszystkim pomóc. Szuka miejsca i rozkłada
namiot. Marek powoli traci cierpliwość. W końcu udaje nam się ich pozbyć. Nasze
szczęście nie trwa długo, gdyż trójka z nich wybiera się nocą po wodę. Przynoszą nam
dwie butelki wody, siadają pod namiotem i otwierają po piwku. No ładnie! Bałam się,
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Chania

Nea Chora Beach

że szybko sobie pójdą, ale po pół godzinie nie ma po nich śladu. Piwo szybko się skończyło. Marek też dostał od nich butelkę, ale widząc, że mu picie nie idzie tak szybko,
”pomogli”mu je dokończyć. Nastała błoga cisza.

Nea Chora Beach o zachodzie

... i poranku

Noc jest potwornie gorąca, w dzień było 39 stopni Celsjusza! Wstajemy o północy, próbując przestawić namiot w stronę wiatru. Udaje nam się złapać kilka podmuchów i w końcu zasypiamy. Rano wstajemy pogryzieni przez komary. Jest ósma.
Niebo przykryte chmurami. Możemy odetchnąć. Ufff. Pakujemy się i przenosimy na
Nea Chora Beach. Nasza baranina, którą dostaliśmy wieczorem od Petera, została całkowicie zaatakowana przez mrówki! Na śniadanie jemy płatki owsiane, popijąc kawą
zbożową. Biorę zimny prysznic na plaży i około dziesiątej ruszamy na spacer po mieście. Wykorzystując Happy Hours, pijemy kawkę nad portem weneckim. Spotykamy też
sympatyczną panią ze Lwowa - Tatianę. W poszukiwaniu knajpki na obiad trafiamy
na świetną restauracyjkę ”Kustina E.P.E”. Jako przystawkę podali Oliwki i chlebek z
dzbankiem wody. Zamówiliśmy nadziewanego pomidora, lazanię, a dla Marka - mięso
mielone z frytkami. Około 15:30 wracamy na naszą plażę Nea Chora. Kąpiemy się
w morzu i bierzemy prysznic. Obok leżakują sympatyczne Greczynki, jedna jest w
ósmy miesiącu ciąży. Częstują nas winogronem. Jest przyjemny podwieczorek. Około
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19 zbieramy rzeczy i udajemy się na naszą plażę, zwaną plażą pedałów (podobno miejsce schadzek gejów), gdzie rozbijamy namiot na wydmie. Dziś jest trochę chłodniej i
możemy spokojnie spać. Wykupiliśmy wieczorem wycieczkę do wąwozu Samaria. Ruszamy jutro o 06:00.

Port w Chania

Wzburzone Morze Kreteńskie

25.09.2014r., czwartek
Wycieczka do wąwozu Samaria

Początek szlaku w wąwozie Samaria

Samaria

O szóstej rano ruszamy autobusem do Omalos. Nasz przewodnik Tomas wygląda
dość nietypowo jak na Greka - jest blondynem, ma niebieskie oczy i jasne kręcone
włosy do ramion. Ma około 45 lat. W Omalos w sklepie spotykamy Agnieszkę, Dorotę
i Krzyśka - trójkę Polaków z Poznania, poznanych na szlaku Psiloritis, którzy także
wybierają się do wąwozu. Będąc już w Samaria, spotykamy się z nimi na pierwszym
dużym przystanku - A. Nikolaus i odtąd idziemy razem.
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Kozica kri-kri

Dolny odcinek wąwozu

Wąwóz jest piękny, droga kamienista, cały czas w dół, dużo tu strumieni. Ostatnie
pięć kilometrów idziemy w słońcu. Wąwóz ma 16km. Na ostatnim kilometrze Dorota
została zaatakowana przez szerszenia, który użądlił ją w głowę. Opatrzyła ją później
młoda lekarka i podała różne tabletki. Około 14 docieramy do Agia Roumeli, rozstajemy się z Polakami, kupujemy jedną porcję nadziewanych warzyw i wylegujemy się
na restauracyjnych leżakach nad Morzem Libijskim. O 16:30 odbieramy nasze bilety
na prom od Tomasa w umówionym pubie Kri-kri i o 17:30 odpływamy do Sougia. Na
promie znów spotykamy naszych poznaniaków. Godzinę później docieramy na miejsce,
żegnamy się z rodakami, w międzyczasie dzwoni pani Tatiana z pozdrowieniami. Przed
20:00 wysiadamy z naszego autobusu wycieczkowego ok. 10km przed Chania nad jeziorem Aiya Lake, gdzie w lasku obok kościoła rozbijamy namiot.

Agia Roumeli

Morze Libijskie
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Nocleg w okolicach jeziora Aiya

26.09.2014r., piątek
Po dziewiątej łapiemy stopa w kierunku półwyspu Rodopos. Zatrzymuje nam się
Grek w średnim wieku bordowym zdezelowanym pick-upem. Marek jedzie standardowo
na pace, ja w kabinie.

Autostop na pace

Wysiadamy w Gerani i tam zatrzymuje się nam rodzinka amerykańska z Kalifornii - 28letnia Robin i jej rodzice małym białym wynajętym autkiem. Po miłej
pogawędce wysiadamy pięć kilometrów przed Rodopos. Tam zgarnia nas kolejny pickup do Rodopos. Trochę nie o to nam chodzi, bo znajdujemy się w suchym gorącym
miasteczku daleko od morza! Zawracamy więc i czekamy na okazję. Po dłuższym staniu zatrzymuje nam się para z Holandii i jedziemy razem do Afraty, gdzie w małym
sklepiku robimy zakupy i dalej w dół na malutką kamienistą plażę. Jest południe. Odpoczywamy, jednak nie czujemy się tutaj za dobrze. Wszędzie skały i osty, brak miejsca
na namiot. Niedaleko pasie się stado owiec. Jemy barszcz biały, moczymy nogi w morzu. Postanawiamy opuścić to miejsce. Udaje nam się złapać z parkingu sympatyczne
włoskie małżeństwo, które zawozi nas w okolicę Kolimvari. Po drodze zwiedzamy monastyr Gonia.
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Afrata

Monastyr Gonia

Na tutejszej plaży odżywamy - kąpiemy się w morzu i bierzemy prysznic w plażowej budce. Spotykamy też polskie małżeńskie z Wrocławia na rowerach. Jest cicho i
spokojnie, choć zbierają się chmury (w Afrata lekko pokropiło). Nadszedł wieczór. O
20:30 idziemy spać. Zrywa się wiatr...

Nocleg na plaży - okolice Kolimvari

27.09.2014r., sobota
Wstajemy około 07:30. Na kamienistej plaży słychać już ludzkie kroki. Niespiesznie się pakujemy, jemy śniadanie i idziemy na drogę w kierunku Heraklionu.
Stoimy długo. Chyba ponad godzinę. Około 10:30 zatrzymuje się trzydziestoletni
chłopak, który zabiera nas do Chania. Upiera się, że nie złapiemy stopa na głównej
drodze Chania-Heraklion i zawozi nas na autobus, oferując składkę 10 euro do biletu.
Absolutnie nie godzimy się na to, tłumacząc mu, że naszą ideą jest jazda autostopem. Po krótkiej rozmowie naszego kierowcy z obsługą dworca, autobus zabiera nas za
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Poranek

Kierujemy się w stronę Chania

darmo. Podróż trwa ponad trzy godziny (od 11:30 do 14:50). Prawie cały czas pada
deszcz. Autobus jedzie przez Soudę i Rethimno. Miasto Heraklion jest mocno zakorkowane, brak miejsc parkingowych, uliczki wąskie. Autobus blokuje się na jednej z nich.
Kierowca wysiada, zwołuje jeszcze dwóch przechodnich mężczyzn i w trójkę przenoszą
tylną cześć fiata punto, odblokowując w ten sposób ulicę. Po opuszczeniu autokaru i
zostawieniu bagażu w przechowalni udajemy się na obiad. Marek zamawia souvlaki z
frytkami, ja tradycyjnie nadziewane warzywa i sałatkę grecką. Spacerujemy po Starym
Mieście, po Porcie Weneckim. Odwiedzamy fort i port, katedrę św. Titusa. Kupujemy
pamiątki - makatkę na ścianę i dywanik. W knajpce obok fontanny weneckiej pijemy
cappuccino. Jest godzina 19. Pół godziny później łapiemy autobus na lotnisko i dziesięć minut potem jesteśmy już na miejscu. Pogoda nas dziś nie rozpieszczała, 18 stopni
Celsjusza, na przemian deszcz ze słońcem.

Heraklion

Port w Heraklionie

Koczujemy na karimatach w korytarzu lotniska. Tak oto kończy się kreteńska podróż autostopowo-namiotowa. Bardzo już tęsknimy za naszą córeczką Nastusią, która
została u babci w Polsce. Karolek grzecznie zniósł w brzuszku wszelkie niedogodności
(31 tydzień ciąży) - trekking na najwyższy szczyt Krety, przejście najdłuższego wąwozu
w Europie, noclegi pod namiotem i podróż okazją. Opuszczamy kapryśny pogodowo
Heraklion. W pamięci pozostaną ludzie - pomocni i bardzo przyjaźni. I miejsca jedyne
w swoim rodzaju.
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Na lotnisku

P.S. Na lotnisku przy odprawie robili małe problemy. Żądali zaświadczenia w języku
angielskim od lekarza o braku przeciwwskazań do podróży samolotem. Na szczęście
znalazła się tłumaczka grecko-polska i jakoś poszło...
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