KALIMÉRA – VÁŽENÍ PŘÁTELÉ !

Tímto řeckým pozdravem si Vás dovolujeme přivítat na naší společné cestě do míst, která Vám
umožní prožít příjemné chvilky v pohodě na věčně zeleném ostrově, sluncem zalitém a bájemi
opředeném, v Jónském moři ležícím ostrově Kerkyra.
Věčně zelený, sluncem zalitý a bájemi opředený ostrov ležící v Jonském moři - to je Kerkyra.
Ostrov s pohádkově krásnou přírodou, tisíciletými olivovými háji, cypřiši a eukalypty, dlouhými
písečnými plážemi s oblázky, divokými skalami a čistým teplým mořem s delfíny. Kerkyra, to je ostrov
s horou Pantokrator, odkud jsou vidět tajemstvím opředené starobylé kláštery a malebné horské
vesničky, kde jediným dopravním prostředkem zůstává oslík. Ostrov, který si pro vlídnost místních
obyvatel zamilovala i rakouská císařovna Alžběta zvaná „SISSI“...
Těší nás, že Vám budeme moci představit tento velice zajímavý ostrov s jeho historickými
památkami a pohostinnými korfany. Věříme, že ve Vás Kerkyra zanechá jen ty nejkrásnější vzpomínky.
Aby Vám „Vaše cesta za sluníčkem“ opravdu vyšla, přeje cestovní kancelář
Monatour

Kalós írthate stin Kerkyra!
Řecko není nutno představovat. Je to země plná slunce, milých a pohostinných lidí, dobrého jídla,
vína retsina, ale i krásné hudby a tance, Řeka Zorby a bohů, kteří nad tím vším drží ochrannou ruku.
Je to země s více než dvěma tisíci ostrovy a Vy se jistě ptáte, proč jsme si pro Vás vybrali právě
ostrov Kerkyru. Je známé, že je nejzelenějším ze všech řeckých ostrovů, a to díky olivám, které tvoří po
celém ostrově nádherný stříbrnozelený koberec. Není možné, aby se zde kdokoliv nudil, neboť každý
kousek na tomto ostrově vypadá zcela jinak, ráz krajiny se mění každých 20 km a tak si zde své oblíbené
místečko najde každý, i ten nejnáročnější.
A to jsme se ještě nezmínili o neskutečné kráse hlavního města Kerkyra, která v sobě nese historii
a kouzlo Benátčanů, Francouzů ale i Angličanů. Ohromí Vás krásné dvě pevnosti ze 16. stol., největší
řecké náměstí Spianada, ale i romantické a ruchem žijící podloubí Liston z dob Napoleona. Zde můžete
vychutnat stejně jako správní Řekové řeckou kávu, ledové frappé či ouzo a mezze, což je talíř plný všech
možných dobrot.
Těšte se na krásná místa, jako je palác císařovny Sissi Achillion, skalnatá Paleokastritsa, rybářská
vesnička Kassiopi, písečné Sidari, místo neskutečné romantiky Mys Drastis a nad tím vším hora
„všemohoucích“ - Pantokrator!
... a pokud byste se chtěli opravdu sžít s tímto krásným a okouzlujícím ostrovem, měli byste si
zajít na typické stifado či sofrito či jehněčí kleftiko, poté si dát likér Koumquat a zatancovat si řecké tance
zembetiko či chasapiko....
Kalos nartheite ... s radostí a potěšením Vás očekáváme!

MALÉ INFO O KERKYŘE

Kerkyra je druhý největší ostrov v Jónském moři a je součástí Řecka. Zároveň tvoří stejnojmennou
prefekturu v kraji Iónské ostrovy s hlavním městem – přístavem Kerkyra, kde žije přibližně 35.000
obyvateli. Nejvyšší horou ostrova je Pantokrator (906 m). Hospodářství ostrova stojí z velké části na
turistickém ruchu, dále na pěstování oliv. Udává se, že na Kerkyře napočítáte 3,5 – 5,5 milionu
olivovníků, což z Kerkyry dělá nejzelenější z řeckých ostrovů. Také se zde pěstuje kumquat – trpasličí
pomeranč, který se prodává nejčastěji jako proslazené celé plody, marmeláda, a dále se z něj vyrábí
tradiční sladký alkoholický nápoj téhož jména. Menší část hospodářství na úrovni spíše soběstačnosti
ostrova představují rybolov, vinařství a zemědělství.
Rozloha:
Obyvatelstvo:
Hlavní město:
Tradiční pokrm:
Tradiční nápoj:
Tradiční suvenýr:
Svatá patronka:
Svátek:
Tanec:

592 km2
100.000
Kerkyra
pastitsada (králík na víně)
koumquat
předměty z olivového dřeva
Agios Spyridon
10. 8. Varkarola
Siniotikos, Perdika

Mona tipy
1. Pantokrator – nejvyšší hora ostrova, kde vyslovíte svá přání a možná jedno se Vám splní...
2. Achillion – kouzelný letohrádek císařovny Sissi, která si zde osvěžovala svoji mysl
3. Mys Drastis – jedno z nejromantičtějších míst ostrova, kde si připadáte, že se čas zastavil
4. Moni Theotokou – neuvěřitelný klášter, plný pravoslavných mnichů, kde i Vy se musíte zahalit
5. Kalami – malebná zátoka pod Pantokratorem, kde žil a tvořil anglický spisovatel Gerald Durrell
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DOVOLENKOVÝ PROGRAM

GRAND ISLAND TOUR (Velký okruh ostrovem) - Snad nejoblíbenější a nejkrásnější výlet klimatizovaným
autobusem po nejzajímavějších a nejhezčích místech ostrova. Návštěva paláce rakouské císařovny Sissy ACHILEON
(cca 5 EUR) s jeho překrásnými zahradami a výhledem na téměř celý ostrov, jakož i prohlídka výrobny typického
kerkyrského alkoholického nápoje Kumquat s ochutnávkou, je svým způsobem velmi lákavé. Ani zastávka v
nejmalebnějším místě ostrova Paleokastritsa s projížďkou lodí do mořských jeskyní a nezapomenutelný rozhled po
celém západním pobřeží z vyhlídky Bella Vista není k zahození.
dospělí:
cca 32,00 €
děti do 12 let:
cca 16,00 €

VÝLET LODÍ NA OSTROVY PAXOS a ANTIPAXOS - Nezapomenutelný celodenní výlet lodí na dva velice
příjemné řecké ostrůvky, kdy Antipaxos je znám svými překrásnými plážemi a tyrkysovou vodou. Využití tohoto
výletu ke koupeli v takovém příjemném prostředí jistě nemá chybu.
dospělí:
cca 30,00 €
děti do 12 let:
cca 17,00 €

AQUALAND - To je báječný svět skluzavek, tobogánů, vířivek a bazénů s vlnobitím v Agios Ioannis, kde můžete
prožít den plný vodních her a radovánek. Prostě legrace pro každého.
s transferem dospělí:
cca 32,00 €
děti do 12 let:
bez transferu dospělí:
cca 20,00 €
děti do 12 let:

cca 23,00 €
cca 15,00 €

VÝLET V JEEPECH - Jízda plná zážitků, krásných míst, příjemné atmosféry a sluníčka bude jistě
nezapomenutelnou cestou pro každého účastníka. Dobrodružná cesta ostrovem ověří osobní zručnost i
pohotovost každého řidiče jeepu i jeho tří spolujezdců při cestě na vrchol Pantokratoru.
dospělí:
cca 40,00 €
děti do 12 let:
cca 20,00 €

KALYPSO - Hodinová plavba lodí s proskleným dnem je zábava i poučení. Pohled na život pod mořskou hladinou
se nenaskýtá každý den.
s transferem dospělí:
bez transferu dospělí:

cca 24,00 €
cca 15,00 €

děti do 12 let:
děti do 12 let:

cca 12,00 €
cca 10,00 €

NOČNÍ KERKYRA - Čeká na Vás příjemný večer plný zážitků. Po prohlídce těch nejzajímavějších památek hlavního
města se společně s průvodcem přesunete do typické řecké vesnické taverny, kde Vás naučí opravdově žít! Jíst,
pít, tančit a hlavně bavit se budete snad až do rána.
dospělí:
cca 15,00 €
děti do 12 let:
cca 10,00 €

ALBÁNIE - Pro ty, kteří touží zažít o dovolené něco navíc, je připraven výlet do protější Albánie. Návštěva
historických pamětihodností a archeologických monumentů rozšíří vědění a umožní vrátit se v duchu o 2500 let
zpět. Při zpáteční cestě je zastávka s obědem, servírovaném za zvuku místní hudby. POZOR: Na lodi je vybírán
přístavní poplatek 10 €, výlet do historické části vč. průvodce, muzea a oběda stojí cca 20 €, na tento výlet je
nutný cestovní pas!
dospělí:
cca 35,00 €
děti do 12 let:
cca 20,00 €

VÍTE, ŽE...

Věčně zelený ostrov si zamilovala i rakouská císařovna Alžběta
Bavorská, manželka císaře Františka Josefa I., přezdívaná Sissi.
Nechala si zde roku 1890 vystavět letní zámeček Achillion, který v
neoklacisistním slohu postavili italští architekti Rafael kavit a
Antonio Landi. Císařovna zde hledala odpočinek a rozptýlení a
místní přímořské klima, které prospívalo jejímu zdravotnímu
stavu. Po smrti Sissi byl objekt dlouho nev yužíván, poté zde sídlil
německý císař Vilm II a také zde bylo kasino (ve své době vůbec
první v Řecku).

vmícháte „okapané“
vychladnout.

Neochutnat pravé řecké tzatziki by byl hřích. V Řecku se
používá jako předkrm, příloha k jídlům či jako omáčka k
souvlaki nebo gyrosu. Řecké slovo tzatziki je původu
tureckého, kde znají podobné jídlo – cacik. Řecké tzatziki
není nikterak těžké na přípravu. Na drobné nudličky
nakrájíte 300 g salátové okurky, v misce ochutíte 350 g
řeckého jogurtu lžičkou citronové šťávy a lžičkou olivového
oleje. Podle chuti osolíte a opepříte. Do směsi přidáte 2
stroužky prolisovaného česneku. Nakonec do směsi
nudličky okurky, ozdobíte koprem a necháte velmi kvalitně

Kumquat je typickým ostrovním likérem, který se vyrábí ze
stejnojmenných citrusových plodů, které připomínají miniaturní
pomeranče. Tento polodlouhý trpasličí pomeranč patří mezi
nejmenší citrusy, je jen 2-4 cm dlouhý. Plody jsou jedlé. Rostlina
pochází z Východní Asie a jižní Číny, kde jejich historie sahá až do
12. století. Samotný keř je asi 3 vysoký. Kromě výroby likéru se
používá při pečení masa nebo k ozdobě koktejlů či jiných nápojů.

Pět nejkrásnějších let svého dětství prožil na ostrově Kerkyra
britský spisovatel Gerald Durrell (1925-1995). Své zážitky z
Kerkyry zachytil ve svých knihách pro děti i dospělé. Byl
zároveň velký ochránce přírody, založil Jerseyskou zoo, která
se specializuje na ohrožené druhy. Na počest této osobnosti
byla po něm roku 2010 pojmenovaná nově objevená
masožravá šelma.

VÍTE, ŽE...

Korfu bývá označován jako smaragdový ostrov. Vděčí za to
své bujné ostrovní vegetaci, především olivovníkům. A také
barvě smaragdu. Smaragd je šesterečný minerál zelené barvy,
skelného a matného lesku. Jeho chemické označení je
hlinitokřemičitan berylnatý. Poprvé byl nalezen v Egyptě a
patřil mezi oblíbené kameny Ptolemaiovců, tedy i královny
Kleopatry. Pro starověké myslitele byl kamenem moudrosti,
prosperity a obchodní zdatnosti, pro perské učence byl dokonce
kamenem věčného života v ráji.

Ostrov Korfu, neboli Kerkyra, získal své jméno podle krásné
nymfy Korkyry, do které se zamiloval vládce moří Poseidon a
na tento ostrov ji unesl. Její otec Asop, bůh stejnojmenné
řeky, chtěl svou dceru vysvobodit, a tak se rozhodl zaplavit
prostor mezi ostrovem a protějším břehem. Jeho úsilí však
zmařila Poseidonova sestra Demeter, bohyně rolnictví. Z lásky
Poseidona a Korkyry se narodil Faiax, první obyvatel ostrova
Korfu.

Na Korfu byste mohli najít 3,5 – 5,5 milionů
olivovníků, proto se o Korfu mluví, jako o
nejzelenějším ze všech řeckých ostrovů. Olivovník je
stálezelený keř či strom s jednoduchými řapíkatými
listy a existuje více než 40 druhů tohoto rodu.
Olivovník evropský náleží mezi nejstarší kulturní
rostliny, pěstoval se již před 7000 lety. Olivovníky
kvetou v květnu a plody dozrávají od poloviny října až
do ledna. Každý olivovník urodí ročně 20 kg oliv, ale
první plody dá pět až osm let od zasazení.

Jedním z nejslavnějších ostrovních rodáků je Princ Philip,
vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. Narodil
se jako princ řecký a dánský 10. června 1921. Roku 1922 byl
však z Řecka evakuován a stejně jako jeho otec byl zbaven
řeckého občanství. Svatbou s královnou Alžbětou II. roku 1947 se
stal vévodou z Edinburgu, jeho královskou výsostí a britským
princem. Stejně jako jeho žena, i on je prapravnukem britské
královny Viktorie, ovšem podle protokolu je 480. čekatelem v
pořadí.

TROCHU ŘEČTINY NA CESTU

Ahoj!
Dobrý den
Dobrý večer
Dobrou noc
Nashledanou
Sbohem
Jak se máš/máte?
čaj
káva
mléko
víno
pivo
džus
chléb
voda
ovoce
zelenina
ryby
zmrzlina
pomeranč
jablko
jahoda
malina
broskev
vepřové
kuřecí
hovězí
šunka
rajče
okurka
sýr
jogurt
dort
koláč
šlehačka
olivy
loď
autobus
auto
vlak
letadlo
letiště
zastávka

Jásu
Kaliméra
Kalispera
Kalinýchta
Sto kaló
Adýjo
Ti kávete?
cái
kafé
ghála
krasí
bíra
chjimós
psomi
neró
frúta
lachanika
psári
pagotó
portokáli
mílo
fráula
vatomuro
rodákino
chirinó
kotópulo
moschári
zambón
tomáto
agúri
tirí
jaúrty
túrta
keik
crema
eljés
karavi
leoforío
aftokinito
tréno
aeropláno
aerodrómio
stási leoforíu

jeden
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct
dvacet
sto
tisíc
Pomoc!
děkuji
prosím
není zač
policie
lékař
nemocnice
pojištění
peníze
bankomat
pošta
známka
moře
pláž
hotel
recepce
pokoj
světlo
ručník
polštář
klimatizace
klíč
výtah
restaurace
cukrárna
pekárna
směnárna
banka

ena
dyo
tria
tessera
pende
exi
efta
okto
ennea
deka
endeka
dhodeka
ikosi
ekato
chilia
Voithia!
Efcharistó
Parakaló
Týpota
astinomía
jiatros
nosokomío
asfalia
lefta
bankomat (atm)
tachidromío
ghramatosimo
thálasa
paralía
xsenodochío
resepsión
domátio
lampa
pecéta
maxilári
klimatismos
klidý
ansaser
estyatórijo
zacharoplastýo
artopolío
sinalaghma
trapéza

