Corfu: Agios Gordios
Agios Gordios se nachází na západním pobřeží
ostrova Korfu v Řecku, v dobré blízkosti letiště.
Cesta autobusem trvá 45 minut.
Malá vesnice Agios Gordios je obklopena kopci,
na kterých rostou zelené olivovníky, které lemují
cestu až k dlouhé, zlaté, písčité pláži s křišťálově
čistou vodou. V obci najdete vše, co byste mohli
potřebovat. Je zde mnoho hotelů, apartmánů,
restaurací, barů, obchodů, supermarketů a všech
dalších služeb. Kvalita a servis jsou na vysoké
úrovni. Ceny jsou velmi dobré.
Pláž Agios Gordios je krásná, dlouhá (asi 1,5
km), písčitá, která má i soukromé prostory pro
nudisty a ty, kteří mají rádi soukromí. Na rušné části pláže (asi 600 metrů), můžete buď zvolit relaxaci (jsou zde
k pronájmu lehátka se slunečníky), nebo sport. K dispozici jsou lodě, kánoe a šlapadla k pronájmu. Je zde také
potápěčské centrum a možnost vodních sportů.
3 km od Agios Gordios jsou 3 tradiční řecké vesnice (Kato Garouna, Pentati a Sinarades), kam se můžete vydat
pěšky přes malebné stezky. Každá vesnice má co nabídnout a určitě stojí za to vidět všechny.
Ostrov Korfu nabízí nádherné pobřežní scenérie a mnoho krásných osamocených pláží. Na tomto ostrově budete
mít možnost spojit relaxaci s dobrými vyhlídkami pro noční život. Korfu je mezinárodní turistické centrum, které
uspokojí požadavky všech návštěvníků.

Zdroj: http://view.e.tripadvisor.com/
Elafonissi Beach
Na nejjižnějším cípu ostrova Kréty, 76 km od
města Chania, se nachází turisticky nejatraktivnější
pláž, která připomíná tichomořské laguny. Pláž je
písčitá, mělká, na mnoha místech růžová kvůli
mnoha mušlím a dá se dobrouzdat i na Jelení
ostrov, který je vzdálený cca 200 metrů od pláže.
Voda je průzračná, modro-zelená a připomíná
exotické ráje. V okolí pláže se nachází pouze pár
barů, nejsou zde žádné domy ani hotely, takže se
zde nachází víceméně nedotčená příroda, odkud si
přivezete krásné zážitky, které kazí pouze poměrně
dost aut a autobusů s turisty. K tomuto ostrovu se
váže ne moc pěkná historie.
V roce 1824 se zde schovávaly ženy a děti před Tureckou okupací. Turci je ale našli a pobili je. Na památku
této události je na nejvyšším místě ostrova památník.
V únoru 1907 ztroskotala na útesech kolem Elafonissi loď Imperatrix, která plula do Indie (120 členů posádky a
20 cestujících). Mniši z kláštera Chrissoskalitissa a několik místních obyvatel, se vrhli do vody a podařilo se jim
zachránit 38 lidí.
Aby se zabránilo podobným nehodám v budoucnosti, byl zde postaven vysoký maják, viditelný na velkou
vzdálenost, aby varoval námořníky. Maják byl zničen německou armádou během druhé světové války, a byl nyní
nahrazen.
Komentář:
Toto je nejlepší pláž, na které jsme kdy byli. Křišťálová tyrkysová voda a růžovo-bílá pláž. Můžete si
pronajmout 2 lehátka a slunečník za 7 EUR. Dali jsme si oběd v plážovém baru za 2,5 EUR. Nápoje jsou zde
levné, proto není nutné nosit si vlastní. Zdarma jsou zde sprchy, toalety a převlékací kabinky.

Zdroj: http://view.e.tripadvisor.com/

