
 
 
 
Řecko je kolébkou evropské civilizace a vzdělanosti a má nejdelší písemně zaznamenané dějiny 

z evropských zemí. A protože, chceme poznat hlavně historii a památky, vyrážíme brzy na jaře.  
První naše zastávka na přespání je v Maďarsku u Szegedu obec Szatymaz (kempink motel) 

46°20‘59“,S 20°03‘38“V. Kemp byl velký a prázdný.Ujeto cca 500 km. 
 Druhý den vstáváme brzy, abychom přejeli Srbsko a Makedonii. Do těchto zemí potřebujete 

zelenou kartu, pas platný ještě 6 měsíců po návštěvě těchto zemí a potvrzení o zapůjčení vozidla 
(psaného na firmu). V Srbsku mají všude vypsané ceny v EUR, tak jsme platili hotově v EUR a 
v Makedonii jsme platili kartou.  

Cesta Srbskem ubíhala úplně v pohodě. Na některých úsecích je dálnice ve výstavbě, ale zdržení 
minimální, jinak dálnice nebo slušná cesta 1 třídy. Cesta Makedonií taky v pohodě. Dálnice směr Řecko 
je opravená, ale horší je dálnice Makedonií směrem z Řecka. Připomnělo mi to naši D1. Obě krajiny nás 
příjemně překvapili. Cesta byla bez jakéhokoliv pocitu nebezpečí, všude moderní čerpačky, platební 
terminály a milí lidé. V 19.30 hod stojíme na první pumpě v Řecku, ujeto cca 800 km a ukládáme se 
ke spánku. 

Třetí den na cestách máme v plánu dorazit cca 260 km ke klášterům v Meteoře, které se vedle 
antických památek a Athosu  řadí k největším atrakcím turistického Řecka. První „vygůglovaný“ kemp 
www.camping-meteora-garden.gr se nám moc nelíbil a tak jedeme dál do městečka Kastraki, kde je 
pěkný kemp www.campingkastraki.gr .Je nejblíž k bráně do Meteory, proto byl vcelku hodně obsazený. 
Určitě k tomu přispěli i velikonoční svátky, které Řekové hodně slaví. 96% Řeků se hlásí 
k pravoslavnému náboženství a je to pro ně nejdůležitější církevní svátek roku. Nakonec jsme zakotvili 
ve třetím kempu asi 2 km od městečka Kalampaka „campingsite international rizos meteora“ 
39°40´58“S  21°39´12“V . 

Prostorný kemp s dobrým vybavením a koupalištěm v létě. Zjistili jsme, že je to nejlepší kemp 
kolem Kalampaky pro větší auta. Své jméno kláštery získaly z řeckého „ta meteora monastiria“, což 
znamená „kláštery vznášející se ve vzduchu“. Na kamenných jehlách vystupujících z propasti vyrůstají 
podivuhodné stavby se základy ve skále a věžemi v oblacích. Mniši a poustevníci založili celkem 24 
klášterů. Dnes je jich obydleno pouze 6. Všechny kláštery jsou přístupné turistům, samozřejmě za 
poplatek, který je okolo 4,-EUR. 

Po dvou dnech strávených prohlídkou těchto klášterů, popíjením retciny (řecké víno s přídavkem 
borovicové pryskyřice, u kterého první doušek chutná po plísni), ochutnávky suvlaki na špízu, musaky, 
gyrosu a řeckého salátu jedeme přes Lamii do Athén cca 420 km. 

V Athénách jsme v 13.30 hod. Přímo v Athénách je kemp www.campingathens.com.gr  38°00‘32“S  
23°40´18“V.  Tento kemp doporučuji i pro ty kdo chtějí vidět a projet i okolí Athénského poloostrova. 
Do města (asi 5km), kde je ke zhlédnutí mnoho památek mezi nimi ta nejhlavnější dominanta města 
Akropolis a Národní archeologické muzeum, jsme se dopravovali taxíkem cca za 6,-EUR. Památky 
v Athénách pěkné, trvale opravované, město s výjimkou centra neupravené, špinavé, spousta 
toulavých psů, ale stojí za prohlídku. 

http://www.camping-meteora-garden.gr/
http://www.campingkastraki.gr/
http://www.campingathens.com.gr/


       Za dva dny jsme viděli všechny zajímavé místa, které jsme si naplánovali vidět, tak jsme 7 den 
vyrazili směr Peloponez. Navštívili jsme Korintský průplav. Je to mistrovské technické dílo dlouhé 6,3 
km, které ušetří posádce okružní plavbu kolem Peloponézu. Úchvatný pohled uvidíme ze starého 
silničního mostu ve výšce 45 m nad vodou. 37°55´34“S 22°59´35“V (parkoviště starý most). 

Jedeme dál směrem Tripoli na Spartu. Tam chceme navštívit úžasný pozůstatek byzantské kultury 
mrtvé město Mystras. Návštěva těchto malebných zřícenin a skvostných církevních staveb s krásnými 
freskami je jedním z nejcennějších zážitků naší cesty do Řecka. Jeden klášter ještě dnes obývají jeptišky 
a prodávají drobné suvenýry. Zaparkovali jsme na dolním parkovišti Main Gate 37°04´36“S 22°22´09“V. 
Prohlídka trvá nejméně 4 hodiny. 

Do kempu v Gythiu, který byl cíl dnešní cesty jsme přijeli navečer. Celkem Athény-Gythio cca 260 
km. Kemp je otevřený celoročně www.gythiocamping.gr 36°43´45“S 22°32´44“V. 

3 noci relaxujeme,opalujeme se, poflakujeme se po městečku, jezdíme na kolech (vrak lodě), a 
jíme pomeranče plné chuti, které jsou v bedýnce u recepce zdarma. Jinak na trhu se prodávaly za 
0.50EUR/kg. Jejich pekárničky (řecky-bakery) jsou plné napečených dobrot. Nejvíce na trhu je 
zastoupený obchodní řetězec LIDL. 

10.den se rozhodujeme posunout se trochu výš, na Olympskou riviéru. Poprvé za náš pobyt spíme 
na volno v Litochoru přímo u moře 40°5´45“S 22°34´4“V. Máme super hlídače, který za kousek žvance 
hlídá do roztrhání těla (hafan). Litochoro je výchozím bodem výstupu na Olymp 2 917m, který se tyčí za 
námi, ale protože se začíná kazit počasí, je většinu času za mraky. 

 12.den odjíždíme přes Soluň, ve které jsme udělali krátkou přestávku na prohlídku města, 
k domovu. Přespáváme v Srbsku před Bělehradem u bývalého hotelu Nais u města Niš 43°22´58“S 
21°°48´32“V.  

 13.den pokračujeme dál směr Maďarsko. Maďarský celník kontroluje všechny vozy, tak je asi 20 
min.zdržení. V létě bývá fronta prý i na 4 hodiny. 

 Poslední dny trávíme v maďarských termálních lázních v Agárdu. 
Ještě bych si dovolila shrnout celkový dojem z Řecka. Kdo navštíví Řecko poprvé je jistě 

překvapený tolika horami, divokými propastmi, hlubokými lesy, jeskyněmi, řekami a jezery. Projíždíme-
li napříč Řeckem, neustále se před námi nebo za námi zvedají vysoké hory. 

Na jaře je Řecko pokryté květinovými koberci a taková spousta rostlin se vyskytuje jenom v Řecku.  
Ani toulaví psy nám nijak moc nevadili. Nebyli dotěrní. Když jsme je okřikli tak odešli. Úžasná země 
s příjemnými lidmi. Ujeli jsme celkem 4 420 km. Jediný zápor je cena dálnic. Pozornost přitahují četné 
vývěsní tabule s dvanácti hvězdami vlajky Evropské unie - dovídáme se z nich, jakou částkou unie 
přispívá na konkrétní projekt výstavby dálnice. Jsou to obrovské částky. Holt umí si říci o dotace. 

 
Schreiberová Věra 
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http://www.gythiocamping.gr/

