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Annan Information
I hela staden hittar du en blandning av färgglada byggnader och historiska platser samt en
livlig inomhusmarknad. Kryssningar ger också en stor andel turister, medan ett stort antal
sommarboende och pensionärer från Nordeuropa också bidrar till befolkningen. Du vill
förmodligen inte vara någon som bara talar engelska på ett hotell vars gäster är övervägande
franska och ryska talare. Staden stänger nästan under vintern, liksom många av de mindre
städerna är beroende av turismen. Det finns bussar från Heraklion (linjer), bussen som stannar
i Malia och Neapoli går vidare till Agios Nikolaos (tidtabell med priser). Det finns väldigt

detaljerade vägkartor tillgängliga för de flesta bensinstationerna på huvudvägarna. Att se
höjdpunkterna på hela ön tar ungefär två veckor. Besök Aposelemis Basin Reservoir och en
gammal romersk akvedukt. Särskilt imponerande är utflykterna till Balos, Elafonissi,
Falassarna, Preveli och Vai, där du kommer att bli förvånad över de naturliga skönheten och
exotiska vattnet på dessa stränder.
Medan vi har skisserat olika resealternativ nedan, kan de ändras och användas endast som en
guide. De föredrar middag i en bra taverna, en liten lokal restaurang som erbjuder lokal mat.
Det är inte ovanligt att hitta en matsalplats i världsklass som är klyvad mellan en kafeneia, en
traditionell kaffebrygga och en tavern med bara ben. Med fascinerande objekt som erbjuds
från den minoanska civilisationen, inklusive konst, skulpturer, keramik och väggmålningar,
finns det mycket att förundras över. Casey arbetade med min svärmor Stephanie, som bodde
100 år. Ruistarna av Phaistos, Gortys och Palace of Malia Mallia är också imponerande. Dr
Runnels sa att han ansåg att detta var en lägsta ålder för själva verktygen. Ditt nästa stopp är en
fåglaröversikt av platån Lassithi och norra kusten, vilket ger en spektakulär bildmöjlighet. Vita
bergen själva är ett idealiskt område för vandring och canyoning, liksom massor av
majestätiska toppar som gör idealiska fotomöjligheter. Registrera dig gratis och tjäna upp till
5% provision per bokning genom att länka till vår hemsida. I år kommer snön förmodligen att
vara kvar på Psiloritisberget i en månad eller längre.
Du kan också besöka Gortys, 17 km från Phaistos, där det sägs att Zeus älskade Europa under
planet. En internationell körkort krävs för icke-EU-medborgare. Foodies vill ta hem lokal
olivolja och honung. En gång här, gör dig till 826-linjen till AG. Dionysios. Härifrån är
hamnen cirka 15 minuters promenad från stationen. Vi delar aldrig någon av dina uppgifter
och lovar att inte fylla din inkorg med alltför många e-postmeddelanden. Ofer Bar-Yosef, en
myndighet på arkeologi i stenåldern vid Harvard, sa att betydelsen av sökningen skulle bero på
datatiden från webbplatsen. "När utredarna ger datum," sa han i ett e-postmeddelande, "vi
kommer att få en bättre förståelse för vikten av upptäckten". Råd kan ändras på alla
webbplatser, så kontrollera regelbundet för uppdateringar. Den stora byn Anoyia sitter i Vita
bergen nedanför Psilorit (tidigare Mount Ida), Kretas högsta topp på 2,456m. För hundra
trettio tusen år sedan delade moderna människor världen med andra hominider, som
Neanderthals och Homo heidelbergensis.
Esplanades studiolägenheter är utrustade med eget badrum, centralvärme, luftkonditionering,
satellit-tv, telefon, kylskåp och gratis WiFi internet. Precis utanför kusten finns ett antal öar
och öar som är noga med att undersöka omedelbart. Händelsen inträffade i november 1866, då
en stor ottomansk styrka besegrade Arkadaklostret, som fungerade som upprorets
huvudkontor. Vår tur till den västra delen av denna långa bergiga ö kommer att avslöja alla
dessa och mer. Det kan nås via utflyktsbåtar flera gånger dagligen, med korsningen tar lite
mindre än en timme.
Havet och den livliga huvudvägen med sina många affärer och tavernaer ligger 10 minuters
promenadavstånd, men hotellet erbjuder gratis busservice. I de nedre belägna områdena på
Kreta börjar snön redan smälta från idag. Materialet på denna webbplats får inte reproduceras,
distribueras, överföras, cachas eller användas på annat sätt, med förbehåll för skriftligt
tillstånd från Conde Nast. På natten bor du i vackra omgivningar, allt från eleganta venetianska
palazzos till traditionella värdshus och agriturismos i lugna bergsbyar. Dagsturer till Knossos
kan ordnas i Heraklion, med några till och med erbjuda dig hämtning direkt från ditt hotell.
Lär dig hur du går med i rankningen av dessa företag som är engagerade i Kreta, NE. Visa på

karta Boende Kokkini Hani Starta som en fiskeby, har inte mycket förändrats. Det serveras
också i bitformade portioner med en bit olivolja och serveras som en eller flera mezes
(aptitretare), vanligtvis betjänas med raki eller tsikoudia. Dessa berg stiger ovanför Nida,
Omalos och Lasithi höga vallmarker och är markerade av flera klyftor, den mest kända som är
Samaria-klyftan. En av de mest Instagram-värdiga är verkligen den rosa sandstranden vid
Elafonisi, på sydvästra punkten på Kreta.
Lär dig om den venetianska ockupationen som din guide påpekar den gamla fästningen som
omger den övergivna byn. Du hittar vackra stränder, några romantiska och avskilda, andra
görs för familjer på alla sätt, och för stadsliv och arkitektoniska skatter, förplikter Chania mest
generöst. Wildlife lovers kommer att hitta massor av saker att göra på Kreta. LASSITHI
Utforska östra delen av Kreta Vem säger att under din sommarsemester kan du bara njuta av
solskydda stränder och vattensportaktiviteter. Sniglar samlade vilda och kokta på olika sätt
utgör en av de mest traditionella och prisvärda rätterna på Kreta. Det finns minst ett generellt
sjukhus i storstäderna och medicinska centra i allra flesta fall varje mindre stad. När du ser en
plats du kanske vill, gå bara in eller ring telefonnumret på skylten. Det är den perfekta platsen
för familje lägenheter och semesterhem, alla dina utflykter och billiga flyg till Kreta. Som
minoans vagga, de tidigaste europeiska civilisationerna, har Kretas långa historia haft ett
oerhört inflytande på efterföljande folk, inklusive mykenerna, grekerna, romarna och
venetianerna, som ockuperade ön i flera hundra år. Kontrollera din e-postbrevlåda och klicka
på länken för att återställa ditt lösenord. När du väl har besökt det, är vi säkra på att du
kommer att vilja återvända om och om igen.
En speciell favoritaktivitet är nattdykning och tar den redan surrealistiska miljön till nya
höjder. Du får prova på osttillverkningen, se alla djuren, baka lite bröd och tvätta det med den
lokala rakien (max 25 deltagare). Ju mer äventyrliga bör försöka Aradaina-slottet, som är lika
spektakulärt men mycket mindre känt. Mer specifikt, till ön Kreta, vilket är det perfekta stället
för din sista diken insatser för att förlänga sommar och solsken bara en liten bit längre. Om du
fortsätter att använda vår webbplats, godkänner du vår användning av cookies. Det serveras
på sallader, i synnerhet allestädes närvarande grekisk sallad. Njut av färskt skördad råvaror
som rå honung, oliver, fikon, apelsiner och citroner från de omgivande träden och njut av
skaldjur som fångats färskt från Medelhavsområdet den dagen och kryddat med vilda örter
plockade rakt från bergssidan. Stranden vid Stalis är en av de mest populära stränderna på
Kreta, så kom dit tidigt. När de stannade pekade de på att lagen inte angav var man måste bära
den. Många rätter av det traditionella kretensiska köket är baserade på lokala mejeriprodukter.
Men på Kreta äts ost ensam under hela dagen, antingen som ackompanjemang eller som
aptitretare, huvudsaklig meze eller öken, medan den kretensiska graviera toppad med honung
är allas favorit frukost eller kvällsmat.
Tillåt viss flexibilitet i din segling, färjor kan avbrytas vid mycket dåligt väder. Färjor opererar
mellan Kreta och fastlandet Grekland liksom andra öar i Egeiska havet. Kreta var en gång
kraftig skogsplanterad och levererade mycket timmer till varvsindustrin. Tyvärr finns det
elektricitet, och dessa väderkvarnar är inte längre, förutom några få bevarade för showen.
Rummen är luftkonditionerade och har plattskärms-TV och kylskåp.
Detta erkändes inte internationellt fram till 1 december 1913. Om du vill starta året på en bra
känsla, vill du inte missa den här listan över våra favoritplatser för en hälsosam semester. Den
kretensiska staten skapades med kungen i Grekland som öns högkommissarie. Vi hör hemma
här mer än någonstans i världen. ". Förbundsfotboll (fotboll), basket och volleyboll spelas

också i stor utsträckning.
Denna vackra ö, belägen i Medelhavet, har året runt solsken. Lockley och Athanassios
Athanassiou Charalampos Fassoulas f Zofia Dubicka g Andrzej Boczarowski c h i j Matthew
R. Behaga välkomna med fantastisk utsikt över Heraklion och östra Kreta, och gå upp den
slingrande vägen till toppen av kullen för att se klostret i. Du ger verkligen tillgång till platser
som verkligen visar Kreta på sitt bästa. Många olika kulturer har hjälpt till att forma Heraklion
genom århundradena och några verkligt viktiga historiska platser, inklusive ett medeltida
centrum ligger inom räckhåll. Du hittar äkta guld- och silversmycken, lädervaror.

