
Місця для відпочинку на Криті

Родина Зевса і Ікара, царя Міноса і цариці Каліпсо, великого художника Ель Греко і
безлічі унікальних пам’яток – це грецький острів Крит, давно уподобаний мандрівниками
з усього світу. Найпівденніша точка Європи вабить своєю історією, курортами і
розвагами, але завжди спантеличує: де зупинитися, який з туристичних центрів
вибрати? О-о, на Криті є місця на будь-який смак … 

Ханья. Кипарисовий рай
Це містечко – друге за величиною після столиці острова Іракліон. І саме зелене –
довколишні гори і долини суцільно вкриті величними кипарисами і платанами, що рятують
подорожніх від спекотного сонця і наповнюють повітря неповторним ароматом. Втім, це
не єдина “візитка” Ханьї. Туристи прямують сюди не стільки заради піщаних пляжів,
хороших готелів і мальовничої природи, скільки через унікальну архітектуру міста.
Побудована на місці стародавнього поселення Кідонія, дотепер зберігає дух колишніх
епох. Вузенькі лабіринти вулиць дивують романтичними особняками у венеціанському і
турецькому стилях, затишними тавернами з суто грецьким колоритом і крихітними
магазинчиками з сучасною суєтою.

Пізнавати Ханью можна нескінченно. На руїнах фортечних стін Франкокастелло, що
колись оточували місто, в стародавніх церквах, пропахлих ладаном. Близько мечеті, що
залишилася після оттоманського панування, в археологічному музеї, де представлені
експонати починаючи з кам’яного віку, або в морському, де виставлені чудові черепашки
та макети древніх кораблів критян. Але по-справжньому вдихнути, відчути Ханью можна
лише в двох місцях: біля старої гавані і на … міському ринку. Обидва – яскраве
уособлення крітського життя: унікальної суміші ледачої розміреності і веселощів.
Набережну постійно “штормить” від нескінченних фестивалів, регат, конкурсів, за якими
спостерігають відвідувачі ресторанчиків. На ринку “бушують” південні темпераменти
торговців, що пропонують то соковиту фету, то солодкий виноград, то романтичну
вечерю на двох ….

Херсонісос. Від заходу до світанку
Ближче до вечора тихе, затишне приморське містечко дивним чином перетворюється.
Повільно порожніють вулички, закриваються бутики і сувенірні лавки – все затихає, але
коли сонце сяде за обрій, Херсонісос раптом наповнюється запальними мелодіями, що
доносяться з розкритих навстіж дверей нічних клубів, веселим сміхом “солодких парочок”
і перекрикуваннями галасливих компаній з закликальниками прибережних
ресторанчиків. Невимушена атмосфера і бурхливе нічне життя вже давно не видають в
Херсонісос колишнє рибальське село. Зате є в ньому свідоцтва римського періоду –
залишки будівель біля міського порту.

Заняття всіх відпочиваючих – пусте байдикування. Якщо таким, звичайно, можна
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вважати шопінг в розташованому поруч Іракліоні або оздоровчі процедури у визнаному
кращим в світі spa-курорті Aldemar Royal Mare Village & Thalasso, мережа готелів якого
знаходиться неподалік від Херсонісос. Хтось досліджує знаменитий Кноський палац:
година їзди на міському автобусі – і ви в самому центрі лабіринту Мінотавра. Любителі
повеселитися відправляються на критський вечір в сусіднє село, де під хміль молодого
вина до ранку витанцьовують сіртакі. Ну а закоренілі ледарі мирно ніжаться на пляжах,
милуючись химерними баранчиками хвиль Критського моря.

Ретімно. Задзеркалля
На денні прогулянки і вечірні променади по Ретімно з’їжджаються і туристи з
довколишніх готелів, і самі крітяни з розташованих поруч провінцій. Мініатюрне місто
славиться самим довгим піщаним пляжем, уздовж якого тягнеться низка кафе з
строкатими терасами і старий район. За його мостовим давним-давно ходили зухвалі
пірати і венеціанські купці, а зараз жваві торговці пропонують гостям тарілочки з
національним візерунком меандром, кинджали з написаними на них
частівками-мантінадами і Фестський диск.

У Ретімно завжди буде чим зайнятися, якщо раптом вам набридне загоряти і плескатися
в кристально-чистому морі. По-перше, можна здійснити рейд по чималій кількості
місцевих музеїв: побувати в церковному, історико-етнографічному, в археологічному з
найціннішою нумізматичною колекцією, в Зборах Олени Францескакі із зразками
ювелірного ремесла або в Галереї мистецтва. По-друге, вивчити неповторні, часом трохи
більше метра завширшки, вулички міста, на яких біло-сині критські будиночки змінюються
химерними венеціанськими особняками, а метушня набережній плавно переходить у
паркову тишу міської фортеці. По-третє, проїхатися по околицях. Досить взяти машину
напрокат (що на Криті популярно і доступно) – і вперед! На неповторне смарагдове озеро
Курнас, оповите легендами і укрите в улоговині гір, у знаменитий монастир Превелі, де
знаходяться старовинні ікони та чудотворний позолочений хрест, до печер Сентоні з
фантастичними сталактитами у формі давньогрецьких колон. І “під завісу” – в колоритне
село Фоделе, щоб накупити сувенірів і повечеряти баранячими реберцями в кафе на
центральній вуличці під дзюрчання річечки, в тіні розлогих платанів і під дружне “Ямас!”
– “Будьмо!”.

Агіос Ніколаос. Алея зірок
Шанувальники цього невеликого курорту стверджують, що на його тінистих вуличках
завжди можна зустріти безтурботно гуляючих зірок – як російських, так і європейських.
На “Критському Сен-Тропе”, як ще називають Агіос Ніколаос, панує ставна атмосфера: в
затоці Мірабелло дрейфують прогулянкові катери з загоряючими на палубах
знаменитостями, на пляжах ніжаться спекотні красуні, а біля пристані в низці барів
засідають галасливі компанії. Цю богемне картину змальовують вуличні художники, що
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розташувалися на оглядовому майданчику скелястого берега.

Агіос Ніколаос – порівняно молоде місто, йому трохи більше ста років. Колись на його
місці був найбільший еллінський порт, пізніше його облюбували генуезці, потім візантійці,
які побудували тут церкву Святого Миколая, яка дала назву селищу. Навряд чи крітяни,
що рятувалися в ній від турецьких гонінь, могли припустити, що їх притулок колись стане
обителлю для іноземних туристів та міжнародних фестивалів. У розпал сезону в Агіос
Ніколаос кипить культурне життя. А в перервах між виставками, виступами і концертами
гості прохолоджуються біля крихітного озера в центрі міста, потягують крижане фраппе
і ворожать, чому ж вода в цьому “блюдце”, з’єднуючись вузеньким каналом з морем, не
змішується і залишається прісною? ..
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