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Se & gJøre  
øya

kreta er hellas’ største øy og har en svært  
dramatisk historie. Dette er guden Zeus øy, og 
ifølge myten vokste han opp på fjellet ida. kreta 
har dessuten en dramatisk natur med mange 
spektakulære raviner. på østkysten ligger  
europas eneste palmestrand i vai og på sør-
kysten elafonissi, som også er en svært spesiell 
strand. kreterne er kjent for å være veldig stolte 
og like sterke i vennskap som i fiendskap. Men 
de er også svært gjestfrie. kreta er delt inn i fire 
ulike regioner: Chania, rethymnon heraklion  
og lasithi.

Kretas historie er 
svært lang, og myte og vir-
kelighet glir over i hveran-
dre. Zeus hadde forelsket 
seg i den fønikiske prin-
sessen Europa, viste seg 
for henne i en okses skik-
kelse og flyktet med henne 
til Kreta. Der fødte hun 
sønnen Minos og ga navn 
til vår verdensdel. Ifølge 
sagaen var det Minos som 
bygget palasset i Knossos. 

Man tror at øya begynte 
å bli befolket omkring 7000 
f.Kr. Kreta vokste som han-
delsnasjon og hadde kon-
takt med mange land. Dette 
er grunnen til den førmino-
iske perioden (2800–2000 
f.Kr.) og den senere palass- 
epoken da de store byene 
og palassene kom til å 
spille en svært sentral rolle. 
Om minoerne vet man 
veldig lite, og skriftsprå-
ket deres er delvis også et 
mysterium. På 1950-tallet 
lyktes det å tyde den 
såkalte lineær-B-skriften, 
men den eldre lineær-A-
skriften trosser fremdeles 
forskernes anstrengelser. 
Hvorfor palassene ble øde-
lagt omkring 1500 f.Kr. har 
man heller ingen forklaring 
på. Det minoiske samfunnet  

 kreta er Delt 
inn i fire ulike 
regioner: Chania, 
rethyMnon herak-
lion og laSithi.

forfalt, og i 1100 f.Kr. ble 
øya erobret av dorerne 
og senere av romerne og 
bysantinerne. I året 1211 
havner Kreta under Vene-
zia, et regime som varte 
til 1669, da erobret tyr-
kerne øya. Da grekerne på 
fastlandet innledet frigjø-
ringskrigen mot tyrkerne i 
1821, gjorde også kreterne 
opprør. I 1898 ble Kreta 
fritt. Eleftherios Venizelos 
arbeidet for at man skulle 
slutte seg til Hellas, hvil-
ket skjedde i 1913. Under 
andre verdenskrig ble 
Kreta okkupert av tyskerne, 
og slaget om Kreta var 
hardt og blodig.

Chaniaregionen 
Chania

ettersom Chania ikke har noen spektakulære 
minoiske minner, gikk den første turiststrømmen  
forbi dette området, og fram til slutten av 1970-
tallet var byen en glemt perle. i dag er den et av 
kretas store reisemål. Men byen, med sine vene-
tianske og tyrkiske kvartaler, har ikke mistet sin 
sjarm av den grunn. turismen brer seg nå vest-
over til stedene nea Chora, agii apostoli, kato 
Stalos, agia Marina og platanias. 

Det arkeologiSke 
MuSeet
Museet ligger i en kirke fra 
1606 som er en severdig-
het i seg selv. Antikke sta-
tuer, vaser, smykker og 
små figuriner med malin-

gen intakt. Også en monter 
med fine okseskulpturer.
Adresse: Halidon 57

MarineMuSeet
Museet viser Kretas 6000-
årige marinehistorie, og 
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 Den lille, fine 
venetianSke havnen 
er DeSSverre Så 
fullStappet MeD 
turiStSpiSeSteDer  
at Man knapt kan 
gå runDt Den. 
BeDre utvalg og 
Mer SJarMerenDe 
MilJøer er å finne 
inne i SMugene.

det er også en interessant 
avdeling som viser slaget 
om Kreta i 1941.
Adresse: Firkas, havnen

ghonia
Klosteret er berømt for 
sine vakre ikoner og ligger 
naturskjønt til.
Adresse: Kolymvarion,  
vest for Chania

elafoniSSi
66 km sørvest for Chania. 
En av Kretas – og kanskje 
hele Hellas’ – vakreste 
strender. Minner om Syd-
havet.

SaMariaravinen
70 km sør for Chania
Å gå gjennom den berømte 
ravinen krever gode sko og 
mye tid. Den er 18 km lang, 
og man kommer ut ved 
Agia Roumeli og tar så båt 
til Chora Sfakion der bus-
sene venter.

paleoChora
75 km sør for Chania.

frangokaStello
90 km sør for Chania

rethyMnonregionen
rethyMnon

Som i Chania har venetianere og tyrkere satt sitt 
preg på bebyggelsen. Byen var bebodd allerede 
på minoisk tid, men hadde sin storhetstid på 
400-tallet f.kr. Den ble tatt av venetianerne på 
1500-tallet, deretter av tyrkerne i 1646. Den lille, 
fine venetianske havnen er dessverre så fullstap-
pet med turistspisesteder at man knapt kan gå 
rundt den. Bedre utvalg og mer sjarmerende mil-
jøer er å finne inne i smugene.

Det arkeologiSke 
MuSeet
Museet ligger inne i et tid-
ligere tyrkisk fengsel og 
viser objekter fra steinal-
deren og fram til romersk 
tid. Det finnes noen veldig 
fine minoiske sarkofager og 
figuriner her.
Adresse: Rett utenfor fortet

arkaDi
Klosteret spilte en stor rolle 
under frigjøringskampen 
mot tyrkerne. I november 
1866 sprengte man klos-
teret i stedet for å gi seg, 
og nesten 1000 perso-
ner omkom. Den 7. og 8. 
november paraderer man 
gjennom Rethymnon til 
minne om denne hendelsen.
Adresse: Cirka 25 km 
sørøst for Rethymnon

heraklionregionen
heraklion

kretas hovedstad og hellas’ femte by er omgitt 
av en ringmur som venetianerne bygget i middel-
alderen. Byens hjerte ligger rundt plateia venize-
lou med sin løvefontene. plateia eleftheria ligger 
like ved museet og har flere kafeer. i havnen ligger 
yachter og ferger, og her er også den venetianske 
arsenalen, et tidligere skipsverft, og middelalder-
fortet som vokter innløpet. herfra går det busser 
til ulike deler av øya. 

Det arkeologiSke 
MuSeet
Kretas viktigste museum 
med minoiske gjenstander, 
først og fremst fra Knossos. 
Ormgudinnen, det vakre 
oksehodet og den lille sta-
tuen som hopper over hor-
nene til en okse, er unike. 
Adresse: Xanthoudidou

kretaS hiStoriSke 
MuSeuM
Samlingene er fra antikken 
og fremover. De bysantinske 
gjenstandene er fine. En del 
folkelig kunst og dokumen-
tasjon av hva som hendte 
under krigen. Her er også 
Kazantzakis (forfatteren av 
Zorba), forfatter-krypinn.

Adresse: Kalokerinou, ved 
havnen

knoSSoS
Sagakongen Minos’ palass 
fra cirka 2000 f.Kr. Man vil 
kanskje tro at det er her 
labyrinten med vidunderet 
Minotauros fantes. Sir Arthur 
Evans begynte å grave i 
1900 og bygget opp deler 
av palasset slik han trodde 
det så ut. Dessverre tok han 
delvis feil – det ble mer en 
illustrert klassiker enn en 
arkeologisk rekonstruksjon. 
Likevel, eller nettopp derfor, 
er Knossos en plass som gir 
fantasien vinger.
Adresse: Odos Knossos, 5 
km sør for byen



Destinasjon: KReta
 Se & gJøre  Mat & Drikke  kafeer  Barer & natteliv  SHOPPing  BOalternativer  greit å vite

ByMuren
Heraklions murer og  
bastioner ble bygget av  
venetianerne på 1500-tallet.  
I den søndre bastionen 
Martinengo ligger Kazant-
zakis grav.

gortyS
46 km sør for Heraklion.
En by som ble bygget av 
dorerne, de som kom etter 
minoerne. Loven deres fra 
500 f.Kr. finnes innrisset på 
en stein. Gortys var hoved-
stad under romerne, som 
bygget teatre, badehus og 
templer.

feStoS
62 km sør for Heraklion.
Dette minoiske palass- 
sentrumet er ikke blitt 
rekonstruert som Knossos, 
men har beholdt sin  
mystikk. Den monumentale 
trappen og borggården er 
fantastiske.

keratokaMpoS
75 km söder om Heraklion

laSithiregionen
agioS nikolaoS

agios, som alle sier til hverdags, har levd lenge 
med sin turisme, som alltid har vært av et litt 
mer eksklusivt slag. i elounda, cirka en mil fra 
byen, ligger noen av hellas’ mest luksuriøse 
ferieanlegg. agios ligger rundt en liten innsjø, 
voulismeni, og det lille kapellet ved sjøen er 
tilegnet sjømennenes skytshelgen agios niko-
laos. i sentrum ligger strendene kitroplatia og 
ammos Beach på hver sin side av marinaen. 
Cirka en kilometer fra sentrum finner man 
ammoudi Beach på veien mot elounda, på  
den andre siden ligger almyros Beach. 

panagia kera
Kirken har svært vakre 
fresker fra 1300-tallet. De 
skildrer Jesu liv, og noen 
forestiller Jomfru Maria.
Adresse: Landsbyen Kritsa, 
cirka 1 mil fra Agios

Spinalonga
Denne befestede øya var 
spedalskkoloni fra 1903 til 
etter andre verdenskrig. 
Det råder en litt trist stem-
ning blant de forlatte  
bygningene. 
Adresse: utenfor Agios
 
koutZounari
Ca 40 km fra Agios  
Nikolaos

kato ZakroS
Cirka 12 mil øst for Agios 
Nikolaos.

vai
Cirka 10 mil øst for Agios 
Nikolaos. Her ligger Europas 
eneste viltvoksende palme-
skog. Stranden er berømt 
og mye besøkt. Plassen er 
svært vakker til tross for de 
mange turistene.

irapetra
Ca 36 km fra Agios  
Nikolaos.

Mat & Drikke/ 
reStauranter

Chaina the Well of 
the turk
Ligger i de gamle tyrkiske 
kvartalene med blå-gul 
fasade og en vakker brønn 
i bakgården. Av og til spil-
les det folkemusikk live 
her. Drives av en engelsk 
kvinne. Spisestedet er blitt 
litt av et stamlokale for 
utlendinger bosatt i Chania.
Adresse: Kallinikou Sarpaki 
1–3
Tlf. +30 28210 54547

Chaina taMaM
Et ombygd gammelt tyr-
kisk badehus et kvartal opp 
fra havnen. Marmorbord 
og trestoler inne og bare 
et fåtall bord ute i smuget. 
Litt annerledes meny med 
betoning på det tyrkiske.
Adresse: Zambeliu 49
Tlf. +30 28210 96080

Chaina nykteriDa
Beliggenheten med utsikt 
over Soudha-bukten er 
uslåelig. Spisestedet ble 
åpnet allerede i 1938 og 
drives av samme fami-
lie fremdeles. Anses for 

å være et av de bedre på 
Kreta. 
Adresse: Kokaries, på vei til 
flyplassen
Tlf. +30 28210 64215

Chaina/ paleoChora
reStaurant orien-
tal Bay
Har en rolig beliggenhet litt 
i utkanten av byen, serve-
rer klassiske kretiske og 
greske retter.
Adresse: på den østre stran-
den i Paleochora
Tlf. +30 28230 41322
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ByMuren
Heraklions murer og  
bastioner ble bygget av  
venetianerne på 1500-tallet.  
I den søndre bastionen 
Martinengo ligger Kazant-
zakis grav.

gortyS
46 km sør for Heraklion.
En by som ble bygget av 
dorerne, de som kom etter 
minoerne. Loven deres fra 
500 f.Kr. finnes innrisset på 
en stein. Gortys var hoved-
stad under romerne, som 
bygget teatre, badehus og 
templer.

feStoS
62 km sør for Heraklion.
Dette minoiske palass- 
sentrumet er ikke blitt 
rekonstruert som Knossos, 
men har beholdt sin  
mystikk. Den monumentale 
trappen og borggården er 
fantastiske.

keratokaMpoS
75 km söder om Heraklion

laSithiregionen
agioS nikolaoS

agios, som alle sier til hverdags, har levd lenge 
med sin turisme, som alltid har vært av et litt 
mer eksklusivt slag. i elounda, cirka en mil fra 
byen, ligger noen av hellas’ mest luksuriøse 
ferieanlegg. agios ligger rundt en liten innsjø, 
voulismeni, og det lille kapellet ved sjøen er 
tilegnet sjømennenes skytshelgen agios niko-
laos. i sentrum ligger strendene kitroplatia og 
ammos Beach på hver sin side av marinaen. 
Cirka en kilometer fra sentrum finner man 
ammoudi Beach på veien mot elounda, på  
den andre siden ligger almyros Beach. 

panagia kera
Kirken har svært vakre 
fresker fra 1300-tallet. De 
skildrer Jesu liv, og noen 
forestiller Jomfru Maria.
Adresse: Landsbyen Kritsa, 
cirka 1 mil fra Agios

Spinalonga
Denne befestede øya var 
spedalskkoloni fra 1903 til 
etter andre verdenskrig. 
Det råder en litt trist stem-
ning blant de forlatte  
bygningene. 
Adresse: utenfor Agios
 
koutZounari
Ca 40 km fra Agios  
Nikolaos

kato ZakroS
Cirka 12 mil øst for Agios 
Nikolaos.

vai
Cirka 10 mil øst for Agios 
Nikolaos. Her ligger Europas 
eneste viltvoksende palme-
skog. Stranden er berømt 
og mye besøkt. Plassen er 
svært vakker til tross for de 
mange turistene.

irapetra
Ca 36 km fra Agios  
Nikolaos.

Mat & Drikke/ 
reStauranter

Chaina the Well of 
the turk
Ligger i de gamle tyrkiske 
kvartalene med blå-gul 
fasade og en vakker brønn 
i bakgården. Av og til spil-
les det folkemusikk live 
her. Drives av en engelsk 
kvinne. Spisestedet er blitt 
litt av et stamlokale for 
utlendinger bosatt i Chania.
Adresse: Kallinikou Sarpaki 
1–3
Tlf. +30 28210 54547

Chaina taMaM
Et ombygd gammelt tyr-
kisk badehus et kvartal opp 
fra havnen. Marmorbord 
og trestoler inne og bare 
et fåtall bord ute i smuget. 
Litt annerledes meny med 
betoning på det tyrkiske.
Adresse: Zambeliu 49
Tlf. +30 28210 96080

Chaina nykteriDa
Beliggenheten med utsikt 
over Soudha-bukten er 
uslåelig. Spisestedet ble 
åpnet allerede i 1938 og 
drives av samme fami-
lie fremdeles. Anses for 

å være et av de bedre på 
Kreta. 
Adresse: Kokaries, på vei til 
flyplassen
Tlf. +30 28210 64215

Chaina/ paleoChora
reStaurant orien-
tal Bay
Har en rolig beliggenhet litt 
i utkanten av byen, serve-
rer klassiske kretiske og 
greske retter.
Adresse: på den østre stran-
den i Paleochora
Tlf. +30 28230 41322
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 Det BeSte MeD 
reStauranten er 
likevel Den Super-
trivelige Motta-
gelSen.

rethyMnon 
CaStelveCChio
Som så mange andre 
restauranter på de små 
stedene på Kreta er denne 
familieeid og sjarmerende. 
Castelvecchio serverer 
gresk mat av utmerket 
kvalitet til middels priser. 
Ligger oppe på en høyde 
like ved fortet i Rethymnon. 
Det beste med restauran-
ten er likevel den supertri-
velige mottagelsen.
Adresse: Himaras 29

kafeer
 

Chaina kouM kapi 
BeaCh
Øst for havnen, rett utenfor 
bymuren, ligger en rad  
med litt mer trendy barer  
og kafeer som nesten bare 
frekventeres av grekere.

My plaCe
Hyggelig kafeteria/bar som 
frekventeres av de bofaste, 
enten de er grekere eller 
utlendinger. Ligger på pro-
menaden like ved stranden.
Adresse: El. Venizelou 54
Tlf. +30 28310 50174

heraklion 
enetiko kafé
Det nyeste trendstedet i 
et ombygd venetiansk hus 
helt inntil løvefontenen. 
Om kvelden spilles det bra 
musikk her, og fra uteser-
veringen har man full kon-
troll på alt og alle. 
Adresse: Plateia El.  
Venizelou 
Tlf. +30 2810 221281

rethyMnon
taverna tou ZiZi
Ligger et stykke uten-
for byen, men er verdt en 
omvei på grunn av alle de 
små delikatessene som 
finnes på menyen. Ser ut 
som et fabrikklokale, men 
maten er alt annet enn 
masseprodusert.
Adresse: Maxis Kritis 63, 
Mysiria, 5 km på den gamle 
landeveien mellom Rethym-
non og Heraklion
Tlf. +30 28310 28814

heraklion
tou terZaki
En liten tverrgate til Viro-
nas, der man sitter ved en 
liten gul kirke og selv må 
krysse av bestillingen av 
diverse greske lekkerier. 
Adresse: Marineli 17
Tlf. +30 2810 221444

heraklion 
kyriakoS
På det som mange anser 
for å være Heraklions beste 
restaurant, må man bestille 
bord for å få plass. Prøv 
snegler når det er sesong. 
Adresse: Leoforos Dimokra-
tis 45
Tlf. +30 2810 224649

heraklion/ 
keratokaMpoS
o nikitaS
Enkel taverna med over-
raskende god mat og fersk 
fisk.
Adresse: Keratokambos
Tlf. +30 28950 51477

laSithiregionen 
la BouillaBaiSSe
Minos Beach’ franske à 
la carte-restaurant har et 
svært ambisiøst kjøkken i 
et elegant miljø med meget 
god service. 
Adresse: Hotel Minos 

Beach, Ammoudi
Tlf. +30 28410 22345

laSithiregionen 
porteS
Gamle dører og vinduskar-
mer dekorerer veggene, og 
et vakkert steingulv rammer 
inn dette lille smykkeskrinet 
som serverer god mezeda-
kia, småretter som passer 
til ouzo. 
Adresse: Anapafseos 3
Tlf. +30 28410 28489

laSithiregionen 
pelagoS
En fiskebåt ligger uten-
for den neoklassiske byg-
ningen som inneholder 
en rekke hyggelige rom 
med antikviteter. Stedet 
har en fin hage. Her er det 
mest fisk som gjelder, men 
det finnes også annet på 
menyen. 
Adresse: Strat. Koraka/
Katehaki 10
Tlf. +30 28410 25737

laSithiregionen/
koutZounari
nikoS taverna
Her huserer fru Vougioukli 
blant gryter og stekepan-
ner og lager kretisk hus-

mannskost slik den er på 
sitt beste.
Adresse: kystveien,  
Koutsounari
Tlf. +30 28420 61415

laSithiregionen/
kato ZarkoS
nikoS platanakiS
Ligger like ved den arkeo-
logiske utgravningen og er 
en fisketaverna der også 
kaninstuingene er berømte.
Adresse: kystveien Kato 
Zarkos
Tlf. +30 28430 26887

laSithiregionen/
irapetra
oDeio
En mezeopoleio. Her  
serveres småretter som 
rafiolia, små vegetaripaier.
Adresse: Lasthenous 18
Tlf. + 30 28420 27429
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Shopping Barer & natteliv

Chaina 
lyrakia
Kalles også Kafé Kriti. 
Hit går kreterne for å lytte 
til den kretiske liren og 
danse. Mer folkelig enn 
dette kan det ikke bli. 
Lokalet er skikkelig stygt 
med høygafler og symaski-
ner på veggene, og ikke på 
noen måte tilrettelagt for 
turister.
Adresse: Kalergon 22, 
havnen
Tlf. +30 28210 58661

Chaina 
el MonDo Bar
Diskotekene har måttet 
bygge seg inne for ikke å 
forstyrre naboene. Dette 

ligger like ved havnen og 
har rocket i over 25 år.
Adresse: Kondilaki, parallelt 
med Halidon

rethyMnon  
forteZZa
Det største diskoteket i 
byen, komplett med tre 
dansegulv, laser og et 
publikum som består av 
både lokalbefolkning og 
turister.
Adresse: havnen

rethyMnon
nafpigio
Nok et trendy musikksted 
bak havnen. En selvsagt 
møteplass for dem som vil 
se og synes.

Adresse: Arkadiou 254
Tlf. +30 28310 57568

heraklion
Cafe veneto
Trendy sted en trapp opp 
i et vakkert hus med fin 
utsikt over den gamle 
havnen.
Adresse: Epimenidou 9
Tlf. +30 2810 223686

laSithiregionen 
Sorrento Bar
Her kan man drikke kaffe, 
bestille inn småretter eller 
ta en styrketår.

 Denne typen ”helSekoStButikker” 
MeD vaSkeSvaMper, kryDDer, Såper  
og MarMelaDer laget av råvarer uten 
tilSatte Stoffer vokSer akkurat nå opp 
overalt i hellaS. 

Adresse: ved tollhuset like 
ved broen
Tlf. +30 28410 24310

laSithiregionen
Molo kafé Bar
Ligger i havnen og har en 
litt mer chic stil. Agios’ unge 
yuppies sitter på terrassen 
og kikker på hverandre før 
de går til en eller annen av 
klubbene i nærheten. Ser-
verer også mat.
Adresse: Akti I. Koundou-
rou 
Tlf. +30 28410 26250

Chaina
På shoPPinggaten  
halidon kan man kjøpe 
det meste. Lærgaten Skrid-
lof er en sidegate til Hali-
don, her finner man vesker, 
jakker og småting av lær. 
Den korsformede torghal-
len selger oster, honning 
med ulike smaker, frukt, 
grønt, olivenolje og mye 
annet. Man kan også spise 
i hallen.

rethyMnon
gatene i sentruM er 
fulle av butikker som selger 
vesker, belter, sandaler, 
smykker og krimskrams. 

Ser man etter fin keramikk 
og tekstiler, er det beste 
tipset å kjøre til noen av de 
andre småbyene i nærheten.

heraklion 
Leoforos Kalokerinou er 
shoppinggaten framfor alle 
i Heraklions sentrum..

laSithiregionen 
Creta natura
Denne typen ”helsekostbu-
tikker” med vaskesvamper, 
krydder, såper og marmela-
der laget av råvarer uten til-
satte stoffer vokser akkurat 
nå opp overalt i Hellas. 
Adresse: Akti Atlantidos 10
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ambassade og det private 
hjemmet til Hellas’ første 
president, Elefherios Veni-
zelos. 
Adresse: Theofanous/ 
Moschon
Tlf. +30 28210 98466
Pris for et dobbeltrom:  
fra 52 euro

Chainaregionen / 
paleoChora
hotel elMan
Ligger direkte ved stranden 
Palia Ammos. Romslige 
værelser med kokemulig-
heter.
Adresse: veien mellom 
Paleochora og Kountoura
Tlf. +30 28230 41412

Chainaregionen 
noStoS
Bygningen fra 1400-tallet 
har vært en ortodoks kirke. 
Fra takterrassen og visse 
rom har man fin utsikt over 
havnen, men her blir man litt 
forstyrret av havnebarene.
Adresse: Zambeliu 42
Tlf. +30 28210 94743
www.nostos-hotel.com
Pris for et dobbeltrom: fra 
75 euro

porto Del 
ColoMBo
Nok et renovert venetiansk 
hus som ligger i en rolig, 
liten gate like bak havnen. 
Huset har både vært fransk 

Boalternativer
www.elman.gr
Pris for et dobbeltrom: fra 
65 euro

Chainaregionen 
hotell oaSiS hotel 
& taverna
Rett nedenfor den vene-
tianske borgen ligger en 
liten rekke med hyggelige 
studios. Tavernaen serve-
rer gode, lokale retter.
Adresse: kystveien vest for 
borgen
Tlf. +30 28250 92136
www.oasisrooms.com
Pris for et dobbeltrom: fra 
35 euro

rethyMnon 
regionen
palaZZo riMonDi
Bakgården med patio og 
et lite svømmebasseng er 
en oase midt i den gamle 
bydelen. Alle leilighetene 
er forskjellige. Huset er fra 
1400-tallet og bygget på av 
tyrkerne. Ingen detaljer er 
tillatt endret, og derfor har 
man i noen rom svært lave 
buer, og i badeværelsene 
er det hvelv. 
Adresse: Xanthoudidou 21

Tlf. +30 28310 51289
www.palazzorimondi.com
Pris for et dobbeltrom: fra 
132 euro

veneto
Ligger i et gammelt hus 
midt i den gamle byde-
len med en restaurant av 
samme navn i undereta-
sjen. Alle rom er individu-
elle og møblert i kretisk stil, 
med blondeoverkast og 
varmrøde tekstiler. 
Adresse: Epimenidou 4
Tlf. +30 28310 56634
www.veneto.gr
Pris for et dobbeltrom: fra 
170 euro

heraklion 
atrion hotel
Ligger sentralt i en rolig 
bakgate i sentrum. Totalre-
novert for tre år siden til et 
minimalistisk hotell i tiden. 
Adresse: I. Chronaki 9
Tlf. +30 2810 246 001
www.atrion.gr

heraklion  
kronoS hotel
Lite hotell uten overtoner, 
der de fleste rommene  

har utsikt over havnen  
og havet.
Adresse: Sof. Venizelou/M. 
Agaratou 2
Tlf. +30 2810 282240
www.kronoshotel.gr
Pris for et dobbeltrom:  
fra 55 euro

heraklion/ 
keratokaMpoS
koMiS StuDioS
En liten perle rett ved havet 
for dem som vil ha fred 
og ro, med utsikt over Det 
libyske hav. Gjestelisten 
inneholder en del kjente 
politikere.

Adresse: kystveien
Tlf. +30 28950 51390
www.komisstudios.gr
Pris for et dobbeltrom: fra 
74 euro

koutSounari tra-
DiSJonal CottageS
Byr på et annerledes opp-
hold i gamle, oppussede 
hus. Anlegget ble renovert 
for et år siden.
Adresse: 1 km utenfor 
landsbyen
Tlf. +30 28420 61815
www.traditionalcottages.gr
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flyplaSS
Heraklions flyplass heter 
Nikos Kazantzakis etter for-
fatteren av Zorba. Buss til 
sentrum koster 0,70 euro 
og taxi cirka 15 euro. Turen 
tar 10 minutter. Chanias fly-
plass ligger også cirka 10 
minutter fra sentrum. Taxi 
koster rundt 15 euro.

kollektivtrafikk
Det finnes gode bussfor-
bindelser mellom samtlige 
byer og også i byene. For 
destinasjoner og tidtabeller: 
www.bus-service-crete-
ktel.com

taxi

taxi Chania
Tlf. +30 28210 94300

taxi rethyMnon
Tlf. +30 28310 25000

taxi heraklion
Tlf. : 2810 210102

taxi agioS 
nikolaoS
Tlf.  +30 28410 24000

kretaS StørrelSe
8336 kvadratkilometer

innByggere kreta
600 000

innByggere   
heraklion
200 000

innByggere
Chania
70 000

innByggere   
rethyMnon
30 000

innByggere
agioS nikolaS
15 000

poSt
Postkontorene kjenneteg-
nes med et gult skilt. 

apotek (vakt)
Alle apotek har et oppslag 
i vinduet som opplyser om 
hvilket apotek i området  
som har vakt. Man kan 
også ringe 166.

tannlege (vakt)
Spør på nærmeste apotek 
eller ring 166.

telefon
Landnummeret til Hellas 
er +30

åpningStiDer
Mandag, onsdag, lørdag 
08.30–14.00. Tirsdag, tors-
dag, fredag 08.30–13.30, 
17.30–20.30. I turistom-
rådene har butikkene mer 
sjenerøse åpningstider. 
Variasjoner kan forekomme 
mellom vinter og sommer.

internett
www.explorecrete.com
www.crete.tournet.gr
www.interkriti.org
www.gnto.gr

aviSer
Internasjonale aviser finnes 
i kiosker og visse super-
markeder i turistområdene. 
Athens News er en gresk 
nyhetsavis på engelsk som 
kommer ut hver fredag.

greit å vite 

nøDnuMre
Brann: 199
Lege: 166 
Politi: 100

turiStByrå
heraklion
Adresse: Papa Alexandrou 
E 16
Tlf. +30 2810 246106

kart

Chania
Adresse: Kriari 40
Tlf. +30 28210 92943

rethyMnon
Adresse: E. Venizelou
Tlf. +30 28310 29148


