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Na naši svatební cestu jsme se nevydali hned po svatbě, ale s trochu delším odstupem.
Abychom si ještě užili trochu sluníčka, vyrazili jsme v termínu od 7. do 18.9.2008. Pro
zaznamenání zážitků jsme využili deníček z naší svatby a Leničky začátek jsme tak doplnili o
pár dalších kapitol.

  

V poklidu jsme se zabalili a na letiště jsme měli odvoz Honzu – takže komfort - cestování první
třídou. Měli jsme to krásně načasované a moc jsme nikde nečekali. U Blue style jsme si
vyzvedli letenky, udali kufry a dali si kávičku s kroasánkem. Ještě jsme stihli poklábosit s
Andrejkou který nám zařídila VIP místa v letadle :). Odlet byl ve 14:40 s mezipřistáním v Brně v
15:30. Počasí v ČR nic moc tak snad nás čeká lepší počásko.  PS: Marušce před odletem není
dobře – mdlo a vedro ve vzduchu, snad bude líp. V Brně je přehlídka letedel, tak máme malé
zpestření při čekání. Let z Brna má trvat 2:35h. Právě jsme se napapkali - řízek + salát,
zákusek, káva a dopřáli jsme si vínečko.

Tak jsme přistáli a hned nás čeká nemilé překvapení. Myslela jsem si, že si ze mě Tom dělá
srandu ale … Když se vrátil od Blue Style info centra, řekl: "Dvě noci jsme v jiném hotelu a pak
se stěhujeme – vytopili nám pokoj". Trochu jsem ztuhla a nevěřila :O. Na letišti bylo veliké
parkoviště zaplněné autobusy, každý měl své číslo. Jeli jsme tedy do Kolymbia Sun - hotel má
ten samý majitel jako náš původní Kolybia Buy, který jsem tak dlouho vybírala na internetu. Po
příjezdu do hotelu jsme šli nejdříve na večeři, pak pro klíče a hurá na pokoj. Dostali jsem dobrej
pokoj s klimatizací zdarma – ta nám ale nešla ;) Ani jsme nevybalovali a šli se projít. Koukli
jsem na místo kde jsme původně měli být a pláž. Pak jsme si na báru dali mix drink a na konec
jsme šli spát asi až ve dvě ;) Já nemohla spát, ukrutně mě bolelo břicho, tak jsem měla strach
co se to děje.

Pondělí 8.9

Budíček 7:40, snídaně, Tom si dal párečky, vajíčko a já do sebe nic nedostala. Hurá vyrážíme
na pláž, ta je ještě skoro prázdná. Pláž je čistá, písečná a malá, vrháme se do moře, jeee to je
nádhera a pak uléháme na lehátka. Válíme se a pláž se pomalu zaplňuje. Na oběd jdeme do
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hotelu – hranolky, meloun .. Ve 13.30 máme schůzku s delegátkou. Kde se dozvíme, že máme
od nich jeden výlet gratis -)) Ještě jsme se domluvili, že se zajedeme podívat do našeho
původního hotelu. A pak se rozhodneme zda se přestěhujeme (stále nemáme vybaleno)
Pak jdeme opět na pláž, lehátko stojí 7EUR na den, tak se toho musí využít. Tom by se chtěl
válet, ale já ho nenechám, tak jsme si vyšlápli kopec, který se tyčí nad pláží a měli krásný
výhled. Následovala zmrzlin a pivo -)). Ještě koupačka a šli jsme po pláži – oblázkové 3km
dlouhé a šlo to pěkně ztuha, ale byla to bžunda. Razili jsme do Kolymbia Buy, tam nám ukázali
z venku náš pokoj, bazén z venku (menší než u nás, ale my tam stejně asi moc nebudeme),
pokoje vypadají stejně jak u nás. Ale rozhodla pláž, ta naše není tak přelidněná, bez atrakcí a
opravdu poklidná, přesně tak jak jsme si to představovali. Zůstaneme tedy v Kolymbia Syn kde
jsme původně neměli být, i na tento hotel jsem v nabídkách koukala, není to tak klidné a útulné,
ale stačí. Ještě hupsneme do bazénu, abychom to vyzkoušeli, je to bájo, nikdo už tam není,
takže romantika -)) Ale voda je až moc chlorová :-O Pak sprška, večeře – dobrá, maso, zelenina
…. A šli jsme se courat po krámech a poptat se po mopedech, pak jsme se v hotelu stavili na
kavčo, přišla na nás chuť na brambůrky, tak opět vyrážíme do krámů, Tom si zkoušel asi milion
klobouku, ale nic mu nesedělo -)) ještě dáváme mix drink a šli jsme do hajan. Noc byla krušná -
komáři nás nenechali spát, tak to bylo náročné, po třetí hodině ráno jsme si uvědomila, že
máme repelent. Tom mě málem uškrtil-)) To si děláš srandu????? Pak už to šlo a ještě jsme si
pěkně schrupli.

Úterý 9.9. 

V 7:00 budíček, snídaně a rychle se připravit na výlet, v 8 hod vyrážíme na výlet ostrov Chilki.
Jeli jsem asi hodinu busem, pak hodinu lodí, mě bylo pěkně blbě, frajerka jsem si sedla úplně
na to nejvyšší místo kde to pěkně houpalo, ale bohužel po chvíli plavby jsem se už nemohla
hnout a celou dobu jsem si říkala hlavně se nepoblinkej ….
Cestou se nám předvedlo i pár delfínů, to bylo opravu nádherné, evidentně se před náma
předváděli. Dostali jsem instrukce od delegáta a vyrazili na jednu z pláží, procházeli jsem
úžasným, malebným městečkem, kde žije 150 obyvatel a není tu žádný cestovní ruch.
OPRAVDU NÁDHERA. Pláž byla kamenitá, ale Tom byl u vytržení, nasadil brejličky a kochal se
podmořským světem, voda byla nádherně průzračná. Pak jsem šli zpět do přístavu a dali si rybu
v doporučené restauraci, já měla tresku Tom mečouna a byla to opravdu lahoda, úplně se
rozplývali na jazyku -)) Zde měl Tom úžasný zážitek s WC, vedle baru, byl závěs za kterým na
Toma čekal kýbl, tak se Tom vrátil hodně rychle a neměl ani sílu mi to nejdříve popsat jak se
smál. Čekala nás příjemná cesta na druhou pláž ostrova v zátoce, písečná snad 100m od břehu
jsme měli moře stále pod zadek, tady se líbilo zase moc mě. Tak jsme se rochnili co nám čas
stačil. Zpět jsme to vzali obklikou do přístavu, ještě nádherný pohled na celé městečko, hřbitov,
vojenskou základnu. V 16H odjezd. Už jsem si sedla úplně dolu a co nejvíce do zadu a bylo líp
a cesta utekla rychleji. Cesta busem byla trochu dlouhá, ale alespoň jsem si okoukali okolí až
podjedem na mopedu. Na hotel dorážíme asi v 18h, Tom ještě hupsnul do bazénu, aby se
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osvěžil. Zjistili jsme, že v pokoji je to samej komár Br.. to bude zase noc. Rychle se
osprchujeme a letíme na večeři. Přijel delegát Jakub (jak slíbil) a pomohl nám s klimatizací. Vtip
– dozvěděli jsme se, že byla celou dobu zapnutá, stačilo jen otočit knoflíkem, tak jsme byli oba
zas jednou za pěkný d….. Takže jsme dvě noci trpěli zbytečně. Večeře kuře, hovězí, brambor,
meloun. Pak vyrážíme koupit pohledy, které zítra napíšu -)) samozřejmě končíme večer na báru
u kávy, piva, vína a žerou nás komáři a nebo nám z toho už šibe? -))

Středa 10.9. 

Dnes jsem si řekli, že se budeme trošku válet. Ráno v poklidu snídáme a cestou na pláž jsme
koupili nafukovací lehátko, tak měla Maruška radost a denně jsem jej využívala -)) Opět jsme
dopoledne nevyndali ani časopis a užívali si klid a relax, kolem poledne do hotelu na oběd  a
pak jsme se na půl hodinky natáhli na pokoji, naštěstí nám pod okny řvali nějací Rusáci, tak
jsme se dlouho neváleli a šli zas na pláž. V pozdějším odpoledni jsme šli obcházet půjčovny
motorek, chodili jsme tam a zpátky. Nakonec jsem si půjčili u pochybného pána ještě
pochybnějšího mopeda 80ccm. Tom byl nadšen -)) Odvezli jsme si prdelky a šli na véču.
Následoval relax u báru psaní pohledů a kolem půlnoci do pelíšku. Zapomněla jsem napsat, že
s klimoškou už  se nám krásně spinká (jen Maruška musí spát v ponožkách, ale 100x lepší než
komáři)

Čtvrtek 11.9.

Po snídani kolem 8:30 vyrážíme na mopedu na výplet směrem na východní stranu. Do údolí
motýlů asi 20km, zaplatili jsme si 5EUR a šlapali lesem do kopce a kolem nás létali a všude byli
motýli – spíš můry. Bylo to pěkné a zvláštní.

V lese byl pěkný chládek a vlhko. Na kopci byla bílá kaple Kalópetra od tud byl pěkný výhled,
odfrkli jsme si a šli dolů, tou samou cestou. Bylo zde dost lidí, ale ještě to šlo. Koupili jsem si
studené pití, dala jsem si bagetu, WC u lesa a jeli jsme ke kříži Filérimos zde byl i chrám Athény
a Dia na Filérimos se dalo vylést až na horu, byl tu krásný výhled opravdu nezapomenutelný.

Kříž je obrovský a stojí za to se sem zajet pokochat. Pozůstatky chrámu byli veliké a okouzlující.
Kolem nás se pohybovali pávi . Kochali jsem se a snažili si zapamatovat a vyfotit co jen šlo.
Bylo neuvěřitelné vedro, dali jsme si studené pití a už jsem si to pěkně hrnuli z kopce dolů
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směrem k plážím na naší straně. Nevěděli jsem přesně kam jedeme, ale musím říct, že jsme
vše našli a bez jediné zajížďky. Dojeli jsme na pláži Kalithea, což byla ohromná pláž a kolem
byli ohromné hotely. Vykoupali jsem se, už jsem se potřebovali schladit a pokračovali na pláž
Ladiko a Antoni Quen. Cestou jsem projeli městem Falaraki – zde je největší aquapark v Evropě
a je to nejživější město ostrova, hlavně v noci. Pláž Ladiko byla moc pěkná, byla to kouzelná
malá zátoka, koupání, oběd – já tuňákový salát Tom kalamari. Na Antoni Quena jsme jen
nakoukli, byla to nádherná zátoka, malá a bylo zde spousta lidí, tak jsme udělali jen foto a frčeli
dál. Natankovali jsme, nebo lépeřečeno jsme si nechali natankovat. Tom se u pumpy zeptal
jestli mu pomůžou natankovat, tak se tam dost pobavili. Myslím, že tu jsou pumpy obsluhovány
jen jejími zaměstnanci :)
Naše poslední zastávka byla v údolí sedmi pramenů. Bylo to v hustém lese. Prameny byli asi na
20ti m2 což jsme nečekali a některé byli dokonce i vyschlé. Takže, jestli sem někdo jede přes
celý ostrov, musí být asi nemile překvapen. Ještě jsme se šli projít lesem, dále ke kanálu, který
je dlouhý 150m a vede k jezírku.

Do kanálu jsme si ale netroufli, nějak nás to nelákalo. Trochu jsme bloudili po cestách, ale
jezírko jsme nakonec našli, a také to nebyl žádný zázrak.
Od tud jsme to měli už jen 3km. Byli jsme doplnit olej do našeho stroje, vysprchnout se a šup na
večeři. Od 21h byl Řecký večer. Spousta řeckých tanců, v hotelu bylo narváno a bylo to super.
Nakonec nám zatancovali i naši číšníci a recepční a moc jim to šlo. I my jsme si dali jeden
tanec. Šli jsme pak hodit pohledy a kolem půlnoci jsme ulehli úplně vyčerpáni a plni zážitků.

Pátek 12.9.

Ráno se mi nechtělo vstávat ale v 7:40 se podařilo. Vyrážíme na náš druhý výlet na mopedu, a
to směrem dolů na Lidnos, který leží 25km od nás. Zde je úchvatná Akropole, pod níž je krásná
vesnička, malé uličky, spousta krámků a turistů.

Baráčky jsou všechny bílé a většina se zahradní restaurací na střeše a je to nádhera. Akropole
je menší „zřícenina“, ale pěkná. Je zde i pár jeřábů a lešení, stále se tu má co opravovat. Byl
zde úžasný výhled do všech stran a nádherná zátoka Sv. Pavla. Pak jsme si to namířili ještě
směrem dolů do vesničky Lordos kde jsme si dali kafíčko. Bylo to tu klidné, ale jinak jsme to tu
jen projeli a mířili už směrem k severu na pláže. 

Projeli jsem vesničkou Charaki. Zde byla pláž, kde jsem navštívila WC, což jsem raději neměla
dělat, ble ble. Na pláži skoro nikdo nebyl, ale pokračovali jsem dál. Nad vesničkou se tyčili
trosky hradu Faraklós. O pár metrů dál byla zátoka s pláží Agháthi. Tady jsme se vykoupali a
trochu si odfrkli. Dali si bagetu co jsme dostali v hotelu místo oběda (pěknej hnus). Hned na nás
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vystartovala hladová kočka s tesákama jako upír. Koček je na celém ostrově až až. Bageta se
nedala jíst. Šli jsem na kolu a frčeli dál. Na pláž Stegna nad kterou se tyčí trosky rytířského
hradu. Cestou jsme projeli největší vesnicí ostrova Archángelos. Pláž Stegna má být malá a
nepřelidněná, ale opak byl pravdou, ani jsme zde neslezli z mopedu, jen jsem se projeli kolem
celé pláže a jeli dál na poslední pláž Tsambíka.

O pláži Tsambíka jsme se nikde moc nedočetli, ale byla to nádhera, pláž byla dlouhá, tak, že
jsme si našli klidné místečko, pro mě byla tato pláž nejkrásnější ze všech které jsme navštívili -
písečná a moře nám bylo po pás ještě 200m od břehu. Není to ráj pro šnorchlaře, ale jinak
opravdu super. Tady jsem si tedy odechli, hodili relax a alespoň 3x vlezli do moře. Zde jsme
hodili i rychlý snak (hranolky, hambáč) i na tomto jsme si pochutnali a jeli ke klášteru Panagía
Tsambíka. 

 Od tud byl nádherný výhled, opravdu jedinečný na celé středisko Kolymbia i na naši pláž a
hotel.V klášteře se modlí za zrození dětí, tak jsem se malinko přidala s prosbičkou i já :). Klášter
sám o sobě není nic moc, byl obklopen lešením. Kochali jsme se a kochali, pak jsme si to
štrádovali 300 schodů na naší poslední jízdu mopedem. Poslední tankování, foto na mopedu a
jeli jsme ho vrátit. Cestou k hotelu – pěšky jsme si uvědomili, že nás bolí celé tělo, ale byli jsme
plni krásných zážitků. Hodili jsem spršku a hurá na véču byli řízečky. Maruška má dnes svátek
tak si dáme vínečko a půjdeme hajat.

Sobota a neděle 13.- 14.9. 

Tyto dva dny jsme krásně prováleli na pláži a nabírali síly na Rhodos.

Pondělí 15.9.

Už v 9.15 stojíme na zastávce a čekáme na autobus do hlavního města  ostrova Rhodos.
Autobus stál 3EUR, což je super cena, dokonce jsme si i sedli. Cestou se několikrát stavělo a
autobus byl brzo plný. Autobusové nádraží bylo přímo pod hradbami starého města. Prošli jsem
se po molu v přístavu, a pak už do hradu. Zastavili jsme se u každého vchodu, obdivovali jak
mají udělané kamenné cesty, prošli židovskou, tureckou čtvrtí a zastavili jsem se na cool drinku
a nabírali trochu sil. V uličkách to byl samý krám a u každé restaurace stál chlapík a lákal nás at
si vybereme zrovna tu jejich restauraci.

 Navštívili jsem rytířské muzeum, což každému doporučuji. Krásné, ohromné a plné památek,
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vůbec se mi odtud nechtělo. Už jsme toho měli plné kecky, ale šlapali jsme dál. Směrem ke
sportovnímu stadionu, divadlu a Akropili, tady to bylo také nádherné a stojí to za to si sem
vyšlápnout.
Pak jsme dlouho vybírali restauraci, nakonec jsme se vrátili do hradu a tam jsme si sedli do
jedné restauračky, já si dala řízek a Tom pizzu - taková řecká jídla, že :) Chvilku jsme nabírali
sílu a šli jsme dál, směrem po plážích na nejsevernější cíp ostrova, kde už byli pěkné vlny a
foukal i větřík. Domlouvali jsme se jestli pojedem už domů nebo počkáme na západ sluníčka a
noční město. Na konec vyhrála romantika. Při první fotce zapadajícího sluníčka jsme zjistili, že
nám došli baterie ve foťáku :O, tak jsme vše fotili na kameru, ale také se zadařilo. Byla to
opravdu nádhera a vůbec se nám odsud nechtělo, ale sluníčko zapadlo dost rychle a my jsme
se už opět hrnuli směrem do starého města a prošli si vše co přes den a fotili (už jsme koupili
baterie). Bylo to moc pěkné a jsem ráda, že jsme si počkali na večerní Rhodos. Ve 21:25 jsme
už seděli v busu a jeli směr hotel. Byli jsme dost ucapkaní, tak jsme se vysprchli a šli na
osvěžující drink a hurá do pelíšku.

Úterý a středa 16. - 17.9

Následující dva dny jsem si užívali moře co to jen šlo, večer chodili na romantické procházky a
nakupovali dárečky. Není to moc lehké, většina jsou pěkné kýče a nebo moc velké věci. Na naší
pláži dělají výborné Ice koffe se zmrzlinkou tak to si také dopřáváme.

Čtvrtek 18.9.

Poslední den  nás překvapili mraky, ale nám už to tak moc nevadilo, už jsem si ani neplatili
lehátko a na pláži jsme byli jen do 11hod. Šli jsme do hotelu vysprchovat se a dobalit věci a do
12h jsme museli odevzdat klíče od pokoje. Pak byl náš poslední oběd, ještě jsme se šli projít do
města a pak jsem jen seděli u bazénu a kochali se životem kolem nás. V 17:25 si nás autobus
odváží na letiště. Cestou několikrát zastavujeme u jiných hotelů a nabíráme lidičky, kterým už
také končí dovolená jako nám.
Na letišti docela čekáme, před odbavením, ale povedlo se. V letadle jsem chytla za sebou
živého chlapečka a měla dost namasírovaná záda a zadek jak do mě pořád kopal, ale věřila
jsem že brzo usne. A tak se i stalo :). Opět dobré jídlo a vínečko na závěr cesty. V Praze dlouho
sháníme taxi, ale také se povedlo a za 750kč jsem byli coby dub v 1:00 ráno doma.
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Byla to nádherná svatební cesta, jsem moc ráda, že jsme si vybrali ostrov Rhodos a měli
možnost vidět všechny památky a dostatečně relaxovat.

Co doporučuji
    -  ubytování ve středisku Kolymbia, je to ve středu ostrova a ke všem památkám to máte na
půli cesty, je to klidné místo, ale pokud chcete může být i rušné. Pláž je úžasná (ta menší
písčitá). Pokud ale máte rádi vlny – určitě hledejte ubytování na západní straně ostrova.
    -  snažte se navštívit co nevíce pláží, doporučuji, Tsambíka, Agháti, Antoni Quen, Ladiko
    -  Akropole Lindos – doporučuji návštěvu uskutečnit v ranních hodinách, později je tu
opravdu přelidněno
    -  Filérimos
    -  Rhodos, staré město, stadion, Akropoli
    -  Údolí motýlů
    -  Řekové jsou moc milí, ale připravte se na to, že nikam moc nespěchají
    -  Pokud můžete vydejte se do řecka začátkem září, není zde už tak ukrutné vedro, ale stále
příjemné teplo kolem 30-35 °C

Co nebylo až tak 100%
    -  připravte se, že nevíte nikdy co si na vás cestovka připraví
    -  počítejte s mezipřistáním
    -  údolí sedmi pramenů
    -  pláž - Stegna, Kalithea  (kdo má rád rušná místa, bude ale nadšen)

{morfeo 13}
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