








Potrawy
W Grecji gotowanie jest ważnym elementem zacieśnianiem 

rodzinnych więzi dlatego znaczna część potraw jest względnie łatwa w 

przygotowaniu. W większości są to dania domowe, które można 

przygotować na rodzinny obiad.

• Souvlaki – szaszłyki najczęściej z 

mięsa wieprzowego lub kurczaka

• Horiatki – wiejska sałatka składająca 

się z pomidorów, ogórków, oliwek i 

fety

• Moussaka – składa się z warstwy 

warzywnej polaną kremowym sosem 

i obsypana startym serem

• Dolmades – inaczej gołąbki po 

grecku zawijane w liście winogron
Dolmades



Sporty narodowe
 Grecy bardzo lubią sport i aktywny wypoczynek. Wielką popularnością wśród nich cieszą się sporty 

widowiskowe takie jak piłka nożna lub koszykówka.  Wśród turystów pełno jest amatorów pieszych 
wycieczek i wspinania się po górach, dlatego na kontynencie i niektórych wyspach wytyczono wiele 
szlaków, prowadzących najczęściej przez tereny leśne. 

Coraz większą popularnością cieszy się wspinaczka skałkowa np. na wyspie Kalimnos.
W Grecji jest mnóstwo jaskiń, ale w ostatnich latach podjęto decyzję o zamknięciu wielu z nich, aby 
chronić formy skalne albo znaleziska archeologiczne. 

 Wydawać by się mogło, że Grecja jest rajem dla nurków, ale niestety nurkowanie podlega wielu 
ograniczeniom. Ograniczenia te wynikają przede wszystkim z powodu ochrony podmorskich 
zabytków antyku.

 Wielką popularnością cieszą się także inne sporty wodne. Przede wszystkim dlatego, że ceny są 
konkurencyjne w porównaniu z większością państw nad Morzem Śródziemnym. Można jeździć na 
nartach wodnych, w niektórych miejscach uprawiać parasailing a przede wszystkim surfować. W Grecji 
jest mnóstwo zatoczek, w których wieje delikatna bryza, idealna do windsurfingu.



Relaks
 Grecja to idealne miejsce na wakacje. W Grecji można w pełni cieszyć się nie tylko starożytnymi zabytkami, 

ale także pływać w czystym morzu, opalać się na plaży i skosztować lokalnej kuchni.  W Grecji jest wiele 
możliwości rozrywki. Ludzie przyjeżdżają tu sami lub z całą rodziną. 

 Ateny to stolica Grecji, łącząca w sobie nie tylko tajemniczą starożytność, ale także nie mniej atrakcyjną 
nowoczesność. Istnieje wiele doskonałych plaż z białym piaskiem, idealnych do wypoczynku. Często 
przyjeżdżają tu turyści z małymi dziećmi. Urlopowicze powinni zdecydowanie odwiedzić Partenon, Akropol. 

 W Vouliagmeni czekają na Ciebie luksusowe restauracje, pięciogwiazdkowe hotele i zabiegi spa. Przytulne 
trzy- i czterogwiazdkowe hotele w pobliżu plaży można znaleźć w Glyfadzie. Paleo Faliro to szczególnie 
prestiżowe miejsce, położone blisko centrum Aten. Świetne do turystyki korporacyjnej i prostego 
wypoczynku na plaży w palącym letnim słońcu. Resort Saronida jest idealny do kąpieli w morzu i uzyskania 
promiennej opalenizny.

 Heraklion to centrum znanej na całym świecie wyspy Grecji - Krety. Otrzymał takie imię na cześć 
Herkulesa, który dokonał tutaj wyczynu. Heraklion to nie tylko nowoczesność. To jest miasto z ciekawa 
historia. Turyści mogą na własne oczy zobaczyć wykopaliska minojskich miast, słynny labirynt Minotaura i 
inne ciekawe miejsca.Ten grecki kurort przyciąga również młodych ludzi, którzy kochają „nocne życie”. 
Istnieje wiele barów, dyskotek i klubów.Natura Heraklionu uderza swoim pięknem. Zbocza gór nad 
morzem, czyste plaże, sady z oliwkami i winogronami nie pozostawią nikogo obojętnym.
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 Grecja to państwo 
demokratyczne, w 
którym władzę 
ustawodawczą sprawuje 
prezydent oraz 
parlament, w którego 
skład wchodzi 300 
posłów wybieranych na 
czteroletnią kadencję.
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