VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE – KRÉTA

ELEKTRINA: Zásuvky zodpovedajú európskej norme, elektrické napätie na Korfu je 220 V.
Na niektorých zásuvkách však chýba kolík pre tzv. nulový vodič, v tom prípade odporúčame
použiť adaptér.
BEZPEČNOSŤ: Grécko (hlavne ostrovy) stále patrí medzi najbezpečnejšie kúty Európy. Aj keď
Gréci nechávajú svoje domy aj vozidlá často odomknuté, v miestach s vyšším pohybom osôb,
najmä vo vrcholnej turistickej sezóne, je opatrnosť na mieste (vreckové krádeže na
preľudnených plážach). Zahraničným návštevníkom v núdzi môže byť pri riešení problémov
pomáhať Turistická polícia (niekedy supluje aj informačné pobočku EOT (Grécke národné
centrály pre cestovný ruch).
Úžasné je, že zabudnete ak niečo v reštaurácii, na úrade alebo v dopravnom prostriedku,
pravdepodobne o to neprídete. Ak budete pri cestovaní blúdiť alebo sa budete na krajnicu
trápiť s technickým stavom požičaný skútra, milo Vás prekvapí, že skôr, ako sa osmelíte
požiadať o pomoc, bude Vám možno okoloidúcim ponúknutá.
SPREPITNÉ: Väčšina taverien si účtuje obsluhu (10 %) k cene. Taxikári ako aj hoteloví
pracovníci tiež nepohrdnú sprepitným - je len na Vás ako sa rozhodnete. Normálne sprepitné
je cca 10-15 percent z celkovej sumy.
FAJČENIE: Platí zákaz fajčenia v stravovacích zariadeniach a na iných verejných veciach. Pre
neposlušných fajčiarov hrozí pokuta 50 až 500 €, pre prevádzky je to 500 až 10 000 €. Zároveň
prebieha kampaň, ktorá upozorňuje na dôsledky pasívneho fajčenia.
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ: V prípade potreby lekárskeho ošetrenia upovedomte delegáta.
Ak nemáte zaplatené rozšírené poistenie liečebných nákladov, všetky lekárske úkony musíte
hradiť priamo v ordináciách a účet Vám potom preplatí poisťovňa doma. Lekárne sú označené
červeným alebo zeleným maltézskym krížom na bielom podklade. Majú otvorené ako
normálne obchody.
PODNEBIE: Ostrov Kréta má typicky stredomorské počasie čiže subtropické s vysokými
teplotami počas letných mesiacov s nízkou vlhkosťou vzduchu a v zimných mesiacoch nízka
teplota vzduchu s častejšími zrážkami. Priemerná letná teplota sa pohybuje od 21 – 32 °C a
takmer bez zrážok.
NOČNÝ ŽIVOT: Nočný život sa vačšinou odohráva v reštauráciách a baroch, vo vačších mestách
a turistických strediskách sú diskotéky. Nie je preto v našich silách zabezpečiť v niektorých
pobytových miestach, či ubytovacích zariadeniach dokonalý pokoj.
FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE: Pri otvorených archeologických náleziskách a vykopávkach
je povolené filmovanie a fotografovanie bežnými kamerami a fotoaparátmi. V múzeách je
zakázané používať blesk a niektoré vystavené exponáty je zakázané filmovať.

POBYTOVÁ TAXA: Radi by sme Vás informovali o novozavedenej pobytovej taxe v Grécku.

Europská asociacia ECTAA vydala prehlásenie, že pobytová taxa bude platiť od 1.1.2018.
Takzvaná daň z "prenocovania" bola zavedená miestnym zákonom č.4389/2016 a podliehajú
jej poskytovatelia ubytovania, a preto sa hradí až na mieste priamo im v gréckom hotely,
apartmáne.
Výška poplatkov sa riadi oficiálnou kategóriou ubytovania:
0-1*-2** hviezdičkové ubytovanie - 0,50 EUR izba /noc
3***
hviezdičkové ubytovanie - 1,50 EUR izba /noc
4**** hviezdičkové ubytovanie - 3,00 EUR izba /noc
5***** hviezdičkové ubytovanie - 4,00 EUR izba /noc
Pri plánovaní dovolenky na gréckych ostrovoch či pevnine teda s pobytovou taxou určite
počítajte.
DOPRAVA: Doprava po blízkom okolí je jednoduchá. Môžete využiť služby taxíkov, alebo hustú
autobusovú sieť. Miestne autobusy sú zelenej farby, vpredu označené číslom a názvom
cieľovej stanice. Na niektorých zastávkach si môžete kúpiť cestovný lístok. Ak táto možnosť
neexistuje, kľudne nastúpte, v autobuse Vám ho predajú. Ak čakáte na autobus na zastávke,
pre zastavenie je potrebné dať znamenie. Môže sa totiž stať, že bez toho autobus nezastaví.
Rovnako je potrebné dať znamenie vodičovi pri výstupe.
Diaľnice na ostrove nie sú. Predpisy sa veľmi nedodržiavajú, ale jazdí sa celkom pomaly. Ak
idete rýchlosťou 130 km/hod predbiehate ostatné autá. S tým, ale nie je žiadny problém,
pretože predbiehané autá sa okamžite uhýbajú ku krajnici a tak je možné predbehnúť ich aj
na zdanlivo nemožných miestach. Narazíte však bohužiaľ aj na nechápavých vodičov niektorých turistov, ktorí sa nedokážu prispôsobiť miestnym zvyklostiam. Na Kréte platia
bežné medzinárodne uznávané dopravné predpisy. Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50
km/h, na otvorených cestách 80 km/h a na diaľnici 110 km/h. Počas jazdy je povinné používať
bezpečnostný pás. Najvyšší prípustný obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile. Pred
neprehľadnými zákrutami sa odporúča trúbiť.
Na ostrove je k dispozícii veľké množstvo požičovní áut. Skôr než využijete lacné ponuky, mali
by ste sa poradiť s Vašimi delegátmi, pretože podmienky poistenia v Grécku nie vždy
zodpovedajú obvyklému štandardu. Ak sa chcete vyhnúť nedorozumeniam a zbytočným
konfliktom, odporúčame Vám požičať si auto od partnerskej CK.
MENA: V Grécku je od roku 2002 zavedená európska mena EURO, 1 EUR=100 centov. V
obchodoch, v hoteloch a v reštauráciach môžete platiť aj platobnými kartami.
OBLEČENIE: V lete odporúčame šaty z ľahkých materiálov. Na dovolenku je vhodné zabezpečiť
si ľahké bavlnené oblečenie, pohodlnú nízku obuv, pokrývku hlavy a slnečné okuliare s
vysokým UV filtrom. Odporúčame pribaliť teplejší zvršok pre chladnejšie a veterné počasie
predovšetkým v nočných hodinách, v klimatizovaných priestoroch a dopravných

prostriedkoch. Vo väčšine hotelov vyššej kategórie sa kladie dôraz na primerané spoločenské
oblečenie najmä počas podávania obedov a večerí (u mužov dlhé nohavice). Ženám najmä pri
návšteve kresťanských pamiatok neodporúčame obliekať si nápadné oblečenie s veľkým
výstrihom a správať sa vyzývavo, treba mať zakryté plecia a kolená.
PLÁŽ: Ostrov Kréta ponúka takmer stovku pláží ocenených modrou vlajkou EU. Preto nie je
problém vybrať si dovolenku pri mori presne podľa vašich požiadaviek. Doporučujeme jej
výber najmä v záveternej severnej časti ostrova. Nájdete tu skvelé pieskové pláže, kľudné
more s pozvoľným vstupom i väčšinu turistických atrakcií. Na juhu Kréty často fúka od mora
vietor meltemi, pláže sú prevažne štrkové. Ak však chcete dovolenku stráviť bez ruchu veľkých
letovísk, či surfovaním a potápaním, práve južná Kréta je výbornou voľbou.
Okrem bezplatného slnenia sa priamo na hrejivom piesku máte možnosť prenájmu lehátok.
Stačí si naň ľahnúť a čakať na vyberača poplatkov, ktorý sa objaví čo nevidieť a zaplatiť
stanovenú čiastku. Mnohé pláže, samozrejme za poplatok, ponúkajú aj možnosti najrôznejších
vodných športov. Nezabudnite si pri odchode dôkladne očistiť nohy od piesku. Slnko na Kréte
je podstatne silnejšie ako slnko našich zemepisných šírok. Nepodceňte ho prosím, a počas
prvých dní pobytu sa nevystavujte prudkému obedňajšiemu slnku. Nezabudnite na opaľovacie
krémy a oleje s čo najvyšším ochranným faktorom.
TELEFONOVANIE: Pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny znamenajú, že za používanie
mobilného telefónu pri cestách mimo vášho domova v ktorejkoľvek krajine EÚ nemusíte platiť
žiadne dodatočné roamingové poplatky. Tieto pravidlá sa na vás vzťahujú pri telefonovaní (na
mobilné telefóny a pevné linky), zasielaní textových správ (SMS) a využívaní dátových služieb
v zahraničí. Takisto platia aj pri prijímaní volaní a textových správ počas roamingu a to aj v
prípade, ak osoba, ktorej voláte, má iného mobilného operátora. Za využívanie týchto služieb
počas ciest v rámci EÚ platíte úplne rovnakú cenu ako doma.
SVIATKY: 1. január Nový rok a sviatok Ágios Vassélis (sv. Vasil). V tento deň si ľudia vzájomne
vymieňajú drobné darčeky, deti obchádzajú domácnosti a spievajú (obdoba našej koledy). 6.
január Sviatok Zjavenia Pána, oslavujúci pokrstenie Krista v rieke Jordán. Je to sviatok, kedy sa
do mora, jazera alebo rieky hodí kríž a mladí chlapci sa predháňajú, kto ho prvý vyloví a donesie
späť. 25. marec Sviatok Zvestovania Panny Márie a Deň nezávislosti. Tri týždne pred začiatkom
pôstu začínajú fašiangy, usporadúvajú sa maškarné večierky. 1. máj Sviatok jari a sviatok
práce. V tento deň sa vstupné dvere domu zdobia kyticami. 15. august Sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. 28. október Deň "Óchi", oslava odmietnutia talianskeho ultimáta v roku 1941
(ministerský predseda Metaxas odmietol na Mussoliniho žiadosť o povolenie vstupu
talianskych jednotiek do Grécka, deň zahájenia gréckeho boja proti okupácii). 25-26.
december Vianoce
OBCHODY: Predovšetkým v turistických letoviskách sa vám otvárajú neobmedzené možnosti
nákupu. Otváracia doba sa tu veľmi nedodržuje, býva otvorené i dlho do večera, soboty i
nedele. Na trhoviskách sa zjednáva, aj keď zďaleka nie tak dramaticky, ako v afrických či

arabských destináciách. Pokiaľ budete hľadať typický grécky suvenír, tak sa pozrite napríklad
po ručne tkaných koberčekoch, tradičných vyšívaných dečkách a obrusoch, keramike (vázy,
misky, kvetníky), kožených kabelkách, opaskoch, peňaženkách, netradičných šperkoch alebo
si z Grécka môžete priviesť drevorezby, a to najmä predmety z olivového dreva. Obľúbené sú
taktiež olivové mydlá, morské umývacie huby, rôzne druhy korenia, vína a likéry, mandľové
cukrovinky, želé, syry, med s príchuťou tymianu, med s orechmi či mandľami.
PITNÁ VODA: Voda z vodovodu je pitná. Nie je však natoľko ošetrovaná ako voda u nás, preto
na konzumáciu odporúčame pasterizovanú vodu, ktorú kúpite v supermarketoch v plastových
fľašiach. Vyhnete sa tak prípadným žalúdočným ťažkostiam.
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