


Palju õnne - olete ületanud puhkuse lävepaku ja leidnud 
end rõõmude ja meelelahutuse oaasilt. Unustage kaugele 
mahajäänud argimured, nüüdsest on tähelepanu all teie 
heaolu ning ladusalt kulgev puhkus.

Puhates välisreisil, hoolikalt valitud hotellis, aitavad teil 
kohaliku elu-oluga tutvuda meie esindajad. Lõdvestuge ja 
kasutage meie pikaajalist  kogemust, muutmaks oma 
puhkus meeldejäävamaks.

Oleme hoolitsenud juba enam kui 9 aastat eestimaalaste 
puhkamisvõimaluste eest. Parim hinnang meie tööle 
on tuhanded kliendid, kes valivad oma reisikorraldajaks 

NOvatOUrsi üha uuesti ja uuesti. Meie reisivalik on suur - 
pakume palju erinevaid puhkepiirkondi Lõuna-Euroopas.

samuti aitame teil vajadusel ühendada lõõgastumise ja 
vaatamisväärsustega tutvumise. Laia valiku ekskursioone 
leiate meie reisiesindajalt. 

NOvatOUrs on Balti riikide suurim reisikorraldaja. Oleme 
kindlad, et kohtume uuesti meie reisidel. Oleme siin, et 
aidata teil luua elu kaunemaid hetki.

Nüüd on aeg puhata. aeg iseendaga. Nautige seda!

teie parim reisikorraldaja NOvatOUrs

Kallid NOvatOUrsi kliendid! 

www.novatours.ee



www.novatours.ee



www.novatours.ee



tere tulemast Kreekasse! 

Pealinn:  ateena 
Rahvaarv: 11,2 mln. (2013 a. seisuga) 
Riigikeel: Kreeka keel (Nüüdsel ajal õpivad kreeklased kahte keelt: vana 
kirjakeelt ja uut kõnekeelt)
Rahaühik: Euro
Lipp: valged triibud sinisel taustal. Üleval vasakus servas valge rist sinisel 
taustal. sinine sümboliseerib merd ja valge laineid.

Asukoht. Kreeka asub Euroopa kaguosas. see Balkani poolsaare lõuna-
osa hõlmav riik on alati olnud Euroopa ja väike-aasia ning Euroopa ja 
aafrika vaheliste teede sõlmpunktiks. 
Kreekale kuulub umbes 2000 saart, mis moodustavad 19% riigi territoo-
riumist. Kreeka suurimad saared on Kreeta (vahemeres), Euboia, Lesbos, 
Chios ning Küklaadi, Põhja- ja Lõuna-sporaadi (Egeuse meres) ja Joonia 
saarestikud (Joonia meres). Põhjas piirneb Kreeka albaania, Makedoo-
nia, Bulgaaria ja idas türgiga. Kreeka läänerannikut uhub Joonia meri, 
lõunarannikut vahemeri ja idarannikut Egeuse meri. riigil on 1228 km 
maismaapiiri. Kreeka rannajoone pikkus on 14880 km. 83% riigi territoo-
riumist on mägine (kõrgeim tipp on 2917 m kõrgune Olümpose mägi).

Pindala. Kreeka pindala on 131 957 km², Kreeta saare pindala 8336 km², 
santorini saare pindala 73 km², rhodose saare pindala 1 400 km², Halki-
diki poolsaare pindala 2918 km².

Religioon. Kreeka on ainus ametlikult õigeusklik riik maailmas. suurem 
osa (98%) Kreeka elanikest on kreeka õigeusklikud, 1,3% moodustavad 
moslemid ja 0,7% muude religioonide esindajad.

Kreeka ajavööndid. Kreeka on ida-Euroopa ajavööndis ehk kehtib sama 
aeg, mis Eestis (GMt/UtC+3).

Kliima. Kreekas valitseb vahemereline kliima – talv on siin soe ja niiske, 

suvi kuum ja kuiv. Kõige kauem püsivad ilmad soojad Kreeka suurimal 
saarel Kreetal. Kreeka lõunarannikul saab ujuda aprilli keskpaigast no-
vembrini. Kõige kuumemad kuud on juuli ja august, mil õhutempera-
tuur tõuseb peaaegu 40°C-ni. Enamikus Kreeka piirkondades algab vih-
maperiood umbes novembri keskel ja lõpeb veebruaris.

Ajalugu. Kreekas põimuvad ida ja lääne kultuurid. see vahemeremaa 
on demokraatia, skulptuuri, teatri, kirjanduse  ja olümpiamängude sün-
nimaa. riigile on nime Kreeka andnud roomlased. Kreeka pärisnimi on 
Hellas või Ellada, mille riik on saanud vana-Kreeka elanike hellenite järgi, 
kes siin iii–ii aastatuhandel eKr oma tsivilisatsiooni lõid. riigi ajaloos võib 
välja tuua vähemalt kaks kreeka kultuuri õitsenguperioodi: antiik-Kreeka 
aeg, mis kestis vana-Kreeka ühendamiseni rooma impeeriumiga 146. 
aastal eKr, ning periood vana-rooma lagunemisest ida- ja Lääne-roo-
ma impeeriumiks 395. aastal kuni ida-rooma ehk Bütsantsi riigi lõpliku 
vallutamiseni türklaste poolt 1453. aastal. Kreeka uus ajalugu algab riigi 
vabanemisega türgi ikkest 1830. aastal. 1952. aastast on Kreeka NatO ja 
1981. aastast Euroopa Liidu liige.

Kreeta
Kreeta saar asub Egeuse mere lõunaosas kolme maailmajao – Euroopa, 
aasia ja aafrika – kaubateede ristumiskohas. saare rannajoone pikkus on 
1046 km. saar on pikliku kujuga, pikkuseks idast läände on 260 km. Kree-
ta on Kreeka suurim saar ning sitsiilia, sardiinia, Korsika ja Küprose järel 
vahemere suuruselt viies saar. saare põhjarannikul asub Kreeta pealinn 
iraklion, mis jagab saare justkui kaheks: ida- ja lääneosaks. Erinevalt Kree-
ka mandriosast ei ole Kreetal suuri linnu – suurem osa saare elanikest 
elab väikelinnades ja enam kui 1400 külades.
Kreeta on saanud eestlaste seas üheks lemmikpuhkepaigaks. Kreetal ei 
leidu vist ainsatki maalapikest, mis ei pajataks saare sajanditepikkusest 
ajaloost. Kreetaga on seotud paljud vana-Kreeka müüdid ja legendid, 
mis on ajalooga nii tihedalt läbi põimitud, et tihti ei olegi võimalik vahet 
teha, mis on tõde ja mis väljamõeldis. Kreeta on kõigi jumalate isa - Zeusi 
- sünnimaa. siin lõi Kreeta kuningas Minos oma vägeva impeeriumi. 
Kreetal elas ja tegi oma meistritöid kuulus Daidalos, kes ehitas Minose 
käsul labürindi, kus vapper theseus surmas Minotaurose. Mõned uurijad 
on Kreetat pidanud atlantise jäänukiks, kuna vanakreeka filosoof Platoni 
kirjeldatud atlantise elanike välimus langeb kokku Kreeta esimeste ela-
nike väljanägemisega – nad olid pikka kasvu, laia näo, heledate juuste ja 
siniste silmadega.
Öeldakse, et merd ja mägesid saab armastada üksnes koos. sellest as-
pektist vaadatuna oleks Kreeta täiuslik armastusobjekt, kuna siin kerkivad 
mäed otse merest. Kreeta on suurepärane koht puhkamiseks – enam kui 
300 päeva aastas on siin päikeselised. Kreeka suurimal saarel on meile 
pakkuda niivõrd palju, et ühest puhkuseajast ei jätku, et külastada kõiki 
huvitavaid kohti. Kreeta on kuulus Lassithi platoo, mille koobastes arva-
takse Zeus sündinud olevat, samuti vapustavalt kaunite mäemassiivide, 
oliivipuusalude, Knossose suurejooneliste paleede ja sellest pärinevate 
(hetkel muuseumis säilitatavate) väärisesemete ning kloostrite ja kirikute 
poolest. Külastajate südant liigutab väikeste külade eksootiline õhkkond, 
mille loovad väliselt rahulikud, ent sisemiselt temperamentsed kreetala-
sed.
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Hersonissos - kunagine traditsiooniline kaluriküla ja praegune armastatud 
puhkusepaik asub 26 km kaugusel pealinnast Iraklionist. Hersonissose sa-
dam on tuntud oma aktiivse ööelu poolest. Sealses rannas on palju baare, 
restorane ja taverne. Samuti leiab siit golfiväljakuid, kardiradasid ja väikese  
veepargi. Kauplused on avatud keskööni, baarid ja meelelahutuskeskused 
aga hommikuni. Hersonissost peetakse Kreeta kõige kosmopliitsemaks 
kuurordiks. Samuti on Hersonissosest mugav bussiühendus Iraklioni, Agios 
Nikolaose ja saare mitme teiste kuurortiga. Kõigest kilomeeter eemal 
asuvad traditsionaalsed, maalilised külakesed Koutouloufari, Piskopiano 
ja Old Hersonissos. Nende kitsad tänavad ja stiilsed tavernid, kust avaneb 
vaade modernsele Hersonissosele, pakuvad leevendust kärarikkale ja 
kiirele linnaelule. 

Elounda. Kunagisse kalurikülla, praegusesse kuurortlinna Eloundasse 
viib piltilus tee mööda Kreeta põhjarannikut. Muistne Elounda linn 
asub Elounda lahesopi ääres 11 km kaugusel Agios Nikolaosest ning 
70 km kaugusel pealinnast ja lennujaamast. Linn koosneb kahest 
osast: tänapäevasest uuslinnast ja traditsioonilisest vanalinnast. 
Elounda on üks suuremaid turismikeskusi Ida-Kreetal. Selles linnas 
võib leida mitmeid luksuslikke hotelle, hulgaliselt baare, restorane 
ja suveniiripoode. Eloundast saab sõita laevaga Spinalonga saarele 
– kunagisele suure tähtsusega kaitsepunktile ning mida veel eelmisel 
sajandil kasutati pidalitõbiste kolooniana.

Agios Nikolaos koos Mirabello kaljuse rannikuga on üks elegantse-
maid ja modernsemaid linnu tervel saarel. Linn on oma nime saanud 
pühale Nikolausele pühendatud väikese bütsantsiaegse kiriku järgi. 
Agios Nikolaos asub Kreeta kõige suurema – Mirabello lahe – loode-
rannikul, 68 km kaugusel Iraklionist. Agios Nikolaos on vaieldamatult 
kõige ilusam rannikulinn. Peale selle peetakse linna veel Kreeta kõige 
moodsamaks kuurordiks, seda nimetatakse Kreeta Saint Tropez’ks. 
Agios Nikolaoses elab alaliselt 8500 inimest, suvel kasvab elanike 
arv 30 000ni. Selles kuurortlinnas on olemas kõik tarvilik mugavaks 
puhkuseks: hulgaliselt taverne, kohvikuid ja restorane, suveniiripoode 
ning maaliline jahisadam kust saab alustada mõnusat päeva merel 
laeva või jahiga. Legendi järgi olevat selle linna järves supelnud 
jumalanna Ateena. 
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Rethymnon. Selles ilusas ja rikkaliku ajalooga linnas on palju hästisäilinud veneetsia 
arhitektuuri näidisehitisi ja türgi mošeesid, mis linnale idamaise ilme annavad. Ret-
hymnoni veneetsia linnaosa tänavatel on teil võimalus soetada originaalseid suveniire. 
Suured Väravad on suurepärane näide linna XVI sajandi veneetsia arhitektuuri ilust. 
Kunagise kõrgklassi puhke- ja kohtumispaik Loggia on tänapäeval leidnud rakendust 
näitusehallina. Rethymnoni kaunimad kohad on Rimondi purskkaev ja kaitserajatis 
Paleokastrose mäel, kust avaneb imeline vaade linnale. Sadama piirkond on ääristatud  
hubaste kohvikute ja kohalike tavernidega, kus käib elu nii päeval kui öösel. Rethym-
noni ning Hania, Iraklioni ja teiste asulate vahel on väga hea bussiühendus.

Hersonissosest 4 km kaugusel asub suurepärane kuurort Stalida (kutsutakse 
ka Stalis). Sellesse rannikukülla toob Iraklionist 28 km pikkune mägitee, millelt 
avanevad maalilised vaated merele, saartele ja traditsioonilistele rannaküla-
kestele. Kuurorti rannapromenaadil on lõputu hulk taverne, pisikesi restorane 
ja poekesi. Stalida on moodne kuurort, mis asub otse „ meelelahutuste meka 
” Malia  kõrval. Turistide südame on see kuurort võitnud tänu oma pikkadele 
liivarandadele. Stalida ja Iraklioni vahel on väga hea bussiühendus.

Kohe kui Stalida lõppeb, algab kaunite randade ja lõbusa elu poolest 
tuntud puhkeküla Malia. 34 km kaugusel Iraklionist ja 8 km kaugusel 
Hersonissosest asuvas Malias on olemas kõik, mida meeldivaks puhku-
seks tarvis: liivarand, rohkelt hotelle, restorane, suveniiripoode, baare ja 
ööklubisid. Malia on väga viljaka mullaga piirkond, mis loob soodsad 
võimalused mitmesuguste köögiviljade ja erilist liiki väikeste, magusate 
banaanide kasvatamiseks. Maliast 4 km kaugusel idas asub arheoloogia-
keskus, kus säilitatakse Malia palee jäänuseid. Siit leidsid arheoloogid 
Malia mesilaskuju, mis on saanud Kreeta talismaniks. Tänapäevalgi ku-
jutavad kohalikud käsitöölised mesilast oma juveelitoodetel. Talisman 
sümboliseerib heaolu ja jõukust

Malia

Stalida

KUUrOrDiD  



Samaaria mäekuru
Ekskursiooni kirjeldus: Suurepärane ekskursioon neile, kelles on seiklusvaimu ja kes armastavad jalu-
tuskäiku. Külastame Euroopa pikimat ja ilusaimat kuristikku (pikkus 18 km). Muljetavaldav sõit mööda Ha-
nia põhjarannikut läbi Valgete mägede Omalose platoole. Jalutuskäik  läbi ekstreemselt ilusa ja mitmekülg-
se maastiku. Võimalus nautida Kreeta floorat ja faunat. Seiklus lõppeb Liibüa mere ääres Ag Roumelis, kus 
saate natuke puhata ja lõunatada enne, kui praam teid Chora Sfakioni või Sougia rannikule viib. 

Väljumiskoht: Hania-Gerani, Hania-Platanias, Hania-Agia Marina, Hania-Daratsos, Georgioupoli, Rethym-
non, Rethymno-Scaleta, Rethymno-Platanias, Rethymno-Adelinos Kampos, Rethymno-Sfakaki, Rethym-
no-Panormo, Bali, Agia Pelagia, Ammoudara, Gouves, Analipsi, Anissar, Hersonissos, Malia, Stalida, Sissi, 
Agios Nikolaos, Elounda. 

Tutvu Kreetaga
Ekskursiooni kirjeldus: Sellel ekskursioonil pakub Kreeta teile palju enamat kui 
merd ja päikest. Suurepärane võimalus külastada paiku, mis asuvad eemal turismi-
keskustest ja on tänapäeva tsivilisatsiooni poolt  puutumata. Saate näha kohalikku 
küla, mis on peidus sügaval mägedes, tutvuda seal elavate inimeste, nende komme-
te ja eluviisiga. Nautige mägede ja maastiku ilu ning tunnetage täiel määral Kreeta 
elanike siirast külalislahkust. Külastatakse vanu kirikuid ning varemeid, teel näete 
suurepärast loodust ja koskesid. Lõunasöögi ajal avaneb kohalikus kõrtsis võimalus 
maitsta maailmakuulsa Kreeka köögi hõrgutisi. See ekskursioon annab võimaluse 
vaadata Kreeta kohalikku kultuuri ja elu.

Väljumiskoht:  Ammoudara, Gouves, Analipsi, Anissar, Hersonissos, Stalida, Malia, 
Sissi, Agios Nikolaos, Elounda.

Knossos/Veinitehas/Iraklion 
Ekskursiooni kirjeldus: Ekskursioon paljastab Kreetalaste saladusi ja elu. Ühepäevane bus-
siekskursioon  viib teid tagasi Kreeta antiikaega Minose tsivilisatsiooni, tänu millele on Kreeta 
üle maailma tuntuks saanud. Külastame Euroopa esimest paleed ja siseneme müütide maail-
ma. Jalutades kitsastes koridorides on näha märke Minose kultuuri arengust 4000 aastat tagasi. 
Peale Knossoses asuva kuningas Minose palee külastust muutuvad müüdid elavateks. Edasi 
külastame Peza või Scalani küla veinitehast, kus saab näha kuidas valmistatakse veini. Seejärel 
sõidame saare pealinna Iraklioni, kus näeme näiteks hiljuti renoveeritud Veneetsia lossi kuulsat 
Morosine purskkaevu ja renoveeritud lodžasid. Võimalus külastada kaupluseid ja kohvikuid. 

Väljumiskoht: Hania-Gerani, Hania-Platanias, Hania-Agia Marina, Hania-Daratsos, Georgiou-
poli, Rethymnon, Rethymno-Scaleta, Rethymno-Platanias, Rethymno-Adelinos Kampos, Ret-
hymno-Sfakaki, rethymno-Panormo, Bali, Agia-Pelagia, Ammoudara, Gouves, Analipsi, Anissar, 
Hersonissos, Stalida, Malia, Sissi, Agios Nikolaos, Elounda.

EKsKUrsiOONiD

Santorini  kruiis
Ekskursiooni kirjeldus: Imeline ühepäevane kruiis legendaarsele „Atlantisele“. Santorinit peetak-
se Vahemere kõige maalilisemaks saareks, mis on võrreldamatult ilus oma vulkaanilise maastiku 
poolest. Naudime unikaalset vaadet lõputult sinisele Egeuse merele ja valgetele majakestele laa-
vakaljudel. Avastame arheoloogilisi kohti – näiteks laava alla maetud Egeuse Pompeii´d. Lõõgas-
tume laevatekil puhates ja imekauni Kreeka saare Santoriniga tutvudes.

Väljumiskoht: Hania-Gerani, Hania-Platanias, Hania-Agia Marina, Hania-Daratsos, Georgioupoli, 
Rethymnon, Rethymno-Scaleta, Rethymno-Platanias, Rethymno-Adelinos Kampos, Rethymno-
Sfakaki, rethymno-Panormo, Bali, Agia-Pelagia, Ammoudara, Gouves, Analipsi, Anissar, Hersonis-
sos, Stalida, Malia, Sissi, Agios Nikolaos, Elounda.
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Kreeta õhtu
Ekskursiooni kirjeldus: Õhtu täis põnevust!  Kaasakiskuv programm mägiküla 
restoranis koos kreeka muusikaga pakub suurepärast võimalust nautida traditsio-
onilisi Kreeka tantse, laule, õhtusööki ja piiramatus koguses kohalikku veini. Ärge 
jätke kasutamata võimalust ka ise kaasa tantsida!

Väljumiskoht:  Hania-Gerani, Hania-Platanias, Hania-Agia Marina, Hania-Daratsos, 
Georgioupoli, Rethymnon, Rethymno-Scaleta, Rethymno-Platanias, Rethymno-
Adelinos Kampos, Rethymno-Sfakaki, rethymno-Panormo, Bali, Agia-Pelagia, Am-
moudara, Gouves, Analipsi, Anissar, Hersonissos, Stalida, Malia, Sissi, Agios Nikola-
os, Elounda.

Lassithi platoo
Ekskursiooni kirjeldus: ligi 915 m kõrgusel Dicti mäe läänenõl-
val asub Lassithi platoo, roheline ja viljakas maa-ala täis tuuleves-
keid. Esimene peatus tehakse Psychros, et külastada huvitavat 
stalagmiitide ja stalagtiitidega Dikteoni koobast, müstilist Zeusi 
sünnipaika. Peale platool sõitu jõuame selisse kohvipausile, kust 
avaneb hingematvalt kaunis vaade üle kogu platoo. seejärel jät-
kame ekskursiooni Kera kloostri külastusega, kus saame imetleda 
selle hilisbütsantsiaegseid freskosid. tagasiteel teeme lühikese 
peatuse Mohose külas, kust avaneb kaunis vaade Hersonissosele, 
stalidale ja Maliale.

Ekskursiooni väljumiskoht: Hersonissos, Malia, stalida.

Spinalonga saar
Ekskursiooni kirjeldus: Miniatuurne kruiis Spinalonga saarele on üks populaarsemaid 
ekskursioone Kreetal. Veneetslaste kindluse varemed ja kummituslikud vanad leprosoo-
riumi barakid seisavad üksildases vaikuses Elounda ranniku vastas. Saarel paiknev Veneet-
slaste kindlus oli üks väheseid, mida ei suutnud vallutada Türgi väed. Kuulete saare kurvast 
saatusest. Peale saare külastamist sõidame Kolokytha lahesoppi, kus peale BBQ lõunasööki 
on võimalus ka ujuda. Enne tagasisõitu hotelli teeme väikese peatuse Agios Nikolaoses. 

Väljumiskoht: Fodele, Agia Pelagia, Ammoudara, Gouves, Analipsi, Anissar, Hersonissos, 
Stalida, Malia, Sissi, Agios Nikolaos, Elounda

Ekskursiooni kirjeldus: Oma ala ekspertide poolt korraldatud ideaalne väljasõit sei-
klejatele. Avasta looduse ilu, Kreeta mägede varjatud saladusi, kanjoneid ja naudi kris-
tallselget merevett. Sõidame mööda asfalteerimata mägiradu, naudime hingematvaid 
vaateid, näeme inimtühje orge ning tutvume kohalike traditsioonidega. Päeva jooksul 
näeme palju loodusvaateid, käime ujumas ja teeme lõunapausi kohalikus tavernis. 

Väljumiskoht: Agios Nikolaos, Elounda, Hersonissos, Malia, Stalida, Ag. Pelagia, Fodele, 
Bali, Panormo, Rethymnon, Georgioupolis

Džiibisafari

Ekskursioonide programmid ja hinnad võivad muutuda. Täpsema teabe korraldatavate ekskursioonide, hindade ja neis sisalduvate tee-
nuste kohta saate Novatoursi esindajalt sihtkohas. 
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KrEEKa fraasiD

tere / Head aega (sina vormis)

tere / Head aega (teie vormis)

tere hommikust

tere õhtust

Palun

tänan

Jah / Ei

vabandust

Kas te räägite inglise keelt?

Kus asub…?

Kui palju see maksab?

Ma sooviksin

Ma ei saa aru

Millal avatakse / suletakse

Mis kell on?

aidake mind, palun

ja su

ja sas

kalimera

kalispera

parakalo

efharisto

ne / ohhi

signomi

milate anglika

pu ine

poso kostizi afto

tha ithela

den katalaveno

pote aniji / klini

ti ora ine

voithiste me parakalo

  Hippokrates soovitas Kreeta õhku ravimina mitmete 

haiguste vastu.

  Legendi järgi sündis Kreeta saarel (pea)jumal Zeus.

  Kreetalaste seas on väga levinud komme hoida kodus 

vähemalt ühte vintpüssi, mis enamasti pole registreeritud.
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Kas teadsite, et...? 



HEa tEaDa!

Hotelli sisse- ja väljaregistreerimine 
Hotelli sisseregistreerimise aeg märgib aja, millest arve jooksma 
hakkab ning mil saate ligipääsu oma tuppa. sisseregistreerudes 
saate oma toavõtme ning mõnedes hotellides peate jätma ka 
valvelauda oma krediitkaardiandmed (potentsiaalseteks lisakulu-
tusteks). tavaliselt on sisseregistreerimise aeg vahemikus kl. 14-
18. Kui jõuate varem kohale ning teie tuba pole veel valmis, võite 
kohvrid hotelli jätta ning külastada kas basseini või restorani. väl-
jaregistreerimise aeg märgib hiliseima aja, milleni võite hotellitoas 
viibida ning võimaldab hotellitöötajatel toa uute külastajate jaoks 
ära koristada. tavaliselt on väljaregistreerimise aeg hiljemalt kl. 12 
päeval. vastavalt kokkuleppele hotelliga võite tuppa ka kauemaks 
jääda, kuid tihti tuleb selle eest juurde maksta.

Nõuandeid 
Jootraha arvestatakse harilikult juba arve summa hulka. Kui joot-
raha arvel näidatud ei ole, jäetakse ettekandjatele või hotelli-
teenindajatele kombe kohaselt 10% arve summast (olenevalt 
teeninduse kvaliteedist). samuti ootavad jootraha toateenijad. 

Ohutus 
Kreeta on sõbralik ja turvaline. Olgugi, et võite end tunda saarel 
turvaliselt, on ka seal viimasel ajal suurenenud tänavakuritege-
vus. rahvarohketes kohtades,tuleb oma käe- ja rahakotil, kaame-
ral, ehetel ja muudel väärisasjadel igaks juhuks silm alati hoolsalt 
peal hoida. rahvarohketes kohtades hoidke kott kogu aeg näh-
tavas kohas. 

Sularahaautomaadid 
sularahaautomaate märkate nii linnades, lennujaamades, linna-
keskustes ja isegi suuremates hotellides. riigis on käibel 5-, 10-, 
20-, 50-, 100-, 200- ja 500-eurosed paberrahatähed, samuti 1-, 2-, 
5-, 10-, 20- ja 50-sendised ning 1- ja 2-eurosed mündid. Uurige 
eelnevalt kohalikult esindajalt, mis suuruses rahatähti sularaha-

automaadid välja annavad.

Tervisekindlustus ja esmaabi
Ostke enne reisileminekut kindlasti tervisekindlustus. tutvuge 
hoolikalt oma kindlustuspoliisis esitatud tingimustega ning sel-
gitage välja, milline on kindlustushüvitise maksmise kord (nt mil-
lised dokumendid tuleb kindlustusseltsile esitada, kui teil tekib 
probleeme tervisega ning te peate oma raviarved ise tasuma). 
Kindlustusseltsid nõuavad osutatud raviteenuste kohta harili-
kult järgmisi dokumente: diagnoosiga arstitõend, arsti allkirja ja 
pitsatiga kinnitatud raviteenuste arved, ravimiretseptid ja ravimi 
ostukviitungid. raviteenuste kulud hüvitatakse vastavalt kindlus-
tuspoliisi tingimustele, kui esitate kindlustusseltsile õigeaegselt 
vajalikud dokumendid. Haiguse või õnnetusjuhtumi korral pöör-
duge lähimasse arstiabipunkti või kutsuge hotelliadministraatori 
kaudu arst. 

Apteek 
apteegi võite leida puhkusekuurortite- ja linnade keskustest. ap-
teegid on avatud sõltuvalt asukohast-  kesklinna apteegid on lah-
ti terve päeva, äärelinna apteegid võivad lõunaks mõneks tunniks 
oma uksed sulgeda. Öisel ajal ja nädalavahetustel teenindavad 
teid valveapteegid.

Elekter 
Kasutusel on 220 voldine, 50 Hz elektrivool. Pistikud on euroopa-
likult ümmargused.

Takso
Linnades ja puhkepiirkondades saab sõita taksoga. Enamikul tak-
sodest on taksomeetrid. sõidu hind taksoga sõltub nädalapäe-
vast ja kellaajast, kuid keskmiselt maksab 1 km veidi üle 1 euro.

traditsiooniderikkas 3000 aasta vanuses kreeka köögis on oluline 
roll oliividel, feta juustul, veinil, aedviljadel, mereandidel ja lihal. tänu 
oma heale geograafilisele asukohale on kreeka köögis segunenud 
nii ida kui lääneriikide traditsioonid. 

Kreeka rahvustoidud on rasvased ja sisaldavad ohtralt maitseaineid. 
Kreeklased söövad hommikusööki suhteliselt hilja. rahvustoitude 
valmistamisel kasutatakse palju lamba- ja vasikaliha. 
Praadimiseks kasutatakse peaaegu alati üksnes oliiviõli. 

Populaarsemad kreeka toidud on kreeka salat, naturaalsest jogurtist, 
küüslaugust, kurgist ja maitseainetest tzadziki kaste, baklažaanisalat 
(melidzanosalata), juustusalat (tyrosalata),  jõekala barbuni, juustu-
ga aedviljasalatid, riisi- ja lihatäidisega praetomatid (domates gemis-
tes), krevetid, merivähid, praetud kaheksajalad (chtapodja), praetud 
baklažaanid (melitsanes), puding ehk makaronisuflee (pastisio), kala-
marjasalat (taramosalata). 

väga maitsev on värskelt pressitud mahl. Kohvi juuakse tavapära-
selt kahte moodi. Esimene on ellinikos kafes – paks kange kohv, mis 

serveeritakse väikesest tassist ja ilma piimata. suhkur lisatakse kohvi 
sisse juba keetmisel. teine frappe on külm lahustuv kohv millele li-
satakse maitse järgi piima või suhkrut. tee joomine ei ole kreeklaste 
seas eriti populaarne. 

Populaarseim alkohoolne jook Kreekas on noor vein retsina – tradit-
siooniline kreeka vein, mille valmistamise tavad ulatuvad Homerose 
aegadesse. sellesarnast veini ei leidu kusagil maailmas – retsina val-
mistamiseks kasutatakse männioksi ning kohalikke viinamarjasorte 
Savatiano ja Rhoditis. 

teised populaarsemad veinisordid on Makedonikos, Nemeja, Kriti-
kos, Chadzimichalis ja Katogi. Need on kvaliteetsed poolkuivad val-
ged või punased lauaveinid. tuntuimad magusad veinid on Samo 
muscatel, Nemeja ja Patras Mavrodafne. 

Peale selle armastavad kreeklased veega lahjendatud (vesi muudab 
joogi valgeks) aniisiviina ouzo ning kanget viinamarjaviina rakia. Kre-
ekas toodetavat konjakit Metaxa tuntakse laialt ka mujal maailmas. 
Proovi kindlasti ka kohalikke õllesid Alfa ja Mythos. 

KREEKA TOIT, KööK JA JOOgID

www.novatours.ee



MiDa Osta KrEEKast? 

väikeste erapoodide tööaeg ei ole kindlaks määratud, need on avatud oma äranägemise järgi, harilikult 10:00–22:00. suured 
kaubanduskeskused on avatud 21:00-ni. Lõunapaus (siesta) algab kell 14:00 või 15:00 ja lõpeb kell 17:00 või 18:00.

www.novatours.ee

Oliiviõli ja maitsetaimed 

Kreeka on kuulus oma oliiviõli ja ravimtaimede poolest ja paljud külastajad viivad siit kingiks kaasa oliiviõli ja mitmesugu-
seid taimi, alates punest kuni kõikidest haigustest jagu saava diktamnuseni.

Veinid, kohv ja maitseained

Kõik Kreeka regioonid toodavad oma veine – nii valgeid, punaseid kui ka roosasid. turistidel tasub proovida ja kaasa osta 
omapärast männimaitselist veini retsinat. Peale selle väärivad kindlasti maitsmist külm kohv frappe ja salatikaste tzatziki.  
Maitseaineid kaasa ostes saate kodus korraldada omapärase kreeka õhtu.



Rahva eripärad

• Kreeklased on lõbus, külalislahke, temperamentne ja väga 
emotsionaalne rahvas.

• Kreeklased on niivõrd külalislahked, et vahel võib nende 
lahkus suisa koormav olla. 

• Kreeka elanikud armastavad elegantselt riietuda, seetõttu 
ei hoia nad moodsate ja kallite riiete ning jalanõude pealt 
raha kokku. 

• samuti ei ole selle maa rahval kombeks kohvikutes või 
tavernides istumise pealt säästa. Kella üheksa paiku õhtul 
läheb siin valla ööelu, peaaegu kõik linnaelanikud tulevad 
kodudest välja tänavatele, kohvikutesse ja restoranidesse 
– ühed tulevad juttu rääkima, teised buzukimuusikat kuu-
lama, kolmandad sirtakit tantsima.

Loodame, et teie puhkusereis möödub postiivselt ja vastab 
ootustele. Hindame teie tagasisidet kõrgelt ning see on meile 
väga oluline. Palume teie transfeeri ajast mõne minuti täit-
maks lühikese tagasiside ankeedi. täidetud küsimustik
andke palun sõidukis viibiva Novatoursi esindaja kätte. teie 
tagasiside on teenuste kvaliteedi tõstmiseks äärmiselt oluline.

   Winston Churchill on öeldnud „Kreekla-sed ei võtle nagu sangarid, vaid sangarid võitlavad nagu kreeklased.” (1941).

   Oliivisaagikuse arvestuses on Kreeka maailmas kolmandal kohal.

   Pronksist Rhodose koloss oli üks seitsmest 

antiikmaailmaimest.

  Rhodos on ametlikult kõige päikselisem 

koht kogu Euroopas.

   Kreeka on looduslike käsnade eksportijana 

maailmas esikohal.

   Üle 40 protsendi Kreeka rahvastikust elab 

pealinnas Ateenas.

www.novatours.ee

Kas teadsite, et...? 
Kas teadsite, et...? 

Hakka Novatoursi Facebooki sõbraks:  
https://www.facebook.com/Novatours

• Kreeklaste jaoks on suurimad väärtused tarkus, vabadus, 
armastus mere vastu, lähedased suhted perega. 

• Kreeklased on ülimalt jutukad ja energilised inimesed, kes 
paistavad silma näitlejameisterlikkuse poolest – nad armas-
tavad ülevalt ja pateetiliselt kõneleda. tundelisust kasuta-
vad kreeklased kui relva. Kreeklased armastavad tõeliselt 
palju rääkida – taksosse istudes olge valmis ära kuulama 
kõiki maailma uudiseid või taksojuhi terve elulugu. Kreek-
lastega juttu vestes on targem Küprost mitte mainida ja 
türklasi mitte kiita.

• Palava ilma tõttu suvel on kreeklastel kujunenud iseära-
lik komme: kell 15–18 ei ole viisakas kellelegi helistada ega 
kellegagi kohtumisi kokku leppida. Neil lõõsatundidel lase-
vad kreeklased leiba luusse.




