


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
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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 si-
nisel taustal. sinine sümboliseerib merd ja valge laineid.

Asukoht. Kreeka asub Euroopa kaguosas. see Balkani poolsaare lõu-
naosa 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 terri-
tooriumist. Kreeka suurimad saared on Kreeta (vahemeres), Euboia, 
Lesbos, Chios ning Küklaadi, Põhja- ja Lõuna-sporaadi (Egeuse me-
res) ja Joonia saarestikud (Joonia meres). Põhjas piirneb Kreeka al-
baania, Makedoonia, 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 territooriumist 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, 
Halkidiki poolsaare pindala 2918 km².

Religioon. Kreeka on ainus ametlikult õigeusklik riik maailmas. suu-
rem osa (98%) Kreeka elanikest on kreeka õigeusklikud, 1,3% moo-
dustavad 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 õhutempe-
ratuur tõuseb peaaegu 40°C-ni. Enamikus Kreeka piirkondades algab 
vihmaperiood umbes novembri keskel ja lõpeb veebruaris.

Ajalugu. Kreekas põimuvad ida ja lääne kultuurid. see vahemeremaa 
on demokraatia, skulptuuri, teatri, kirjanduse  ja olümpiamängude 
sünnimaa. riigile on nime Kreeka andnud roomlased. Kreeka pärisni-
mi on Hellas või Ellada, mille riik on saanud vana-Kreeka elanike helle-
nite järgi, kes siin iii–ii aastatuhandel eKr oma tsivilisatsiooni lõid. riigi 
ajaloos võib välja tuua vähemalt kaks kreeka kultuuri õitsenguperioo-
di: antiik-Kreeka aeg, mis kestis vana-Kreeka ühendamiseni rooma 
impeeriumiga 146. aastal eKr, ning periood vana-rooma lagunemi-
sest ida- ja Lääne-rooma 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.

Rhodos
rhodose pealinn asub saare põhjatipus. sellel vahemere-äärsel linnal 
on tänapäeval hästiarenenud turismiinfrastruktuur, suurejooneliselt 
väljaehitatud rannikuala, kuldsed liivaluited, kristallselge vesi ning 
rikas sajanditevanune ajalooline pärand. roomlaste, bütsantslaste, 
türklaste ja itaallaste poolt kujundatud rhodose ajaloo jälgi leiab 
igast väiksemastki linna osast. selle valitsusajad on trükitud kolme-
le keskaegsele tuulikule, mis asuvad Püha Nikolase kindluse kõrval; 
maaliline Mandraki jahisadam kahe kuulsa hirve kujuga; apollo temp-
li varemed ning muljetavaldav antiikajast pärinev staadion. Need on 
vaatamisväärsused, mida ei tohiks jätta külastamata. rhodose linnast 
natuke eemal asub aghios stephanose mägi, kust avaneb fantastiline 
vaade kogu linnale ja selle rannikualale. samuti ei saa unustada jalu-
tuskäiku mööda vanalinna, mis pärineb juba keskajast, kuid millel on 
tänini säilinud enamus selle kaitserajatistest. rhodose vanalinn kuu-
lub ka UNEsCO maailmapärandisse.

rahuliku puhkuse armastajad leiavad sealt kaunid liivarannad värvi-
liste päikeseloojangutega (linna kuulsaim rand asub “Mediterranean” 
hotelli kasiino ees), rohelised pargid ning kitsad vanalinnatänavad 
traditsiooniliste majakeste, tagahoovide, paljude kohvikute ja ta-
vernidega, mis on südaööni rahvast täis. aktiivsed puhkajad saavad 
külastada arhitektuurimonumente ja Meremuuseumi, samuti reisida 
ümbruskonda ning seilata naabersaartele. Linn kubiseb kaubandu-
sest ja ööklubidest.
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Lachania
Lachania küla asub Rhodose linnast 70 ning Lindos‘est 30 km kaugusel. Lachania on kahtlemata üks ilusamaid 
külasid Rhodose saarel. Siin on säilinud traditsiooniline külakeskus oma kitsaste tänavate ja kõrvutiasetsevate 
traditsiooniliste majadega, millest paljud on oma endises hiilguses taastatud. Platanos Taverna kõrts ning kirik 
on külaelu keskusteks. Küla on aastaid tuntud kui Rhodose artistideküla (kunstnikeküla).

Faliraki, mis asub 15 km kaugusel Rhodose linnast, on saare suurim kuurort ja populaarsu-
selt neljas ööelu-linn Kreekas. Siin on palju baare ja ööklubisid, mida eelistavad just noored 
turistid. Pikad liivarannad sobivad suurepäraselt lastega peredele. Samal ajal kui mereäärsed 
restoranid pakuvad värskeid mereande, saab väikestes tavernides ja kohvikutes valida paljude 
erinevate traditsiooniliste ja rahvusvaheliste söökide vahel. Kitsad tänavad suveniiripoodide, 
galeriide ja ostukeskustega kutsuvad rahustavale jalutuskäigule linnas. Falirakist lõunas on 
mitmeid hubaseid lahesoppe randadega.  Ladiko lahes on rand, mis on saanud oma nime 
kuulsa filminäitleja Antony Quinn’i järgi. “Afandou” rand võlub oma kristallselge merevee ja 
lähedal asuva golfiväljakuga. Mereandide armastajad saavad kohalikes tavernides tunda 
rõõmu mereandide maitsmisest.

Faliraki

Kuurort rajati 1924. aastal, kui sinna ehitati kuulus spaa-hoone. Tänapäeval on ehitis taastatud 
ja külastajatele taas avatud. Rhodose linnast 3 km kaugusel asuv rahulik ning hubane Kalithea, 
mida ümbritsevad vaiksed kaljurannad, sobib perepuhkuseks. Turistidele pakutakse siin ka 
sukeldumisteenuseid.

Ixia asub Rhodose loodeosas, 6 km kaugusel Rhodose linnast. Siia on ehitatud 
osa Rhodose parimatest hotellidest. Ixia kivirannad, mis suveperioodil on pigem 
tuulised ja kõrgete lainetega, sobivad suurepäraselt purjetajatele ja surfajatele.

Kalithea

Ialyssos on kõikehõlmav, kosmopoliitne kuurort saare põhjaosas, 8 km kaugusel Rhodosest. See 
koht on kuulus oma unikaalsete monumentide, suurejoonelise maastiku ning pehme kliima poolest. 
Ialyssosel on hea bussiühendus Rhodose ja teiste naaberlinnadega. See piirkond on tuuline ja suurte 
lainetega, mistõttu on ta tõeline paradiis surfajatele.

Ialyssos

Ixia

Üks kaugemaid kuurorte Rhodose lennujaamast. See eemalasuv linn asub saare kõige lõunapoolseima 
punkti läheduses. See kuurort ei ole ülerahvastatud ja sealt võib leida vaid mõned hotellid.  Loodusli-
kelt randadelt võib leida vaid mõned inimesed, peamiselt kohalikud kalurid. See on hea koht lastega 
peredele või neile kes otsivad rahulikku puhkust.

Plimiri
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Oma suhkrutükikujuliste majakestega, mis ümbritsevad tihedalt kõrgel mere kohal kindlustatud akro-
poli, väärib muljetavaldavalt kaunis Lindos fakti, et kogu see linn on klassifitseeritud kui arheoloogiline 
vaatamisväärsus. See on eriliselt kaunis kuurort. Antiikajal oli Lindos üks Rhodose kolmest tähtsaimast 
linnast. Tänapäeval on see kuulus ajaloopärand segunenud tõelise kuurordieluga. 60-ndatel tõmbas 
Lindos magnetina rahvast ligi. Sel ajal oli ütlus, et kokteiliklaaside kõlin kostab Lindosest Rhodose lin-
nani. Lindost armastavad siiani briti meelelahutusäri tähed, itaallased, sakslased ja Lähis-Ida rikkurid. 
Seda kohta külastab iga-aastaselt pea pool miljonit turisti. Puhkajad on vaimustuses Lindose ajaloolisest 
pärandist, ägedast ööelust ning piltilusatest kristallselge veega randadest.

Lindos

Afandou
Afandou küla asub Falikari‘st 5 km kaugusel ning on Rhodose saare üks suurimaid ja vanimaid külasid. 
Vilja- ja oliivipuudega täidetud küla on tuntud oma vaipade poolest. Küla elanikkond jääb 7500 inimese 
ringi ning mitmesuguste poodide tõttu leidub siin kõike, mida vaja võib minna. Küla sai oma nime Afan-
dou sõnast „afandos“, mis kreeka keeles tähendab „nähtamatu“, sest see polnud merelt nähtav. Afandou 
randa võib pidada hiiglaslikuks. Selle pikkus ulatub üle 3 km ning vesi on seal kristallselge.

Kolymbia asub poolel teel Rhodose ja Lindose vahel – vaid pooletunnise sõidu kaugusel ühele ja teisele poole 
on kaks saare kõige kaunimat linna. Kunagisest väikesest Kolymbia külast, Tsambika kloostri jalamil, on arene-
nud  edukas ja kaunis kuurort. Tsambika Klooster on kuulus seal asuva Neitsi Maarja poolest, keda külastavad 
naised, kes ei saa lapsi. Neitsi kuulab külastajate palveid ning muudab need tihti tõeks. Turistid on vaimustuses 
Kolymbia väikesest sadamast, fantastilistest randadest, kalarestoranidest ja külalislahketest inimestest. See 
kuurort sobib inimestele, kes otsivad võimalusi vaikseks puhkuseks. Teed, mis kulgevad mööda randu ja mida 
ääristavad lopsakad männimetsad, on ideaalseks kohaks jalutamiseks või jalgrattaga sõitmiseks. Need metsad 
kaitsevad kuurorti tuulte eest, mistõttu võib seal vahel sääski olla. Seega minnes Kolymbiasse puhkama, on 
soovitav kaasa võtta sääsetõrjevahend. 

Kolymbia

Theologos
Tholos, tuntud ka kui Theologos, on unikaalne kombinatsioon värvikast traditsioonilisest külast ja 
rahulikust kuurortist. Hotellide ja korterite ümber leidub poode, kõrtse, baare ja restorane. Siinne 
oivaline rand võib kohati olla tuuline – ideaalne paik purjelauduritele. Traditsiooniline eluviis on külas 
endiselt laialt levinud. Kindlasti tuleks külastada maalilist Agios Spiridonas‘e kirikut koos selle imekauni 
valge kellatorniga. Tholose vana keskus (vanalinn) on ehitatud traditsioonilises Rhodose stiilis. Kõrgete, 
luukidega varustatud ehitiste ja kitsaste tänavatega  Tholos‘e (Theologos‘e) külas Rhodosel on tõeline 
nauding jalutada.

RHODOS

Ialyssos
RhodosIxia

Faliraki

Kalithea

Kolymbia

Lindos

Lachania

Afandou

Theologos
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Linnaekskursioon
Ekskursiooni kirjeldus: Alustame oma ekskursiooni retkega Antiik-Rhodose akropoli, Smithi mäele. 
Teile avaneb vaade Athena templi massiivsete sammaste jäänustele, Apollo templile, Diagorase staa-
dionile ning sadamale. Saabumine kindlustatud linna Amboise’ värava kaudu ja jalutuskäik Suurva-
litsejate palee juurde. Ekskursioon jätkub mööda Rüütlite tänavat, mille sillutised on kaetud värvilise 
marmori ja suurepäraste mosaiikidega ja kus möödume keskaegsetest tornidest ja värvidesse rüü-
tatud fassaadidest. Samuti näidatakse teile ka kohta, kus asub muuseum, mida mõnel muul korral 
külastada. Ette on nähtud ka vaba aeg turul ostude sooritamiseks.

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Afandou, Kolymbia, Faliraki.

Symi saar
Ekskursiooni kirjeldus: Paadiretk Rhodose sadamast viib teid täiuslikku Symi sadamasse. Symi 
oma uusklassitsistlike valgete ja pastellkollaste majadega on üks kauneimad veneetslaste poolt 
rajatud niinimetatud postkaardikülasid. Seal on teil vaba aeg küla kitsastel tänavatel jalutami-
seks, kohaliku käsitöö ja merekäsnade ostmiseks, värskeltpüütud mereandidest valmistatud eine 
nautimiseks kohalikus tavernis või päikese nautlemiseks vabaõhukohvikus. Saare lõunaosas asub 
peaingel Miikaelile pühendatud massiivne Panormitise klooster, mille juures asub ka võluv kel-
latorn ja imekaunis 12. sajandil rajatud kirik. Tegemist on tuntud huviväärsusega, mille Bütsantsi 
freskosid ja kuldseid ohvriande täis graveeringutega templit käivad imetlemas paljud külastajad.

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Afandou, Kolymbia, Kalathos, Lindos, Lardos, Faliraki, Kio-
tari, Pefkos, Plimiris.

Halki saar
Ekskursiooni kirjeldus: Paadiretk, mis saab alguse Kamiros Skala sadamast viib teid väikesesse pa-
radiisi, Halki saarele. See väike kalurisaar on jäänud ajast puutumata ja tegemist on ideaalse paigaga 
nende jaoks, kes soovivad vältida ülerahvastatud ja kosmopoliitseid turismikuurorte ning rahulikku 
peatuspaika otsivad – saarel on vähe autosid, vähe poode, puuduvad baarid, diskoteegid ja veespor-
dilõbustused. Väike (400 m) sadam on väga kaunis oma värviliste majade, kaluripaatide, väikeste 
kohvipoodide ja mõnede kalaroogi pakkuvate tavernidega. Teil on piisavalt vaba aega paigaga tut-
vumiseks, kristalses, türkiissinises vees ujumiseks ja imemaitsva, värskest kalast valmistatud lõuna-
söögi nautimiseks. Kindlasti kasutage ära võimalus tunda end justkui teises maailmas!

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Afandou, Kolymbia, Kalathos, Lindos, Lardos, Faliraki, Kiotari, 
Pefkos, Plimiris.

Saareekskursioon
Ekskursiooni kirjeldus: Saabumine saare kuulsaimasse ja kauneimasse paika Lindosesse. Tegemist on atrak-
tiivse, väikeste valgete majadega ääristatud külakesega, mille kitsastel tänavatel on autosõit keelatud. Samuti 
asub Lindoses muistne akropol, kust avaneb hingemattev vaade. Meie järgmiseks peatuspunktiks on Veneetsia 
Monolithose kindlus. 300 m kõrgusel kaljul asub väike Püha Panteleimonile pühendatud kirik. Seejärel külas-
tame Siana küla, kus avaneb võimalus maitsta traditsioonilist jooki Souma’t ja mett, saare kaht traditsioonilist 
toodet. Lõpuks jõuame Embonasse, kus sööme traditsioonilist Kreeka lõunasööki. Samuti on Embonas võimalik 
tutvuda väikese, ülemaailmsete medalite ja auhindadega tunnustatud pereveinivabrikuga, sest just Embonas 
valitsevad viinamarjade kasvatamiseks ideaalsed tingimused. Lõpetame oma ekskursiooni liblikate orus, kus 
elab tuhandeid liblikaliike, kes siia paljunema tulevad. Tegemist on tõeliselt unikaalse puutumata elupaigaga. 
Läbi oru voolab Pelekanose jõgi, mida toidavad väikesed, kiirevoolulised joakesed.

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Afandou, Kolymbia, Kalathos, Lindos, Lardos, Faliraki, Kiotari, Pefkos, 
Plimiris.
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Kreeka õhtu
Ekskursiooni kirjeldus: Kõigile mõeldud fantastiline õhtu Afandou külas, kus avaneb võimalus saada 
osa kreeklaste lõbutsemisest ning lüüa kaasa kreeka balletis ja rahvuslikus Zorbases. See on suurepärane 
võimalus tunda kreeka külalislahkusest traditsioonilises peretavernis koos traditsiooniliste kreeka rah-
vustoitude (külaleib, tzatziki-kaste, kreeka salat, oad, lihapallid ja souvlaki) ning vabalt voolava kohaliku 
veiniga. Olete tunnistajaks unustamatule peole, mida saadab Kreeka rahvamuusika.

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Faliraki.

Laevareis idarannikul
Ekskursiooni kirjeldus: Ekskursioon algab bussitransfeeriga Lindose 
bussiparklasse, kust tehakse 10-minutiline jalutuskäik Lindose sadamasse. 
Pardaleminek ja esimene peatus Agathi rannas – lõõgastumine ja ujumi-
ne kristallselges vees. Meie järgmine peatuskoht on populaarne Tsampika 
rand, kus laevameeskond pardal lõunasöögi- ja einestamisvõimlaust pa-
kub. Tagasiteel Lindosesse lühike peatus fotode tegemiseks ja vajadusel 
ka puhkamiseks maalilise Navarone lahe ääres. Seejärel randume Lindose 
sadamas ja tagasisõit majutuskohtadesse.

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Afandou, Kolymbia, Faliraki.

Džiibisafari
Ekskursiooni kirjeldus: See ekskursioon võimaldab teil avastada imepärast, kõigist turismisihtkoh-
tadest eemal asuvat Rhodose maastikku. Kogege Rhodost erilisel viisil ja imetlege „saare tundmatut 
poolt“. Puutumata roheline maastik, tukkuvad külad, fantastilised muljed… Avastage Rhodost, tun-
netage tuult ja vabadust! Maasturisõit tundmatul moel, „jõeorust üles ja alla“, läbi metsade ja ava-
maastike, sõit läbi Iliase mäekuru romantilise maastiku. Kindlasti suudab Rhodose mitmekesisus teid 
üllatada. Maasturisafari kohustuslik peatuspaik on saare kõige imelisem ujumispaik, Tsambika rand! 
Pikk liivarand koos kristallselge veega. Kogege koos meiega looduse ilu ja saage osa tüüpilisest, tra-
ditsioonilisest Rhodosest.

Väljub: Ixia, Rhodos, Kalithea, Faliraki, Afadou, Kolymbia.

Ekskursiooni kirjeldus: Pärast lühikest (1 h) katamaraanisõitu jõuate Väike-Aasia ranni-
kule, Türki. Avastage linnaekskursiooni käigus tuntud Marmarise kuurortlinna ja selle ime-
kauneid punaseid, roheliste mägede ja Näkkide lahe poolt ümbritsetud maju. Enne, kui 
siirdute ostlema juveeli- ja nahatoodete poodi, kinnitage keha traditsioonilise Türgi hom-
mikueinega. Tunnetage eksootilist õhustikku, idamaahelisid ja vürtside aroomi. Tüüpili-
sed on kitsad tänavad, mille ääres paiknevad turud, butiigid, kunsti-, juveeli-, naha- ning 
vaibakauplused. Lisaks on väga kuulsateks kohalikeks toodeteks tikandid ja männimesi. 
Selleks, et kaupa õige hinnaga osta, tuleb kindlasti hinna üle kaubelda. Võtke ette jalutus-
käik linna elavatel turgudel ja ärge kohkuge tagasi, kui keegi teiega vestelda soovib või 
münditeed pakub. Avastage ühe päevaga kahte erinevat riiki!

Väljub: Lalyssos, Ixia, Rhodos, Kalithea, Afandou, Kolymbia, Kalathos, Lindos, Lardos, Fali-
raki, Kiotari, Pefkos, Plimiris.

Marmaris



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
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   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.

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
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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 nen-
de lahkus suisa koormav olla. 

• Kreeka elanikud armastavad elegantselt riietuda, see-
tõttu ei hoia nad moodsate ja kallite riiete ning jalanõu-
de 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 res-
toranidesse – ühed tulevad juttu rääkima, teised buzu-
kimuusikat kuulama, 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.
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Kas teadsite, et...? 

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

• Kreeklaste jaoks on suurimad väärtused tarkus, vaba-
dus, armastus mere vastu, lähedased suhted perega. 

• Kreeklased on ülimalt jutukad ja energilised inimesed, 
kes paistavad silma näitlejameisterlikkuse poolest – nad 
armastavad ülevalt ja pateetiliselt kõneleda. tundelisust 
kasutavad kreeklased kui relva. Kreeklased armastavad 
tõeliselt palju rääkida – taksosse istudes olge valmis ära 
kuulama kõiki maailma uudiseid või taksojuhi terve elu-
lugu. Kreeklastega 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 lõõsatundi-
del lasevad kreeklased leiba luusse.

  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 registree-

ritud.

Kas teadsite, et...? 




