Severní Řecko – Neo Vrasna – 6. – 15. srpna 2010
V pátek 6. 8.- brzy ráno se náš cestovatelský klub Macek vydal na pobytově poznávací zájezd
do Severního Řecka, který připravil kamarád a majitel CK a busu Honza. Vyjížděly 2 busy,
ten náš řídili řidiči Karel a Karel. Projeli jsme Maďarské roviny a k večeru jsme přejeli
Maďarsko Srbské hranice. Na kraji Bělehradu jsme přespali v hotelu National.
V sobotu 7. 8. –po snídani jsme pokračovali přes celé Srbsko k Makedonské hranici a
k hranicím Řecka. Ty jsme přejeli po 16 hod. a vydali se okruhem kolem Thesaloniky do
letoviska Neo Vrasna, kam jsme dorazili asi v 6 hodin večer. Po ubytování v penzionech,
všechny nedaleko moře, jsme ještě stihli koupání v teplém moři a večerní procházku
letoviskem.
Řecko –oficiálně Helénská republika se rozkládá na jihu Balkánského poloostrova a omývají
ji vody Egejského, Středozemního a Jónského moře. Patří sem kolem 2000 ostrovů a
ostrůvků, převážně v moři Egejském. Okolo 80 % země je tvořeno kopci a horami. Nejvyšší
bod Řecka je Olymp (2919 metrů nad mořem) . My jsme ale v Makedonii, kraj Chalkidiky.
V neděli 8. 8.- bylo celý den plážování a koupání v neosvěžujícím Egejském moři. Večer
posezení na pláži s retsinou, která chutnala uzeně a noční koupání.
V pondělí 9. 8.- po snídani již v 8 hod. jsme vyjeli přes letovisko Stavros na 1.výlet do hor.
Přejíždíme pohoří Cholomondas, krásně šťavnaté, zelené, porostlé smíšenými lesy. Zastavili
jsme se ve Stageiře – rodišti Aristotela. Po zaplacení 1 Eura jsme se dostali do parčíku
s nadživotní sochou matematika a vynálezce a jeho vynálezy (např. lupa, sluneční hodiny,
hranol s rozkladem světla, přenos energie atd.). Pak jsme zastavili v obci Arnea, v horském
městečku s typickou řeckou architekturou, pravoslavným kostelíkem. Někdo si zašel na frapé
(ledová káva). Pak jsme vyjeli směrem na Sithonii, sjíždíme kolem olivových hájů,
vinohradů, k moři, necháváme tam jeden bus, ostatní odjíždíme do horské vesničky
Parthenonas, odkud je vidět celé západní pobřeží, s cílem zdolat nejvyšší bod poloostrova
Itamos. Vydali jsme se na cestu, po 2 km cesta končila, tak zase zpět a jinudy. Nikde žádné
značení, kolem poledne, teplota ve stínu 36 ºC, ušli jsme několik km, dostali jsme zprávu, že
to je 12 km po slunci (jen vzteklý pes a angličan v tom horku chodí), vrátili jsme se bez
dosažení vrcholu a skončili v řecké hospůdce na studeném vínku. Sjeli jsme do zálivu na
koupání, zastavili se na vyhlídce nad městem Sarti, odkud měl být viděn, ale teď se dal jen
tušit, nebyla viditelnost, ostrov (hora) Athos s 20 kláštery, kde je přísný mnišský řád. Sjeli
jsme do letoviska Sarti, kde jsme si nakoupili a stihli večeři. Pak ještě 2 a půl hodinový
přejezd do Neo Vrasny a večerní posezení.
V úterý 10. 8.- byl volný den s koupáním, schováváním se před sluníčkem, pojídáním
melounů apod. Teplota ve stínu 33 ºC a moře velmi teplé.
Večer na pláži v lehátkách se konal japonský večírek v patřičném oblečení a s následným
vyučováním japonštiny. Všichni se základy naučili.
Ve středu 11. 8. – byl další výlet, tentokrát do Kavaly, okresního 60 tis. města, které bylo až
do r. 1912 pod nadvládou Turků. Vylezli jsme úzkými křivolakými uličkami ke kostelíku a
k jezdecké soše Ali paši, starosty města, pak k Osmanské pevnosti (1,5 E), vylezli na věž,
podívali se do bývalého vězení, v poledne v 36 ºC chodili po hradbách, byl krásný výhled na
celý přístav a okolí, ale ostrov Thasos, který jsme chtěli vidět ,byl v mlžném oparu. Při
sestupu jsme fotili akvadukt, který vznikl v době gubernátora Ali paši, prošli staré uličky, dali

si frapé, prohlédli si přístav s jachtami a pak po dálnici na zpáteční cestu. Cestou jsme se
koukli na horu Paglio (1955 m nad mořem), kam jsme měli zajet po klikaté silničce a na
vrchol pokračovat pěšky, ale řecké horké srpnové počasí se neslučuje s horskou turistikou.
Tak jsme raději pokračovali do Neo Vrasny na koupání. Večer opět posezení a následné
noční koupání.
Ve čtvrtek 12. 8.- jsme ráno odjeli sousedního městečka Stavrosu, kde se konají ve čtvrtek
trhy. Nakoupili jsme olivy, koření apod. a vrátili se opět do Neo Vrasny na pláž.
V pátek 13. 8.- se už blížil konec zájezdu, tak poslední den byl využit jako pracovní na pláži.
Večer nechybělo posezení a noční koupání. Nutno podotknout, že bylo každý den i ranní
koupání, ale východ slunce zachycen až poslední den.
V sobotu 14. 8. – koupání ještě před východem slunce, a v 8 hod. ráno jsme se rozloučili
s přechodným bydlištěm a odjeli jsme. Po 2 hod. jsme opustili Řecko, tentokrát se vracíme
přes Bulharsko. Zmizely olivové háje, krajina byla vyprahlejší, silnice horší. Porouchala se
nám klimatizace, takže místo ochlazování jsme byli vyhříváni. Oprava nepomohla, takže jsme
raději ujížděli na Bulharsko Srbské hranice. Asi po 4 hodinách jsme bez problémů opustili
Bulharsko, zato Srbové si nás vychutnávali. Celníci probírali bus po busu a my se lehce
připékali jako v troubě, po ¾ hod. jsme projeli s razítkem v pase. Zbroceni potem, při
sledování filmů ze zimního prostředí jsme dorazili před Bělehrad. Tam do nás drcl OA a ujel.
Vyřizování papírů a dopadení řidiče, který mimo jiné požil, nás stálo více jak 3 hod., takže
jsme se dostali do hotelu kolem půlnoci a nemohli oslavit Macinčino jubileum.
V neděli 15.8. – jsme hned po ránu Macince připili v japonském stylu a v 9 hod.opustili hotel
a následně Bělehrad. Po poledni jsme opustili Srbsko a zařadili se do fronty k Maďarům (T
venku 36 ºC, v buse 32 ºC), došlo veškeré pití i nealko. V půl 6 jsme projeli Maďarsko Slovenské hranice, do Prahy jsme přijeli v půl 11, lilo a padaly kroupy.

