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Gândul la vacanță îți zboară în ﬁecare minut și numeri zilele până când îți faci valiza si pleci departe.
Dar unde pleci? Știu că îți dorești să ﬁi în ﬁecare minut în vacanță, dar trezește-te din visare și
gândește-te la destinația de concediu. Ai vrea să cuprinzi toată lumea într-o vacanță, dar nu prea ai
cum. Așa că trebuie să te rezumi la o destinație de data aceasta. Regele Călator te însoțește într-o
călătorie și te ajută să trăiești experiențe călătoare de neuitat.
Grecia este locul perfect pentru o vacanță “cu de toate”. Celebra plajă Simos din Marea Mediterană a
fost inclusă în top zece la nivel global, potrivit Asociaṭiei Oamenilor de Stiinṭă Elafonisos. De
asemenea în 2013, The Guardian a plasat Elafonisos pe locul întȃi cu cele mai frumoase plaje din
Grecia, în timp ce revista germană Geo-Saison a descris insula ca ﬁind “raiul pe pămȃnt”.
Cunoscută în antichitate sub denumirea Elada, Grecia modernă este considerată a ﬁ leagănul culturii
occidentale. Aceasta se situează în sudul Peninsulei Balcanice, iar litoralul grecesc întȃlneste trei
mări: Marea Egee în est, Marea Ionică în vest, iar în sud Marea Mediterană. Capitala Greciei este
Atena, care de altfel este și cel mai mare și mai dezvoltat oraș din Republica Elenă.
Cu o vechime de peste 4.700 de ani, civilizaṭia greacă păstrează vestigiile din perioada de aur a lui
Platon, Aristotel sau Pitagora. Paradisul elen reprezintă un imperiu al turismului cultural, o călătorie în
istorie și artă ﬁe că vorbim de Muntele Athos cunoscut ca loc sfȃnt de pelerinaj pentru credincioși,
capitala Atena, Pantenonul – orașul medieval din Insula Rhodos sau cele peste 1400 de insule (dintre
care 227 sunt locuite). Cele mai populare insule și arhipelaguri pentru turiștii dornici de a cunoaște
miriﬁcele locuri din celebra Grecie sunt Creta, Corfu, insulele Dodecaneze și Cicladele. Republica
elenă are 16.000 km de coastă, din care 7.500 km sunt cuprinși în insulele arhipelagului grecesc,
fenomen unic pe continentul european.
Vegetaṭia este diversă și cuprinde culturi de măslini, portocali, curmali, rodii, iar frumoasele lalele,
zambile și lauri înveselesc și colorează miriﬁcele peisaje elene.
Piraeus, portul maritim al Atenei, este cel mai mare port din Balcani și al doilea cel mai mare din
Marea Mediterană (după Marsilia din Franta). Salonic de asemenea este port maritim și centru textil
important. Alte orașe precum Patra, Heraklion sau Larissa sunt orașe populare în rȃndul turiștilor
datorită peisajelor edenice și melanjului de culturi ale zonelor.
Situată la răscrucea dintre Europa, Asia și Africa, Republica Elenă și-a răspȃndit inﬂuenṭele asupra
celor trei continente ﬁe că vorbim de artă, ﬁlosoﬁe, muzică, literatură, lingvistică, politică, sport etc.
Dragul meu Plimbăreț te aștept să descoperim împreună Grecia.
Cu drag, Regele Călător

