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ale nie znaczy to, że żeglarze mają jeszcze do-
datkowo śmiecić. Należy pamiętać, że nie wolno 
wyrzucać śmieci do morza.

SerwiS jachtowy
Profesjonalny serwis silników, jachtów czy ża-
glomistrzowski dostępny jest tylko w mari-
nach lub dużych portach. Jednak na doraźną 
pomoc można liczyć nawet w maleńkich por-
tach. Grecy są bardzo uczynni i zawsze pomo-
gą. Nawet jeśli w porcie nie ma sklepu żeglar-
skiego, podstawowe wyposażenie żeglarskie: 
liny, okucia itp. można zakupić w sklepach me-
talowych lub wędkarsko-rybackich. Jachty czar-
terowe powinny mieć zagwarantowany serwis 
armatora, więc w przypadku kłopotów należy 
skontaktować się z nimi.

Poczta, telefon i internet
Urzędy pocztowe w Grecji są czynne od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7.30–14.00 
(w niektórych miastach również wieczorem 
oraz w sobotę rano). Skrzynki pocztowe są  

n	JAK DOTRZEĆ DO GRECJI
Samolotem
W dobie tanich linii lotniczych dotarcie samolotem 
do Grecji nie nastręcza żadnych trudności i jest 
zdecydowanie najwygodniejszą, najszybszą i po-
mimo wszystko najtańszą formą podróży. Po roz-
budowie naszych lokalnych lotnisk, bezpośrednio 
do Grecji dostać się można z wielu polskich miast. 
Szukając taniego lotu, warto sprawdzić połącze-
nia czarterowe (w lecie 2015 dostępne były wy-
loty z głównych polskich lotnisk do: Aten, Salonik, 
Prevezy, Kavali, Araxos (niedaleko Patry), na 
Kretę, Kos, Rodos, Kefalonię, Lesvos, Skiathos, 
Zakinthos i Korfu). Poza sezonem pozostają po-
łączenia rejsowe, głównie do Aten i Salonik. 
Wewnętrzne połączenia w Grecji obsługują linie: 
Aegean Air (www.aegeanair.com), Olympic Air 
(www.olympicair.com) i Sky Express (www.sky-
express.gr). LOT (www.lot.com) i grecki Aegean 
Air (www.aegeanair.com) oferują wyloty do Aten 
z Warszawy. Lecąc do Grecji można skorzystać 
też z oferty innych przewoźników. Tani Wizz Air 

jaskrawożółte, ale listy do wysłania można po-
zostawić także w marinie. 
Ogólnodostępne automaty telefoniczne na kartę 
spotyka się prawie wszędzie. Numer kierunkowy 
do Grecji to +30. Pomimo dużych odległości po-
między wyspami, telefon komórkowy rzadko tra-
ci zasięg. W większości portów dostępne są ka-
wiarenki internetowe, a większość marin i niektó-
re tawerny i kawiarnie oferują bezpłatny dostęp 
do sieci Wi-Fi. Jeśli dostęp jest zabezpieczony 
hasłem, to należy poprosić o jego podanie, przy 
czym w tawernie lub kawiarni w dobrym tonie jest 
zamówić choćby kawę. Bez żadnego problemu 
można kupić w Grecji karty prepaidowe. Aktualne 
oferty warto sprawdzić na stronach www.vodafo-
ne.gr, www.wind.gr i www. cosmote.gr. 
Z powodu greckiej biurokracji, do zakupu nie-
zbędny jest dokument tożsamości. Po zakupie-
niu zestawu, ze względu na fakt, że instrukcja 
jest w języku greckim, najlepiej poprosić pracow-
nika salonu o pomoc w instalacji. 
Numery telefonów do ważniejszych instytucji po-
dane są przy opisie portów.

(www.wizzair.com) oferuje przeloty z Polski 
z przesiadką w Budapeszcie do Salonik, Aten, 
na Kretę, Korfu i Rodos. Najwięcej połączeń do 
Grecji oferuje niemiecki Air Berlin (www.airber-
lin.com). Część tych lotów odbywa się bezpo-
średnio z Berlina lub z przesiadką na ich głów-
nych lotniskach: Wiedeń, Norymberga, Zurych, 
Monachium, Düsseldorf i Stuttgart. Dzięki temu, 
że Air Berlin uruchomił loty z Gdańska lub 
Krakowa do Niemiec, można tworzyć różne kom-
binacje przelotów. Tanie połączenia z Berlina do 
Aten i Salonik oraz na Kretę, Korfu, Mykonos 
i Rodos oferuje easyJet (www.easyjet.com). 
Należy też pamiętać, że jeśli nie ma lotu bezpo-
średniego można skorzystać z przesiadki w któ-
rymś z ważniejszych portów lotniczych. Ryanair 
(www.ryanair.com) oferuje bardzo tanie połącze-
nie z Polski do Aten, Salonik, na Kretę i na Kos 
oraz dużo lotów z przesiadkami. Ryanair  lata 
też na liniach wewnątrz Grecji. Szukając tanie-
go połączenia lotniczego warto zajrzeć też na 
strony internetowe linii Germanwings (www.ger-
manwings.com), która oferuje bezpośrednie loty 

Grecja dla żeglarzy. Tom 2. Morze Jońskie...


