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Nafplio jest chyba najpiękniejszym miastem Peloponezu. 

Nafplio, Navplio, Nafplion, Nauplio, Nauplia

nad całym miastem twierdza Palamidi, z której naj-
lepszy widok na miasto i całą zatokę jest wieczo-
rem, stąd cieszy się popularnością też po zmroku. 
Drugim, najbardziej widocznym śladem panowa-
nia weneckiego jest twierdza na pobliskiej wyspie 
Bourtzi. Chodząc uliczkami miasta napotykamy 
liczne stare kamienice i kościoły. Przy jednym 
z nich dokonano zamachu na pierwszego prezy-
denta niepodległej Grecji – Joannisa Kapodistriasa.

n PrZyDAtNe Numery telefoNów
Pierwsza pomoc, tel. +30 27520 36110.
Policja, tel. +30 27520 98730.
Policja portowa, tel. +30 27520 27022.

Nafplio, Navplio, Nafplion, Nauplio, Nauplia
 37°34,1’N 022°47,5’E 
Nafplio to duże miasto z dużym portem. Znaleźć 
tu można wszystko co potrzebne żeglarzom. 
Jachty cumują w głębi portu, przy kei południo-
wej lub wschodniej. Przy silnych wiatrach pół-
nocnych, w porcie tworzy się fala i postój jest 
nieprzyjemny. 
uwaga, w północnej części portu, przy falochro-
nie jest płytko. w porcie dużo tawern, kawiarni, 
klubów i marketów.

n INformACJe oGólNe I PrAKtyCZNe
Swoje piękno zawdzięcza malowniczym zamkom 
i średniowiecznej architekturze, pochodzącej 
z okresu okupacji weneckiej. Bogato zdobione 
fasady domów pochodzą z okresu świetno-
ści, gdy miasto było stolicą niepodległej Grecji. 
Dodatkowego uroku nadają Nafplio dwie twierdze 
Palamidi i Akronafpli (Its Kale), górujące nad ni-
ską zabudową miasta. w zatoce, na małej wysep-
ce, znajduje się jeszcze jedna twierdza – Bourtzi. 

n troChę hIStorII
według mitologii, do Nafplio przybił statek 
menelaosa, który przywiózł piękną helenę po woj-
nie trojańskiej. Najstarsze ślady osadnictwa po-
chodzą sprzed 3500 lat. Nazwa miasta pochodzi 
od imienia założyciela miasta – Naupliusa. miasto 
Nafplio było areną walk o niepodległość Grecji i po 
uzyskaniu przez nią niepodległości w 1830 roku, 
stało się pierwszą stolicą Grecji. Dopiero kilka lat 
później stolicę przeniesiono do sporo mniejszych 
wówczas Aten. Już w starożytności był to jeden 
z ważniejszych portów regionu Argolidy. Znaczenie 
starożytnego Nafplio stopniowo upadało, ważne 
stało się ponownie dla Bizancjum, a później dla 
turcji i wenecji. Z tych czasów przetrwała górująca 


