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מוקדי־עניין עיקריים
אף שאין יוונית ממנה, כרתים היא גם ארץ בתוך ארץ, ומתאפיינת בהיסטוריה, 

בפולקלור ובמסורות הייחודיים רק לה. באי כרתים נולדה הציביליזציה האירופית 
הקדומה ביותר, התרבות המינואית המסתורית, שפרחה כאן לפני 4000 שנה ויותר. 

מאז הותירו באי את חותמם גם היוונים, הרומאים, הביזנטיים, הָסָרֶצנים (המוסלמים), 
הוונציאנים והתורכים. וכל המסורת העשירה הזו התפתחה על רקע נופים הרריים 

וחופים נפלאים לשפת הים־התיכון.

6

הרקליון@	
בירת כרתים היא מקום 

מצוין להתרשם בו מחיי 
רחוב יווניים טיפוסיים, עם 

שילוב אקלקטי של ביצורים 
ונציאניים מימי־הביניים, של 

שוקים ססגוניים ושל רחובות 
סואנים (ראו עמ' 12-13).

ֶפסטֹוס%	
הארמון המינואי, מאתרי 
העתיקות החשובים בכרתים, 
הוא מבוך מרתק של חומות, 

גרמי מדרגות וחצרות על 
צלע גבעה המשקיפה אל 

מישור ֶמסאָרה ואל הים 
הלובי (ראו עמ' 20-21)

חאניה$	
עיירת הנמל הקטנה 

והיפה, שהיתה בעבר בירת 
כרתים, מתפארת בחופים יפים, 
וכן בשלל חנויות ומסעדות עם 

שולחנות בחוץ. העיירה היא 
בסיס טוב לטיול במערב הפרוע 

של האי (ראו עמ' 19-18).

מוזיאון איָרקִליֹו #	
לארכיאולוגיה

המוזיאון המוביל 
בכרתים, ובו אוסף 

מרהיב של ממצאים 
מקנֹוסֹוס ומאתרים 

ארכיאולוגיים חשובים 
אחרים (ראו עמ' 14-15).

קנֹוסֹוס העתיקה!	
קנֹוסֹוס הוא אחד מאתרי העתיקות המרשימים 

באגן הים התיכון. הארמון המינואי שוחזר באופן 
יצירתי בתחילת המאה הקודמת (ראו עמ' 8-11).
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ֶרתימנֹו^	
העיר השלישית בגודלה 

בכרתים גדושה תזכורות לעברה 
הססגוני ורב התהפוכות. מבצר ענק, 

מסגדים תורכיים, בתים ונציאניים 
ושוקים תוססים משתלבים זה בזה 

ותורמים לקסמה, לצד הטיילת 
שלאורך החוף (ראו עמ' 22-23).

נקיק ָסמארָיה*	
'ההרים הלבנים' של אזור 

ספאקָיה חולשים על דרום־
מערב כרתים. בין עצי האורן 

של שלשלת ההרים ניתן לטייל 
בעיקר ברגל, בגלל מיעוט 
הכבישים, כשמוקד העניין 
הבולט הוא נקיק ָסמארָיה 
היפהפה (ראו עמ' 26-27).

עמק ָאמארי )	
והר אידי

כפרים שנלכדו בזמן, 
נופים הרריים ומערות 
אפופות אגדות נראים 
כמו חלק מעולם אחר, 

אך ניתן לטייל בהם 
במכונית שכורה או 

בטיול מאורגן באוטובוס 
(ראו עמ' 28-29).

גּורנָיה(	
העיר המינואית 

השמורה ביותר בכרתים 
נראית כמבוך של סמטאות 

צרות ובתים זעירים סביב 
ארמון קטן המשקיף 
אל מפרץ מיראֶּבלֹו 

(ראו עמ' 30-31).

גֹורטיס&	
בסיסיהם עמודים רומיים שנפלו, 

חורבות בזיליקה ביזנטית, ביצורים 
פוסט־מינואיים, אגורה, אקרופוליס 

ושרידי המקדשים של אתנה ואפולו 
- כל אלה מרמזים על עברה הסוער 

של גֹורטיס (ראו עמ' 24-25).
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בעמודים הקודמים חוף ּפֶרֶבלי78

ופי מרכז כרתים חובקים כמה מהחופים היפים באי, לצד אדמות נ
חקלאיות משתפלות המכוסות כרמים וכרמי זיתים, וגם הרים נישאים 
- בהם הפסגה הגבוהה ביותר בכרתים (הר אידי, הקרוי גם ּפסילֹוריטיס). 
בעת העתיקה שכן כאן לב התרבות המינואית, ואתרי העתיקות החשובים 
ביותר מאותה תקופה שוכנים מעט מדרום לבירה הרקליון. לאורך החוף 
הצפוני נמצאים אתרי הנופש הסואנים ביותר, ולאורך החוף הדרומי יש 

כמה אתרי־נופש קטנים ושקטים יותר, לאלו 
מכם המעדיפים לבלות חופשה נינוחה בשמש.

6 לאסיתי

7 הר אידי

8 מוזיאון ָקָזנצאקיס

9 איה טריָאָדה

0 יקב ּבּוטארי ומצגת אורקולית

1 קנֹוסֹוס העתיקה

2 ֶפסטֹוס

3 גֹורטיס

4 הרקליון

5 מערת דיקטי

מימין מאלָיה לעת זריחה מרכז בית־קפה בשוק הרקליון משמאל הנמל באיה גאליני

שער כרתי מסורתי בֶחרסֹוניסֹוס
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קנֹוסֹוס העתיקה!	
היינריך שלימן היה זה שהצביע 

על קנֹוסֹוס כאתר ארכיאולוגי 
מן המעלה הראשונה, אך דווקא 

הארכיאולוג הבריטי ארתור אוונס 
הוא שחפר את האתר, בעשורים 
הראשונים של המאה העשרים. 
העמודים, החצרות וציורי־הקיר 
הססגוניים של הארמון המינואי 
העתיק מעוררים התפעלות גם 

היום. קנֹוסֹוס חרבה בהתפרצות 
געשית אדירה, שמוטטה את 
התרבות המינואית כולה, אך 

כיום האתר הוא אחד השרידים 
המרשימים ביותר מעולמם האבוד 

של המינואים (ראו עמ' 8-11).

ֶפסטֹוס@	
מבוך השרידים מסביבות 1600 

לפנה"ס כולל חצר מינואית ותיאטרון 
ובו מושבי אבן מדורגים, לצד גרם 

מדרגות אדיר, אולם 
ֶּפריסטיליּום וחצר 

מרכזית גדולה. דיסקית 
ֶפסטֹוס הבלתי־

מפוענחת, שנתגלתה 
כאן אף היא, מוצגת 

היום במוזיאון איָרקִליֹו 
לארכיאולוגיה (ראו 

עמ' 14). ֶפסטֹוס 
חרבה בסביבות 

1450 לפנה"ס, לצד 
שאר הארמונות 

המינואיים של כרתים. 
האתר עמוס פחות ממתחרהו 

הנודע, קנֹוסֹוס, אך ניצב במיקום 
מרשים על צלע גבעה, מעל 

אדמות פוריות (ראו עמ' 20-21).

גֹורטיס#	
בסיסי עמודים רומיים שנפלו, 
חורבות בזיליקה ביזנטית, ביצורים 
פוסט־מינואיים, אגורה, אקרופוליס 
ושרידי מקדשי אתנה ואפולו - כל 
אלה מרמזים לעברה הסוער של 

גֹורטיס, שהיא היום אתר ארכיאולוגי 
כמעט לא מתויר ליד החוף הדרומי 
של כרתים. היישוב נוסד בתקופה 

המינואית, והפך לאחת הערים 
החשובות ביותר בכרתים הדֹורית. 

לימים חברה גֹורטיס לרומים, והפכה 
לבירתה של פרובינקיה חשובה 
ולאחת הערים העשירות ביותר 

בכרתים, עד שנבזזה בידי פולשים 
ערבים בשנות המהומה של המאה 
השמינית לספירה (ראו עמ' 24-25).

הּפרֹוּפילֹון הדרומי בקנֹוסֹוס

הּפראיטֹוריּום בגֹורטיס
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א
אגני רחצה, גּורנָיה 31

אואזיס, חוף, חאניה 19

אודיאון רומי וקודקס חוקים, 
24 Ωδείου גֹורטיס

 Evans, Arthur אוונס, ארתור
14 ,11 ,10 ,9 ,8

אּוֶזרי ראו בתי־קפה, ברים 
ואּוֶזרי

אוטובוסים 116, 123

אוכל ומשקאות 66-67, 120, 
122

אולם הגרזן הדו־להבי, 
קנֹוסֹוס העתיקה 9

אולם ציורי־הקיר, מוזיאון 
איָרקִליֹו לארכיאולוגיה 

אולם הפרסקאות 14

 Οροπέδιο אֹומאלֹוס, רמה
51 Ομαλού

אופנוע ים 47

אופנועים וקטנועים 116, 
118

אופניים 116, 119

איברהים חאן, מסגד, ֶרתימנֹו 
22

 Ιδαίο Άντρο אידי, מערה
59 ,28

 Αγία Γαλήνη איה גאליני
86 ,75 ,44

 Αγία Τριάδα איה טריָאָדה
81 ,34

איה טריָאָדה, סרקופג, 
מוזיאון איָרקִליֹו 

לארכיאולוגיה 14

איה רּוֶמלי, נקיק ָסמארָיה 
52 ,27 Αγία Ρουμέλη

איה רּוֶמלי־חֹוָרה ְסָפקיֹון, שיט 
 Αγία בספינה

 Ρουμέλη-Χώρα Σφακίων
46

איה רּוֶמלי־לּוטרֹו, מסלול 
Αγία Ρουμέλη- הליכה

52 Λουτρό

ַאִיֹו ֶדָקה (עשרת הקדושים) 
63 Άγιοι Δέκα

ַאיֹוס ֶאפטיִחיֹוס (ֶאּוסָטסיֹוס 
 Αγίου Ευτυχίου (הקדוש

63

 Αγίου Τίτουs ַאיֹוס טיטֹוס
63

 Άγιος ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס
63 Γεώργιος

ַאיֹוס יֹוַאניס, ָאליקיָאנֹוס 
49 Αγιος Ιωάννης

אֹוסָיה מריה, נקיק   
 Οσίας Μαρίας ָסמארָיה

27

ַאיֹוס טיטֹוס, הרקליון   
83 Αγίου Τίτου

ַאיֹוס יֹוַאניס ֵתיאֹולֹוגֹוס,   
 Αγιος ιωαννης ָקרדאקי

29 θεολογος

ַאיֹוס מיכאיל ָארקָאנֶיילֹוס,   
 Αγιος Μιχαηλ ָאסֹומאטֹוס

87 Αρχαγγελος

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס, ַאיֹוס   
 Αγίου ניקֹוַלאֹוס

103 Νικολάου

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס, חאניה   
43 Αγίου Νικολάου

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס, נקיק   
 Αγίου Νικολάου ָסמארָיה

52 ,26

בזיליקה ַאיֹוס טיטֹוס,   
24 Αγίου Τίτου גֹורטיס

ֶטסארֹון מרטירֹון, ֶרתימנֹו   
 Τεσσάρων Μαρτύρων

94

עשרת הגדולים 42-43  

 Παναγιά ּפאנאָיה ֶקָרה  
42 Κερά

 Παναγιά ּפאנאָיה, תרֹונֹוס  
29

ַאיֹוס יֹוַאניס ּפרֹודרֹומֹוס 
 Άγιος (יוחנן המטביל)

63 Ιωάννης Πρόδρομος
ַאיֹוס יֹוַאניס ֵתיאֹולֹוגֹוס (יוחנן 

 Αγιος (כותב הבשורה
63 Ιωάννης θεολογος

ַאיֹוס מיכאליס (המלאך 
 Άγιος Μιχάλης (מיכאל

63
 Αγίου ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס

103 ,74 ,62 Νικολάου
 Αγίου ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס

63 Νικολάου
 Άγιος ַאיֹוס ּפאבלֹוס, חוף

98 ,27 Παύλος
ַאיֹוס ּפאבלֹוס (פאולוס 

 Άγιος Παύλος (הקדוש
63

111 ,35 Ίτανος איטאנֹוס

איים 46-47

 ,105 Ιεράπετρα ִאֶייָרֶּפטָרה
107

 Ειλείθυια, איליתיה, מערה
59 σπήλαιο

 Φαράγγι אימּברֹוס, נקיק
52 ,51 Ίμπρου

 Ήμερη איֶמרי גראמבּוָסה
47 Γραμβούσα

 Ίνατος, אינאטֹוס, מערה
59 σπήλαιο

אינטרנט 124

110 Ίστρο איסטרֹו

איֶצדין, מבצר, ָאּפֶטָרה 
41 Ιτζεδίν
איקונות 121

איָרקִליֹו, המוזיאון 
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
 ,14-15 ,12 ,6 Ηρακλείου

36

132

ס
ק

אינד

איָרקִליֹו ראו הרקליון אינדקס
Ηράκλειο

אכסניות נוער 122

 El Greco, ֶאל גֶרקֹו
 Δομήνικος

 ,56 ,12 Θεοτοκόπουλος
57

 Ελ Γκρέκο, ֶאל גֶרקֹו, מוזיאון
37 Μουσείο

אלוהי, גדלת מאוד, איקונין 
(קֹורנארוס) 42, 57

104 Ελούντα ֶאלּונָדה

62 ,49 Ελος ֶאלֹוס

49 Αλικιανός ָאליקיָאנֹוס

 ,46 Ελαφονήσι ֶאָלפֹוניסי
98 ,50

29 Αμάρι ָאמארי, הכפר

 κοιλάδα του ָאמארי, עמק
Αμαρίου 7, 28-29 ראו 

גם הר אידי

 Αντικύθηρα ָאנדיקיתיָרה
47

אנדרטה לשלום, רמת ניָדה 
29

99 Ανώγεια ָאנֹוָיה

 Άσπρος ָאסּפרֹוס ּפֹוטאמֹוס
51 ποταμός

ָאסקֹוָמנדּוָרה 
61 ασκομαντούρα

99 Απτερα ָאּפֶטָרה

48 Αξός ָאקסֹוס

ָאקרֹוטירי, חצי־האי 
99 Ακρωτήρι

(ה)אקרופוליס (קסטרו), 
25 Ακρόπολη גֹורטיס

ארגון התיירות הלאומי של 
 EOT) Greek) יוון

 National Tourism
125 ,117 Organisation

ארד, נפחיה של חרש, גּורִנָיה 
31

 Αρωτόκριτος ֶארֹוטֹוקריטֹוס
(קֹורנארֹוס) 57

 Αργυρούπολη ָארירּוּפֹולי
48

 Αρχαία ָארָכאָיה ֶאֶלפֶתרָנה
99 Ελεύθερνα

ארכיאולוגים 10-11

(ה)ארמון, גּורנָיה 31

(ה)ארמון הראשון, חורבות, 
ֶפסטֹוס 21

62 Αρκαδίου ָארקאדיּו

49 Εθιά ֶאתָיה

אתרים עתיקים 34-35

ב
86 ,45 Μπαλί ּבאלי

61 Μπαγλαμάς בגלמה

60 μπουζούκι בוזוקי

ּבּוטארי, יקב, ָארחאֶנס 
81 ,64 Boutari

ּבֹויד־הֹוז, הרייט 
 ,10 Boyd-Hawes, Harriet

13

בטיחות 125

ביזנטית, האימפריה 32, 33

ביטוח 125

ביטויים שימושיים 124

בירה 120

בית שאיבה ומזרקה, הרקליון 
82

 War בית־הקברות הצבאי
99 Cemetery

(ב)מקרה חירום 125

בנקים 124

בריאות 125

ברים ובתי־קפה 112

ברים ראו בתי־קפה, ברים 
ואּוֶזרי

בתי־המלאכה של הארמון, 
ֶפסטֹוס 21

בתי־חולים 125

בתי־מרקחת 125

בתי־קפה, ברים ואּוֶזרי 120

מזרח כרתים 112  

מרכז כרתים 88  

עשרת הגדולים 72-73  

ג
46 Γαύδος גאבדֹוס

גבינות 66

 ,24-25 ,7 Γόρτυνα גורטיס
79 ,59 ,34

 ,30-31 ,7 Γουρνιά גּורִנָיה
106 ,34

גילוף בעץ 121

גליָקה ֶנָרה (חוף המים 
 Γλυκά Νερά (המתוקים

98
גלישת רוח 47, 119

גסטהאוסים 130

גראמבּוָסה, חצי־האי 
99 Γραμβούσα

גריל, מסעדות 120

גרם המדרגות הגדול, 
ֶפסטֹוס 20

גרם המדרגות הגדול, 
קנֹוסֹוס העתיקה 9

גרם מדרגות, גּורנָיה 30

ד
61 νταούλι ָדאּולי

דגים 69

ָדה מֹוליני, חורבות מבצר, 
ָאליקיָאנֹוס 41

דואר 124

 Poste Restante דואר שמור
124

דולפינים, ציורי־קיר, קנֹוסֹוס 
העתיקה 8

דורים, שבט 33

47 Δία ִדָיה
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 Δυτικός (ֶלנדאס) דיטיקֹוס
86

דיקטי, מסלול הליכה 
במערת 53

 δικταιον דיקטי, מערת
80 ,59 ,58 αντρον

דירות השרד המלכותיות, 
ֶפסטֹוס 21

ָדליאניס, ָחצימיכאליס 
 Νταλιάνης,

57 ,32 Χατζημιχάλης

98 Δαμνόνι ָדמנֹוני

ָדָמסקינֹוס, מיכאיליס 
57 Δαμασκηνός, Μιχαήλ

ָדסָקלֹויאניס, יֹוַאניס 
 Δασκαλογιάννης,

56 ,32 Ιωάννης

דרכון 117

ה
הארכיון, ֶפסטֹוס 21

היסטוריה 32-33

 Halbherr, ָהלּבֶהר, פדריקו
20 ,10 Federico

הליכה 52-53, 119

הנחות 122

(הּפראיטֹוריּום), גֹורטיס 
24 Πραιτόριο

הר אידי (ּפסילֹוריטיס) 28, 
53, 80 ראו גם עמק 

ָאמארי

 Όρος Γιούχτας הר יּוכטאס
87

 Κόφινας, הר קֹופינאס
87 βουνό

הר קֹופינאס, מסלול הליכה 
53

(ה)הרים הלבנים (ֶלפָקה 
 ,52 ,50 Λευκά Όρη (אֹורי

91 ,90

 ,6 Ηράκλειο הרקליון
86 ,82-83 ,80 ,75 ,12-13

השכרת רכב 116, 123

ו
110 ,106 ,103 ,50 Βάι ואי

119 βάμος ואמֹוס

57 Waugh, Evelyn וו, אוולין

וֹוטאמֹוס, אגם (זארֹוס) 
51 Βότομος, Λίμνη

111 ,49 Βουλα וֹויָלה

ויזה 117

11 Wace, Alan ֵוייס, אלן

וילות 131

וילות ודירות להשכרה 123, 
131 ,128

ֶוניֶזלֹוס, ֶאֶלפֶתריֹוס 
 Βενιζέλος, Ελευθέριος

56 ,33
ונציאני, ָארֶסנאֶלה, הרקליון 

83 ,12 Arsenale
ונציאני, מבצר, הרקליון 

83 ,13 Ρόκκα α Μάρε
ונציאני, מבצר, סיִטָיה 41

ונציאני, מבצר (פֹורֶטָצה), 
 ,40 ,22 Φορτέτζα ֶרתימנֹו

95
ונציאני, מגדל, פיניקאס, 

לּוטרֹו 41

ונציאני, ּפֹולירינָיה 
והאקרופוליס 41

ונציאני, שער (ּפֹורָטה גּוָרה), 
 Μεγάλη Πόρτα ֶרתימנֹו

94 ,23
ונציאנית, האימפריה 33

ונציאנית, לֹוָג‘ה (לֹוטצָיה), 
95 ,23 λοτζια ֶרתימנֹו

ו
107 ,35 Ζάκρος זאקרֹוס

 Φαράγγι זאקרֹוס, נקיק
104 ,53 Ζάκρου

זורבה היווני (ָקָזנצאקיס) 56, 
81 ,61 ,60 ,57

זיאוס 56, 58, 59, 87

זיאוס, ביתו, לאסיתי 131

זיתים 66, 121

ָזכארֹוּפָלסֵטיאֹון 
120 ζαχαροπλαστειων

ח
49 Χαμέζι חאֶמזי

 ,74 ,18-19 ,6 Χανιά חאניה
91

חאניה, מבצר 40

חברות טיולים 119

חג גיאורגיוס הקדוש 63

חג הבשורה 63

חג ההתגלות 63

חג־הפסחא 62

חג‘ידאקיס, יוזף 
10 Χατζηδάκης Ιωσήφ

חדר הכס, קנֹוסֹוס העתיקה 
9

חופים 110

חופים ואתרי נופש לשפת 
ים

מזרח כרתים 110  

מערב כרתים 98  

מרכז כרתים 86  

עשרת הגדולים 44-45  

חופשת עבודה 122

 Χώρα ,חֹוָרה ְסָפקיֹון
99 ,63 Σφακίων
110 Χιονία ִחיֹונָיה

חיות־הבר של כרתים 54-55, 
119

חיי־לילה 74

חנויות מוזיאון 64

61 Χανιώτης ָחניֹוטיס

61 χασάπικο חָסאּפיקֹו

חצר, גּורנָיה 30

חצר הארמון המרכזית, 
גּורנָיה 30

134
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(ה)חצר המערבית ואזור 
התיאטרון, ֶפסטֹוס 20

(ה)חצר המרכזית, ֶפסטֹוס 
20

(ה)חצר המרכזית, קנֹוסֹוס 
העתיקה 8

חרֹומֹוָנסטירי 
29 Χρωμοναστήρι

47 Χρυσή ְחריסי

 Χερσόνησος ֶחרסֹוניסֹוס
86 ,74

חשמל 117

ט
טאָרה (איה רּוֶמלי העתיק), 
27 Τάρρα נקיק ָסמארָיה

 Αγιος) טברנה ַאיֹוס יֹוַאניס
89 ,20 (Ιωάννης

טברנות ראו מסעדות 
וטברנות

48 Τοπόλια טֹוּפֹולָיה

טיול בזול 122

טיסות 116, 122

טלוויזיה 124

טלפון 124

טרמפים 122

י
 Γεωργιούπολη ֶיאֹוריּוּפֹולי

93 ,44

יאכטה, שיט 47

יום העצמאות 63

ִיִילֹוס ּוֹולאקָיה, פסגות 
 Γκίγκιλος και Βολακιά

26

יינות 66, 71, 120, 121

120 γύρος ִיירֹוס

ילדים 123

ֶיראקֹוקּודּוָנה 
60 γερακοκουδουνα

יתושים 118

כ
כד של אגמונים, מוזיאון 

איָרקִליֹו לארכיאולוגיה 15

כוויות שמש 118

כיסאות גלגלים, גישה 123

כללי התנהגות 117

כנסיות

 Άγία איה איֶרֶנה, קּורנאס  
48 Είρήνη

 Αγία איה אנה, ָאקסֹוס  
48 Άννα

איה ֶאָקֶטריני, הרקליון   
82 Αγία Αικατερίνη

איה ָּפָרסֶקבי, טֹוּפֹולָיה   
49 Αγία Παρασκευή

43 Άγιοι Δέκα ַאִיֹו ֶדָקה  

ַאיֹוס ֶאפטיִחיֹוס,   
 Αγιος חרֹומֹוָנסטירי

29 Ευτυχιος
 Άγιος ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס, וֹויָלה  

49 Γεώργιος
ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס, קּורנאס   

48 Άγιος Γεώργιος
ַאיֹוס פָרנגיסקֹוס, ֶרתימנֹו   

94 Άγιος Φραγκίσκος
כסף 121, 124

כרטיסי אשראי 121, 124

ל
ָלאּוָטה 60

105 ,48 Λατώ לאטֹו

80 ,53 ,50 Λασίθι לאסיתי

לבוש 117

35 Λέβιν ֶלבין

לוח משחק, מוזיאון איָרקִליֹו 
לארכיאולוגיה 15

92 ,53 Λουτρό לּוטרֹו

 Λιμένας לימין ֶחרסֹוניסֹוס
44 Χερσονήσου

 Lear, Edward ליר, אדוארד
57

60 λύρα ליָרה

111 ,107 Λιθίνες ליתיֶנס

ֶלפָקה אֹורי ראו ההרים 
הלבנים

לשכות מידע לתיירים 117

מ
86 ,74 ,44 Μάλια מאלָיה

 Μάλια מאלָיה, ארמון
87 ,34 παλάτι

מבצרים 40-41

(ה)מגדלור, חאניה 19

מגדניות ראו קונדיטוריות

מגורים 126-31

מדוזות 118

מוזיאון כרתים לאתנולוגיה, 
 Μουσείο Κρητικής וֹורי

87 ,38 Εθνολογίας

המוזיאון הימי, חאניה   
18 Ναυτικό Μουσείο

המוזיאון להיסטוריה,   
 Μουσείο ָּפֵליאֹוחֹוָרה

38 Ιστορίας

המוזיאון לטבע, הרקליון   
 Μουσείο Φυσικής

13 Ιστορίας

מוזיאון לאמנות דתית,   
 Μουσείο הרקליון

 Εκκλησιαστικής Τέχνης
37 ,13

מוזיאון סיִטָיה   
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Mουσείο
36 Σητείας

מוזיאון ּפאּפא מיכאליס   
ֶיאֹורגּולאקיס, ָאסֹומאטֹוס 

 MΠαπά-Μιχάλης
 Γεωργουλάκης Oriseum

38

מוזיאון ֶרתימנֹו   
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
95 ,36 ,23 του Ρεθύμνου
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עשרת המוזיאונים הטובים   
ביותר לאמנות 

ולארכיאולוגיה 36-37

עשרת המוזיאונים   
המומלצים ביותר 

לפולקלור 38-39

מוזיאונים

 συλλογή אוסף ָארחאֶנס  
87 ,37 Αρχάνες

האוסף הביזנטי, חאניה   
 Συλλογή Βυζαντινών

36 ,19 Αρχαιοτήτων

המוזיאון הפתוח   
ליכנֹוסָטסיס לתרבות 

עממית, ֶחרסֹוניסֹוס 
 Μουσείο Λυχνοστατης

38

המוזיאון להיסטוריה   
ולפולקלור, ֶרתימנֹו 

 Μουσείο Ιστορίας και
 ,38 ,22 Λαϊκής Τέχνης

94

המוזיאון לפולקלור והצבא,   
 Λαογραφικό סֹוָמטאס

 και Πολεμικό Μουσείο
39

המוזיאון לתולדות כרתים,   
 Ιστορικό הרקליון

83 ,12 Μουσείο Κρήτης

מוזיאון ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס   
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
36 Αγίου Νικολάου

מוזיאון ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס   
 Αρχαιολογικό לפולקלור

 Μουσείο Αγίου
38 Νικολάου

מוזיאון ִאֶייָרֶּפטָרה   
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
37 Ιεράπετρας

מוזיאון איָרקִליֹו   
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
 ,14-15 ,12 ,6 Ηρακλείου

36
מוזיאון ֶאל גֶרקֹו, פּוֶדֶלה   
37 Μουσείο Ελ Γκρέκο

מוזיאון ָארֹוליתֹוס לתולדות   
החקלאות והאמנות 

 Μουσείο הפופולרית
 Αγροτικής Ιστορίας και

 Λαϊκής Τέχνης Αρόλιθος
39

 Μουσείο מוזיאון גֹורטיס  
25 Γόρτυνας

מוזיאון הקרב על כרתים,   
 Μουσείο Μάχης הרקליון

 Κρήτης και Εθνικής
13 Αντίστασης
מוזיאון חאניה   
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολόγικο Μουσείο
36 ,18 Χανίων

(ה)מוזיאון לפולקלור   
שבבית הטיפוסי, חאניה 

 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
39 ,19

מוזיאון ָקָזנצאקיס, מירִטָיה   
 Μουσείο Καζαντζάκη

81
מויזאון ָגבאלֹוחֹורי   

להיסטוריה ולפולקלור 
 Λαογραφικό Μουσείο

39 Γαβαλοχωρίου
106 ,105 Μόχλος מֹוכלֹוס

מונית 116

מוסיקה 60-61, 119

מֹורֹוסיני, מזרקה, הרקליון 
83 ,13 Κρήνη Μοροζίνι

מזטים 73

מזרח כרתים 102-113

מחסנים, גּורנָיה 31

מחסנים וּפיתֹוי (כדי אחסון), 
ֶפסטֹוס 21

מחסנים, קנֹוסֹוס העתיקה 8

86 ,44 ,24 Μάταλα ָמטאָלה

מטיילים נכים 123

מטיילים נכים, מידע 123

מי שתייה 120

110 Μίλατος מילאטֹוס

מינואיים, קסדות ותכשיטים, 
מוזיאון איָרקִליֹו 

לארכיאולוגיה 14

מינואית, אימפריה 21, 32, 
33

מינואית, אתר הווילה, 
ואתיֶּפטרּו 87

מינואית, אתר הווילה, 
טיליסֹוס 87

(ה)מינוטאור 8, 58

מינוס, המלך 8, 56, 58

מיסים 121

מיקוח 121

מיֶקנים 33

110 Μύρθιος מירִתיֹוס

מיתוסים ואגדות 58-59

מכת שמש 118

מלאכות־יד מסורתיות 39, 
121

מלאכת־יד מכרתים, מירִתיֹוס 
65

מלונות 123

אתרי נופש יוקרתיים 126  

מלונות־בוטיק 127  

נופש 129  

מלחמת העצמאות 32

מלחמת־העולם השנייה 33

 Μελιδόνι ֶמלידֹוני, מערה
59 σπήλαιο

61 Μαντινάδες ָמנדינאֶדס

מנזרים

 Μονή מֹוני איה איריני  
99 Αγία Ειρήνη
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 Μονή מֹוני איה טריָאָדה  
42 Αγίας Τριάδας

מֹוני ָאסֹוָמטֹון, עמק ָאמארי   
29 Μονή Ασωμάτων
 Μονή מֹוני ָארקאדיּו  

42 Αρκαδίου
 Μονή מֹוני גּוֶברֶנטֹו  

99 ,42 Γουβερνέτου
 Μονή Γωνιά מֹוני גֹונָיה  

99
 Μονή מֹוני ָואלָסמֹוֶנרּו  

57 βαλσαμονερου
 Μονή Τοπλού מֹוני טֹוּפלּו  

111 ,106 ,42
 Μονή מֹוני כריסטֹוּפיאיס  

43 χρυσοπηγής
 Μονή מֹוני ּפֶרֶבלי  

42 Πρέβελη
 Μονή Καψά מֹוני קאּפָסה  

111
 Μονή מֹוני קּודּוָמה  

87 Κουδουμά
 Μονή מֹוני ָקתֹוליקּו  

99 ,43 Καθολικού
עשרת הגדולים 42-43  

מסגד היאניצ‘רים, חאניה 
 Τζαμί του Κιουτσούκ

19 Χασάν
מסעדות 113

מסעדות 120

מסעדות וטברנות 120

מזרח כרתים 113  

מערב כרתים 101  

מרכז כרתים 89  

עשר הטברנות הטובות   
70-71

עשר המסעדות הטובות   
68-69

מעבורות 116, 122

מעבר הכניסה הצפונית, 
קנֹוסֹוס העתיקה 9

מערב כרתים 90-101

ברים ובתי־קפה 100  

חופים 98  

מסעדות 101  

מפה 90  

מערות 59, 104

מערת האבות הקדושים 59

מפה 102

ֶמֶצדֹוּפֹוֵליאֹון 
120 μεζεδοπωλειων

מקדש איזיס וֶסראּפיס, 
 ναός των גֹורטיס

 Αιγυπτιακών Θεοτήτων
25

מקדש אפולו הּפיתי, גֹורטיס 
24 ναός του Απόλλωνα

מקדש, גּורנָיה 31

מקדש קלאסי, ֶפסטֹוס 21

 Μακρύ Γιαλός ָמקִרָיאלֹוס
110 ,107 ,104 ,45

מרכז כרתים 78-89

ברים ובתי־קפה 88  

חופים 86  

מסעדות 89  

מפה 78  

ָמרָמָרה (חוף השיש) 
98 Μάρμαρα

משפחות 123

נ
נגר, בית־מלאכה, גּורִנָיה 31

נחשים 118

נמל ֶרתימנֹו 23, 95

נקניקיות מקומיות 
66 λουκάνικο (לּוקאניָקה)

ֶנראנדֶזס, מסגד, ֶרתימנֹו 
94 ,22 Τέμενος Νερατζέ

ֶנרּוטציקֹו וריָצה סיקיָאס, 
נקיק ָסמארָיה 

 Neroutsiko, Riza Sikias
26

ס
סאז 61

סגידת האמגושים 
(ָדָמסקינֹוס) 57

98 ,92 Σούγια סּוָיה

סּוָיה־איה רּוֶמלי, מסלול 
 Σούγια-Αγία הליכה

52 Ρουμέλη

סּולָטניָנה, סיִטָיה 
62 Σουλτανινα

61 σουστα סּוסָטה

98 Σταύρος סטאברֹוס

61 siganos סיגאנֹוס

 Seager, סיֶגר, ריצ‘רד
10 Richard

סיֶדֶרסּפֹורֶטס (שערי הברזל), 
נקיק ָסמארָיה 

27 Σιδερεσπορτες

 ,103 ,75 ,45 Σητεία סיִטָיה
110 ,106

61 Συρτός סירטֹוס

27 Σαμαριάς ָסמארָיה

 Φαράγγι ָסמארָיה, נקיק
 ,52 ,26-27 ,7 Σαμαριάς

91

סן מרקו והלֹוָג‘ה, הרקליון 
83 San Marco e Loggia

60 Σαντούρι סנטור

סנמיֶקֶלה, מיֶקֶלה 
82 Sanmichele, Michele

92 Σφακιά ְספאקָיה, אזור

 ,40 Σπιναλόγκα סּפיָנלֹונָגה
104 ,46

 Σφενδόνη ְסֶפנדֹוני, מערה
59

 Σκοτεινού, סקֹוטינֹו, מערה
59 σπήλαιο

סקי מים 47

סקיָאבֹו, המעוז והחומה 
הוונציאנית, חאניה 

19 Προμαχώνα Schiavo
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ע
עות‘מאנית, אימפריה 32, 33

עיתונים 124

עץ חיים, בית־הכנסת, חאניה 
19 συναγωγή Ετζ Χαγίμ

(ה)ערמונים, פסטיבל 62

עשבי תיבול 67, 121

עתיקות 121

פ
99 Πολυρρήνια ּפֹולירינָיה

פֹוקאס, ניֶקפֹורֹוס 33, 56

ּפֹורָטה ֶקנּוִרָיה, הרקליון 
82 Πορτα Καινουργια

(ה)ּפֹורטיקֹו הדרומי, קנֹוסֹוס 
העתיקה 9

 Φουρφουράς פּורפּוראס
29

פטורה ממכס, הקצבה 121

61 πιδικτος ּפידיקטֹוס

 Φιρκά (ה)פירקאס, חאניה
18

 Πλάτων, ּפלאטֹון, ניקֹוָלאֹוס
35 ,10 Νικόλαος

ּפלאֶטָיה ֶוניֶזלּו, הרקליון 
83 Πλατεία Βενιζέλου

98 ,74 Πλατανιάς ּפָלָטניַאס

 Παλαιόχωρα ָּפֵליאֹוחֹוָרה
92 ,75 ,45 ,41

ָּפֵליאֹוחֹוָרה־איה רּוֶמלי, שיט 
Παλαιόχωρα- בספינה

46 Αγία Ρουμέλη

98 Φαλάσαρνα ָפָלסארָנה

93 ,44 Πλακιάς ּפָלקיַאס

ֶּפֶלקיָטה, מערה, קאטֹו 
111 Πελεκητά זאקרֹוס

 Pendlebury, ֶּפנֶדלֶּברי, ג‘ון
10 John

86 Πάνορμος ָּפנֹורמֹוס

61 Πεντοζάλης ֶּפנטֹוזאליס

 ,20-21 ,6 Φαιστός ֶפסטֹוס
79 ,34

ֶפסטֹוס, דיסקית, מוזיאון 
איָרקִליֹו לארכיאולוגיה 15

 Αγίου פסטיבל ַאיֹוס טיטֹוס
63 Τίτου

פסטיבל מריה הקדושה 62

פסטיבל ניקולאוס הקדוש, 
ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 62

פסטיבלים 62-63

ּפסיֶטסֵטיַאטֹוֶראֹון 
120 ψητεστεατορεων

 Ψηλορείτης ּפסילֹוריטיס
ראו הר אידי

פסיפס עירוני, מוזיאון 
איָרקִליֹו לארכיאולוגיה 15

 ψαροταβερνα ּפָסרֹוטברנה
120

 Φαραγγι ֶּפְפקי, נקיק
111 Πευκων

פקס 124

 ,107 ,35 Πραισού ּפָראיסֹוס
111

 Πρέβελη (פיניקאס) ּפֶרֶבלי
98

ּפרֹופיטיס איליַאס (אליהו 
 προφήτης Ηλίας (הנביא

63

 Το ּפרֹופיטיס איליַאס, מערה
 σπήλαιο του Προφήτη

59 Ηλία

(ה)ֶּפריסטיליּום, אולם, 
ֶפסטֹוס 21

פָרנגֹוָקסֶטלֹו 
 ,40 Φραγκοκάστελλο

92 ,59

פשיעה 125

צ
ציור 119

צילום 118

120 ,66 τσικουδιά ציקּוִדָיה

צליינים בדרכם אל מנזר 
סנטה קתרינה (ֶאל גֶרקֹו) 

57
צלילה 47

צלילה 119

צלמיות של אלת הנחש, 
מוזיאון איָרקִליֹו 

לארכיאולוגיה 14

צרעות 118

ק
 Κάτω (גּובָיה) קאטֹו גּוֶבס

86 Γούβες
 Κάτω קאטֹו זאקרֹוס

110 Ζάκρος
 Καλοί Λιμένες קאלֹוי ליֶמֶנס

86
קדושים 63

קדר, בית־מלאכה, גּורִנָיה 31

קדרות 121

קּוֶלס (מבצר ונציאני), 
12 Κούλες הרקליון

קומת האצולה, קנֹוסֹוס 
העתיקה 8

קונדיטוריות 120

47 Κουφονήσι קּופֹוניסי

קּורָטליֹוטיקֹו, נקיק 
 Κουρταλιώτικο Φαράγγι

51
110 Κουρεμένος קּוֶרֶמנֹוס

48 Κουρνάς קּורנאס

 Κουρνά, קּורנאס, אגם
51 Λίμνη

קֹורנארֹוס, וינֶצנטצֹוס 
 Κορνάρος, Βιτσέντζος

57
 Ιωάννης קֹורנארֹוס, יֹוַאניס

57 ,42 Κορνάρος
ָקָזנצאקיס, ניקֹוס 

 ,56 Καζαντζάκης, Νίκος
81 ,57

קטמרן, שיט 47

138

ס
ק

אינד

קיפודי ים 118

61 Κιθάρα קיתאָרה

 Μίνως ָקלֹוָקאירינֹוס, מינֹוס
11 Καλοκαιρινός

118 καμάκης ָקמאקי

 Καμάρες ָקמאֶרס, מערה
59 ,29 σπήλαιο

קמפינג 122

ָקנָדנֹוֵליאֹון, ֶיאֹוריֹוס 
 Καντανολέων, Γεώργιος

41

 ,6 Κνωσός קנֹוסֹוס העתיקה
80 ,79 ,34 ,11 ,8-9

קניות

טיפים 121  

עשרת השוקים ורחובות   
הקניות הטובים ביותר 

64-65

ָקָנקאקָיס, ֶלפֶטריס 
 Κανακάκης, λευτέρης

57

 Κίσσαμος ָקסֶטלי קיאסמּו
93

(ה)קסילֹוסָקלֹו, נקיק 
26 Ξυλόσκαλο ָסמארָיה

 Ξερόκαμπος קֶסרֹוָקמּפֹוס
110

קפה יווני (קפה ֶאליניקֹו) 
67 ελληνικού καφέ

53 Καπετανιανά ָקֶּפָטניַאָנה

קצינים וג‘נטלמנים (וו) 57

ְקֶרטָאקוואריום, הרקליון 
87 Ενυδρείο Κρήτης

111 ,48 Κριτσά קריָצה

ר
ראקי ρακή 66, 120 ראו גם 

ציקּוִדָיה

ראש פר, ריתון, מוזיאון 
איָרקִליֹו לארכיאולוגיה 15

רדיו 124

 Ροδοπού רֹודֹוּפּו, חצי־האי
99

רומי, אמפיתיאטרון, גֹורטיס 
25 θέατρο

רומיים, מרחצאות, גֹורטיס 
25 ρωμαϊκών λουτρών

רומית, אגורה, גֹורטיס 25

רומית, האימפריה 32, 33

 Ρούσα רּוָסה ֶאקליסָיה
111 Εκκλησιά

רופאי שיניים 125

רופאים 125

61 ριζιτικο ריזיטיקֹו

רימֹונדי, מזרקה ֶרתימנֹו 
95 ,23 κρήνη Ριμόντι

 Ρικος, ריקֹוס, קֹונסטנטינֹוס
57 Κωνσταντινος

רכיבה על סוסים 116, 119

61 Ρεμπέτικα רמבטיקו

 Renault, Mary ֶרנֹו, מארי
57

120 ,71 ,66 Ρετσίνα ֶרציָנה

29 Raeck, Karen ֶרק, קרן

 ,22-23 ,7 Ρέθυμνο ֶרתימנֹו
94-95 ,91 ,75

ֶרתימנֹו, חוף 23

ש
 E4 ,שביל הטיפוס האירופי

 E4 European
 Mountaineering

53 Footpath

שבלולי מאכל (ָסליגקארָיה) 
67 σαλιγκαρια

שוקים

הרקליון 13, 64, 82  

 δημοτική αγορά חאניה  
64 ,18

ֶרתימנֹו 65, 94  

שור מן הים (ֶרנֹו) 57

שיט 46-47, 116

שיט אבובים 47

שיט בין איים 119

שלימאן, היינריך 
 Schliemann, Heinrich

11

שמן זית 121

שנירקול 47

שעות פתיחה 117, 121

ת
תאונות 125

תיאּוטֹוקֹוּפּולֹוס, דֹוֶמניקֹוס 
ראו ֶאל גֶרקֹו

תינוקות 123

תמנונים 67

תערוכת מוצרים מקומיים, 
איגוד האיכרים של סיִטָיה 

64

תקנות המכס 117

29 θρόνος תרֹונֹוס

שמות מסחריים
Acropol, ָמטאָלה 88

Aetos, ָאנֹוָיה 70, 89

Akrogiali, קאטֹו זאקרֹוס 
113

Albatross, סיִטָיה 112

 ,Alcanea Boutique Hotel
חאניה 127

Alcanea, חאניה 100

 ,Alianthos Garden Hotel
ּפָלקיַאס 129

Amnesia, קאטֹו זאקרֹוס 
112

 ,Androulidakis Taverna
גֹונָיה 71

Anna Apartments, מירִתיֹוס 
128

 ,Anna Apartments
ָּפֵליאֹוחֹוָרה 128

Apicorno Café, ָקליֶבס 72
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Aptera Lodge, ָאּפֶטָרה 128
Aqua Plus, ֶחרסֹוניסֹוס 47

Arolithos, טיליסֹוס 130
Astir Beach Hotel, גּוֶבס 

129
 Atlantica Caldera Creta

126 Paradise
Avli, ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 73

Avli, ֶרתימנֹו 68, 101
Balcony, סיִטָיה 69, 113
 ,Bay View Apartments

סיִטָיה 128

Blue House, The, לּוטרֹו 
130

 Blue Palace Resort and
Spa, ֶאלּונָדה 126

Brilliant, הרקליון 89
Café du Lac, ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 

112
Café Olympio, ָמקִרָיאלֹוס 

112
Casa Delfino, חאניה 127

Casa Leone, חאניה 127
Casa Veneta, חאניה 128

C’est La Vie Bar, איה גאליני 
88

Chelidon, ֶאלּונָדה 113
 Corali Studios and

 ,Portobello Apartments
ֶאלּונָדה 130

Cretan Journal (ליר) 57
 ,Creta Maris Beach Resort

ֶחרסֹוניסֹוס 126

Cul de Sac, ֶרתימנֹו 100
 Eleonas Traditional
Resort, זארֹוס 130

131 Elounda Gulf Villas
 ,Elounda Mare Hotel

ֶאלּונָדה 69, 113, 126

 Elounda Peninsula hotel
126

 ,Elounda Residence
ֶאלּונָדה 128

El Greco, ֶלנדאס 71, 89
Erotokritos, ָאמּודאָרה 71, 

89
123 Fantasy Travel

131 Footscapes of Crete
Fortetza, חאניה 72

Four Lions, The, הרקליון 
88

Gorgona, ִאֶייָרֶּפטָרה 113
 Grecotel Club Marine
Palace, ָּפנֹורמֹוס 129

 ,Grecotel Creta Palace
ֶרתימנֹו 126

119 Greek Islands Club
119 Headwater Holidays

Hellas, ֶאלּונָדה 112
Hotel Marina, ָאנֹוָיה 130

Hotel St Nicolas Bay, ַאיֹוס 
ניקֹוַלאֹוס 126

 ,Iberostar Creta Panorama
ֶרתימנֹו 129

Irini Mare, איה גאליני 129
Istron Bay Hotel, איסטרֹו 

129
I Erganos, הרקליון 89

Kaaren’s, ֶאלּונָדה 72, 100
 ,Kafeneion O Platanos

ֶרתימנֹו 100

 ,Kafeneion Yannis
ָּפֵליאֹוחֹוָרה 100

Kafenio Rakadiko, סיִטָיה 
112 ,73

129 Kalives Beach Hotel
Kali Kardia, סיִטָיה 73

Kali Kardia, קּורנאס 101
Kalliotzina, קּוטסּוראס 70, 

113
 ,Kapsaliana Village Hotel

ָארקאדיּו 127

 ,Kipos Ton Gefseon
הרקליון 89

Kirkor Café, הרקליון 72, 88

Komboloi 52, חאניה 65

Korais, הרקליון 88

 ,Koutsounari Cottages
ִאֶייָרֶּפטָרה 130

KTEL, חברת אוטובוסים 116

Kyria Maria, ֶרתימנֹו 101

Landen Apan, חאניה 65

127 Lato Boutique Hotel

Loukoulos, הרקליון 69, 89

Mare, הרקליון 88

Meli, ֶרתימנֹו 100

Mesostrati, ֶרתימנֹו 73

Metohi Kindelis, חאניה 
131

Metohi Vai Village, חוף ואי 
128

130 Milia Village

 Minoa Palace Resort &
Spa, ּפָלָטניַאס 126

 ,Minos Beach Art Hotel
ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 126

 ,Mocca Cafe & Lounge Bar
ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 112

Mylos, ּפָלָטניַאס 100

Mythos Suites, ֶרתימנֹו 127

Natalia’s Houses, דּוליַאָנה 
128

New York, ֶחרסֹוניסֹוס 88

Nikos Siragas, ֶרתימנֹו 65

 ,Nostos Disco Bar
ָּפֵליאֹוחֹוָרה 100

Old Mill, The, ֶאלּונָדה 69, 
113

Olive Press, The, קריטָסה 
130

 Out of the Blue Capsis
Elite Resort, הרקליון 126
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Ouzeri Terzaki, הרקליון 72
O Kyriakos, הרקליון 89

Pagopoieion, הרקליון 72, 
88

 ,Palazzino di Corina
ֶרתימנֹו 127

Palazzo Rimondi, ֶרתימנֹו 
127

Palm Beach, ואי 112
 ,Paul-Eva Apartments

ֶחרסֹוניסֹוס 128

Pelagos, ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 69, 
113

 ,Pilot Beach Resort
ֶיאֹוריּוּפֹולי 129

Piperia, ֶּפְפקי 71
Plateia, מירִתיֹוס 68, 101

Portes, חאניה 68, 101
Porto Loutro Hotel, לּוטרֹו 

129
Port Side, ָמטאָלה 88

Poulis, ֶאלּונָדה 69, 113
Puerto Bar, ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס 

112
123 RADAR

Raki Bar Pandelis, סּוָיה 
100

Roka Carpets, חאניה 65

Rooms Aravanes, תרֹונֹוס 
130

Royal Mare Village, לימין 
ֶחרסֹוניסֹוס 126

119 Simply Crete
Sitia Bay Hotel, סיִטָיה 129

 Stella’s Traditional
Apartments, קאטֹו 

זאקרֹוס 128

 ,Sterna tou Bloumosifi
ואמֹוס 70, 101

 ,Stratos Restaurant
ָמקִרָיאלֹוס 113

Suites Pandora, חאניה 127
Synagogi Bar, חאניה 100

Tamam, חאניה 68, 101
 ,Taverna Androulidakis

גֹונָיה 71

Taverna El Greco, ֶלנדאס 
89

Taverna Goules, גּוֶלדיַאָנה 
70

Taverna tou Zissi, ֶרתימנֹו 
101 ,70

Ta Douliana, דּוליַאָנה 70
Top Hanas, חאניה 65

123 Tourism for All
To Maxairadiko, חאניה 65

To Petrino, איה גאליני 88
Tria Adelfia, ֶחרסֹוניסֹוס 89
Vamos Houses, ואמֹוס 131

Vamos Pension, חאניה 
130

Veneto, ֶרתימנֹו 68, 101
Veterano, ִאֶייָרֶּפטָרה 112
Villa Andromeda, חאניה 

127
Villa Christina, ָאלמיריָדה 

131
Villa Dafnes, דאפֶנס 131

Villa Katikia-Gonia, ֶרתימנֹו 
131

Villa Stratos, ָקלֹוניקטיס 
131

Villa Therisso, ֶתריסֹו 131
Voskakis Workshop, עמק 

ָאמארי 65

 ,White River Cottages
ָמקִרָיאלֹוס 130

Xilouris Popular Art, ָאנֹוָיה 
65

Xiona, חוף ִחיֹוָנה 113
 ,Ypsanta Selinou

ָּפֵליאֹוחֹוָרה 65

Zoo Bar, מאלָיה 112
Zorba’s, סיִטָיה 113
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© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על כרתים?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571460
http://www.haolam.co.il/dest/crete

