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Bardzo lubię jeździć na wakacje z moimi przyjaciółmi. Niestety, w tym roku, każdy chciał jechać 

w inne miejsce, dlatego mój mąż i ja zdecydowaliśmy, że pojedziemy na urlop sami. Biura 

turystyczne, drogie, zamknięte hotele z basenem, all-inclusive, śniadanie kontynentalne – to 

nie dla nas, dlatego po prostu kupiliśmy bilety z Egiptu do Aten, w Grecji, zarezerwowaliśmy 

pokój w jednym pensjonacie, dwa mieszkania na AirBnb oraz kajutę na promie i czekaliśmy na 

datę wylotu.  

Wylecieliśmy z Egiptu i przylecieliśmy do Aten bardzo wcześnie rano, dlatego postanowiliśmy 

wziąć pierwszy prom na Kretę i już o dziesiątej płynęliśmy na południe.  Promy z Aten pływają 

na wyspy codziennie, ale podróż na Kretę jest bardzo długa. Płynęliśmy aż dziewięć godzin. 

Mój mąż był trochę chory, więc spał na pokładzie z głową na plecaku, a ja czytałam książkę. 

Przeczytałam całą książkę Haruki Murakamiego w jeden dzień! Mój rekord! Kiedy mąż się 

obudził, byliśmy już w porcie. Port na Krecie był kilka kilometrów od miasta, w którym 

spaliśmy, więc musieliśmy znaleźć autobus. Na szczęscie komunikacja publiczna na Krecie jest 

bardzo dobra. Autobus stał blisko wyjścia z promu i odjeżdżał mniej niż pół godziny po tym, 

jak prom przypłynął.  

Ani ja, ani mój mąż nie mamy prawa jazdy. Nie mogliśmy więc wynająć samochodu. 

Musieliśmy jeździć po Krecie autobusami, które są dość drogie. Na szczęście jest też zaleta 

(dobra rzecz), jeżdżą bardzo regularnie, są czyste i mają WiFi.  Przyjechaliśmy do Rethymno po 

godzinie i, chociaż byliśmy zmęczeni, poszliśmy na obiad i spacer po Starym Mieście.  

Jesteśmy aktywni i lubimy naturę, dlatego jednego dnia pojechaliśmy w góry, żeby przejść 

szesnastokilometrowy wąwóz Samaria! Szliśmy cały dzień – od rana do wieczora. Nie było 

łatwo. Słońce świeciło bardzo intensywnie, ale góry, las i rzeka były tak wspaniałe, że nie 

czuliśmy się zmęczeni. Innego dnia pojechaliśmy na dziką plażę Saitan Limania. Boję się 

wysokości, a autobus zjeżdżał po bardzo stromej ulicy, a potem my musieliśmy schodzić po 

bardzo stromej ścieżce, aż do plaży. To było trochę straszne, ale muszę przyznać, było warto.  

Przez dwanaście dni objechaliśmy całą północną Kretę i część południowej. Dużo chodziliśmy, 

ale po wędrówce w obozie Samaria bolała mnie noga. Ostatni dzień spędziliśmy w Atenach. 

Weszliśmy na Akropol, a potem spacerowaliśmy po uliczkach miasta oglądając ruiny świątyń i 

inne zabytki. Wieczorem poszliśmy do kina i obejrzeliśmy hiszpański kryminał. Następnego 

dnia rano mój mąż poleciał do Kairu, a ja po kilku godzinach poleciałam do Polski.  

 

Paulina z mężem pojechali na wakacje sami, bo  

a) Ich przyjaciele nie lubią z nimi jeździć 

b) Ich przyjaciele mieli inne plany 

c) Lubią jeździć na wakacje sami 
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Oni spali 

a) Cały czas w pensjonacie, ale w różnych miastach 

b) W różnych miejscach, ale w tym samym mieście 

c) W różnych miejscach i w różnych miastach 

Oni jeździli po Krecie 

a) Wynajętym samochodem 

b) Autobusami 

c) Promem 

Na koniec urlopu 

a) Poszli na dziką plażę 

b) Oglądali ruiny świątyń 

c) Poszli do kina 
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