
Kythira výlety podle GPS



K01 From Amir Ali springs -  to ligthhause

Po relaxační procházce z Karavas se dostanete k zdrojům Amir Ali, které nikdy nezasychaly. Údolí Amir-A-
li se nachází ve evergreen vesnici Karavas, v severní části ostrova, několik kilometrů od větší vesnice Pota-
mos. Karavas je postaven na zelené rokle se všemi druhy stromů. Tam se setkáte s mnoha zdroji, které nikdy 
nezastaví tok studené vody. Mezi nejznámější patří zdroje Amir Ali, Portokalia, Keramaris a zdroje manga-
nu. Druhá se jmenuje z oranžového stromu, který podle tradice vyprodukoval sto tisíc pomerančů. Jak sestu-
pujete k pramenům Amir Ali, setkáte se starou osadou Mavrogiorgiannika, která opuštěná a tichá, stojí jako 
divák na zelené krajině. Nedávno tam byly restaurování starých domů, které vytvářejí skutečné šperky archi-
tektury. Relaxační procházka podél stezky, která vede k pramenům a chvíli odpočinku tam.
Odtud stezkou k majáku nebo k pláži Saint Nicholaos





K02 From Amir Ali springs -  to beach Ag. Nicholaos





K03 From Lighthouse -  to beach Ag. Nicholaos





K04 Komplet round trip Pachia Ammos - ligthhause 
and back





K05 Ag. Pelagia - to Ag. Patricia beach





K06 Potamos - Lykodimos beach





K07 Round trip to Kapsali





K08 Trip Chora to Trahilos cap





K09 Pekárna v Karavas







K10 Round trip to Chora (Kythira)





K11 Path from Chora (Kythira) to Feloti beach







K12 Mylopotamos vodní mlýny + Fonisa vodopád





K13 Milopotamos - Kato Chora kastelos





K14 Agia Pelagia - Agia Sotira beach





K15 Jeskyně Agia Sofia 2





K16 Pláž Diakofti + Jeskyně Chousti





K17 Cesta k jeskyni Agia Sofia 1





K18 Výlet k jeskyni Agia Sofia 1



Byzantský kostel z 10. th -12 thstoletí, postavený v okrese Araioi, poblíž Milopotamos, je malý zázrak archi-
tektury: kříž-registrován s polygonální kopule a žádný příkop. Dvě vrstvy fresek jsou zachovány, byzantské 
a post-byzantské, stejně jako malovaná ozdoba ve třech částech svatyně: protéza vlevo, hlavní svatyně a di-
akonikon vpravo. Tito tři navzájem nekomunikují, možná proto, že během Venetokracie by protéza a diako-
nikon byly podle katolických zvyklostí použity jako přilehlé svatyně. Další novinkou je, že v apsidě svaty-
ně byl obraz „Panaghia Platytera“ (Virgin of the Sign) obvykle zobrazen, nahrazen obrazem svatého Petra. 
Zbytky prehistorických staveb byly nalezeny v nádvoří kostela.



K19 Kostel Agios Petros





M1 Chora - Kapsali



HLAVNÍ PAMÁTKY:  Kapsali, stará kamenná cesta, Agia Sofia jeskyně, Agios Giannis (Agriolies)
PŘIPOJENÍ K OSTATNÍM TRAILŮM:  M01, M11A, M15
Z malebného zálivu Kapsali se můžete vydat na Livadi po úžasné cestě. Cesta vede na útesy nad Kapsali a 
po asi 40 minutách chůze se dostanete do velkolepé jeskyně Agia Sofia v Kalamosu. V této jeskyni, kde se 
nachází homonymní malý kostel, objevil archeologický tým nejstarší starožitnosti, které se na ostrově obje-
vily. Pod stínem jeskyně si můžete odpočinout ještě před zahájením druhého výstupu směrem k vesnici Kse-
roniamata. Trasa vede přes opuštěná pole starým kostelem Agios Giannis (Agriolies) s nádherným výhledem 
na východní část ostrova. Další hodina procházky vede pěšákem do Livadi, jedné z obchodních vesnic Ky-
thera.
Vezměte si s sebou mocný pochodeň, abyste mohli prozkoumat jeskyni Agia Sofia v Kalamosu.
Tuto trasu můžete kombinovat s trasou M15 od Lourantianiky.



M11 Kapsali - Livadi



HLAVNÍ PAMÁTKY:  Kapsali, stará kamenná cesta, Agia Sofia jeskyně, Agios Giannis (Agriolies)
PŘIPOJENÍ K OSTATNÍM TRAILŮM:  M01, M11A, M15
Z malebného zálivu Kapsali se můžete vydat na Livadi po úžasné cestě. Cesta vede na útesy nad Kapsali a 
po asi 40 minutách chůze se dostanete do velkolepé jeskyně Agia Sofia v Kalamosu. V této jeskyni, kde se 
nachází homonymní malý kostel, objevil archeologický tým nejstarší starožitnosti, které se na ostrově obje-
vily. Pod stínem jeskyně si můžete odpočinout ještě před zahájením druhého výstupu směrem k vesnici Kse-
roniamata. Trasa vede přes opuštěná pole starým kostelem Agios Giannis (Agriolies) s nádherným výhledem 
na východní část ostrova. Další hodina procházky vede pěšákem do Livadi, jedné z obchodních vesnic Ky-
thera.
Vezměte si s sebou mocný pochodeň, abyste mohli prozkoumat jeskyni Agia Sofia v Kalamosu.
Tuto trasu můžete kombinovat s trasou M15 od Lourantianiky.



M15 Lourantianika - Kapsali



Malebné přístavní město Avlemonas je výchozím bodem jedné z nejstarších pěších stezek Kythery. Jeho po-
užití se datuje až do minoanského období, kdy umožnilo obyvatelům ostrova přístup k Minoan Peak Sanctu-
ary - největšímu svého druhu, který se nachází mimo Krétu. Procházka po této stezce se opravdu cítí být ho-
dena zpět v čase. Po odchodu z obydleného přístavního městečka Avlemonas cesta postupně vystupuje po 
„horu“, prochází starými opuštěnými poli, kde jen staré kamenné zdi svědčí o tom, že pšenice byla pěstová-
na v dnešní holé půdě. Dnes je v celé krajině roztroušeno jen několik včelařů včelařů.
Během postupu po cestě si pozorovatelí turisté všimnou, že v ostrých bodech podél cesty je nosná kamenná 
hmota ve skutečnosti ležet po staletí ... Příchod na vrchol, pohled na kapli sv. Jiří a jeho krásnou byzantskou 
mozaiku je vždy exhiliarating zážitek. Pro každého horolezeckého člověka, který „pohnul“ horskou chůzí, 
bude odměněný panoramatický výhled na ostrov, zejména směrem k jeho východním břehům, vyzdoben do 
paměti mnoho dalších let.
Požádejte místní obyvatele, aby vás kontaktovali s místním knězem. Má klíče kostela na vrcholu kopce. 
Opravdu stojí za to navštívit, jak se dostanete k některým mozaikám z 6. století nl!
HLAVNÍ VÝSTAVY:  Avlemonas, fosílie, kostel Agios Giorgis, vykopávky Minoan Peak Sanctuary

Minoan Peak útočiště hora Agios Georgios (St. George) stoupá do výšky asi 350 m a v krátké vzdálenosti od 
archeologického naleziště Palaiopolis. Na jeho vrcholu vzkvétalo svatyni minoanské kolonie, která se nachá-
zí v Kastri. Horní část hor poskytuje panoramatický úchvatný výhled, který se táhne od mysu Maleas aho-
ry Taygetus v SE Peloponés až po Egejské moře a Krétu. Na jasném dni nebe se můžete podívat na Lefka 
Ori (Bílé hory) a ještě dál na vnitrozemí Mt Psiloritis. Není tedy divu, že krétští osadníci Kythera si vybra-
li strategickou polohu sv. Jiří, aby vytvořili jediný minoanský vrcholový santuár, který se nachází tak dale-



ko mimo Krétu. Archeologický průzkum lokality poukázala na architektonických pozůstatků a velké množ-
ství intaktních nálezy, jako rituální předměty(jeden z nich dokonce nese Linear nápis), bronzové figurky zví-
řat a věřících , šperky a keramiky. Je třeba poznamenat, že i když celková známá minoanská bronzová figur-
ka činí 170, svatostánka svatého Jiří sama vynesla 83 figurín. Kythera tak přidala další cenný zdroj pro stu-
dium minoanského náboženství a rituální krajiny doby bronzové v Řecku. 
  Dřívější archeologické důkazy naznačují, že svatyně byla založena v první polovině 2. tisíciletí před naším 
letopočtem a dosáhla svého vrcholu v době Královského Nového paláce, a to mezi lety 1700-1400 př.nl.Bě-
hem tohoto období dominovala minoanská kréta v Egejském moři, zatímco Kythera poskytovala odrazový 
mostík do Peloponésu a následně do pevninského Řecka. 

Byzantský kostel Agios Georgios tou Vounou (sv. Jiří)
 Náboženský kult nikdy neopustil vrchol hory, jelikož prastaré svatyni následovalo křesťanský chrám zasvě-
cený svatému Jiřímu, odtud jméno místa. Aktuální zrekonstruovaný kostel byl původně postaven na počát-
ku 7. století našeho letopočtu; dnes je jediným pozůstatkem té nejstarší fáze mozaiková podlaha církve, zob-
razující lovecké scény, ptáky a dekorativní motivy. Kostel sv. Juraja spolu s Agios Anargyroi v Paliokastro 
jsou nejstaršími křesťanskými památkami na ostrově, což naznačuje prosperující místní komunitu již v prv-
ních staletích byzantské éry.
  Církev dnes zůstává ústředním bodem místních obyvatel i návštěvníků; zvláště na svátek svatého Jiří, kdy 
je vrchol znovu zaplaven poutníky, stejně jako to se děje už tisíce let.



M19 Avlemonas - Agios Giorgis

M19 Avlemonas - Agios Giorgis



Z Potamos, jedné z centrálních vesnic Kythera, vede cesta ke zřícenině středověkého hlavního města ostro-
va Paleochora. Trasa prochází osadou Melitianika, kde krásně vytvořená kalderimi vede k malému kostelu s 
jaslí, který je postaven do jedné z jeho zdí. Stejná dlážděná cesta vede do vesnice Trifyllianika. Odtud vede 
malá objížďka k slavné fontáně vesnice. Z Trifyllianika do Paleochory je krajina skutečně kouzelná. Zvířat a 
procházet malými kopci regionu, procházet malými potoky a potoky, pozorný procházel objeví bazény s vo-
dou a malé vodopády, dobře skryté od těch, kteří si pospíší, aby dosáhli svého cíle, zámku. Opevněné město 
Paleochora, dříve známé jako St Demetrios, je jedním z nejpůsobivějších památek na Kythera.
TIPY! Důrazně se navrhuje, že plánujete chodit po této stezce na neděli. Každé nedělní ráno, na centrálním 
náměstí Potamos, najdete trh s otevřeným vzduchem („pazari“ v řečtině).
HLAVNÍ PAMÁTKY:  Potamos, Trifylianika, Paliochora, Kakia Lagada Gorge

Jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť je zřícenina pevnosti Paleochora, ostrov byzantské-
ho hlavního města . To bylo postaveno Monemvasians v 12. století a byl jmenován městem Agios Dimitrios. 
Nachází se na severní straně ostrova, uprostřed přírodní pevnosti v hlubokém divokém kaňonu pokrytém ob-
rovskými skalami. Kaňon končí na pobřeží Kakia Langada. Bylo to místo, kde by obyvatelé hledali útočiš-
tě z pirátských náletů. Město bylo zničeno v roce 1537 admirálem turecké flotily Hayreddin Barbarossa, tak-
zvaná „černá hrozba“ moře, která vyčerpala město, masakrovala mnoho obyvatel, spálila a zpustošila kdy-
si živé hlavní město, které ještě nikdy nebylo obýváno. Pokud se vydáte na prohlídku zámku, všimnete si - u 
jiných kostelů - kostela Agia Barbara, vynikajícího příkladu monemvasické architektury. Existuje mýtus o 
Paleochorě, která říká, že pozdě v noci stále slyšíte hlasy žen v době porážky! Pokud jste docela dobrodruž-
ní, milujte přírodu a máte vybavení pro pěší turistiku, můžete stoupat po kaňonu a skončit na pláži



M31 Potamos - Paliochora



Tato pěšina lehce stoupá na svahy Agia Moni Mt, obklopené šalvějí, tymiánem a křovinami Erica. Jedná se 
o starou, postavenou pěšinu, která končí u svatého kláštera Agia Moni. Z vrcholu jsou pohledy panoramatic-
ké k celému ostrově. Měli byste navštívit klášter. Byl postaven v 19. thstoletí, díky významnému příspěvku 
Theodora Kolokotronisa (Řecká válka za nezávislost) a dalších grantů. Podívejte se na vápencovou zvoni-
ci, která je skvělým příkladem kytarského umění. Řekl, že během německé okupace Dean Mormoris z jedné 
z buněk kláštera informoval spojence o příchozích německých lodích skrze skryté rádio. Dnes, v jedné z bu-
něk, otec Georgios Antikeimenakis nainstaloval ateliér, který se inspiroval svými svíčky. Z Agie Moni mů-
žete buď odtud odbočit zpět do Diakofti nebo pokračovat po malé asfaltované cestě, dokud nenapadnete za-
čátek pěšiny M37, která se dostane do Diakofti, čímž vznikne kruh (možnost M37 přidá další 6,6km, 2h50 
‚chůze).
TIPY!
Můžete snadno kombinovat tuto trasu k stezce M37. Pro dosažení trasy M37 budete muset chodit po asfalto-
vé cestě z Agia Moni směrem dolů.
HLAVNÍ PAMĚTI:  Diakofti pláž, úžasný výhled, svatý klášter Agia Moni
PŘIPOJENÍ K OSTATNÍM TRAILŮM:  M37



M36 Diakofti - Agia Moni



Cesta začíná na Památníku Kolokotroni, který byl vybudován k připomenutí hrdiny za jeho přínos k erekci 
Agie Moni. Tato cesta byla hlavní cestou komunikace se zbytkem ostrova. Odtud zvířata, nacpaná nástroji, 
lidé odtud, pravděpodobně prošli starověkem. Na cestě uvidíte mnoho oblouků, které jsou stále téměř nepo-
rušené, některé jsou už více než 300 let.
První vesnice na cestě je nyní zničena „Pět Pigadií“. S jistou opatrností uvidíte, že mezi rozptýlenými oblou-
ky stále rostou některé olivy, což dokazuje, že jakmile bylo místo kultivováno. Dnes je cesta vpravo a vlevo 
plná vřesu a dámy, tymiánu a dalších frygan a těch, které mají zvláštní krásu.
Chystáme-li se trochu dál, dostaneme se k „chrastícímu“ bodu, kde ti, kteří sestoupili, stáli pro Diakofti po-
prvé. Krátce po „kavárna Kamariotis“ místo, kde se stará xapostainan jako Ascend, je stále vestavěné lavice. 
Nižší i cesta vyvrací impozantní balvan. Pokud budete ticho, uslyšíte vánek, který sestupuje, animujete hlasy 
a šepty od starých kolemjdoucích.
Přijíždějící už Diakofti, a pozoruje především moderních budov, si uvědomíte, že před několika lety, tato 
vesnice měl několik oblouků, a byla malá, vzdálená vesnice Kythira.
Cesta, kterou jste chodil, byla po více než 50 let zcela pokrytá vegetací. Dnes je otevřená a vyzýváme vás, 
abyste si ji užívali.
Diakofti má mnoho neoznačených cest, které vás dovedou k různým skrytým překvapením!



M37 Kolokotronis Monum - Diakofti



Jedná se o jednu z nejznámějších cest Kythery. Cesta začíná na centrálním náměstí malebné vesničky My-
lopotamos. Sleduje starou dlážděnou cestu k nečekaně působivému vodopádu nazvanému „Neraida“. Od-
tud můžete sledovat potok až do pláže Kalami. Po 300 metrech dosáhnete krásně zrekonstruovaného vodní-
ho mlýna Fillipis, kde majitel Fillipas rád vás provede kolem mlýna a vysvětlí vám, jak lidé používali vodní 
sílu k broušení ječmene a pšenice ve starých časech.
Dále dolů procházíte opuštěnými vodními mlýny. Pokud přestanete chodit a rozhlédnete se kolem těch-
to strašidelných mlýnů, můžete se vrátit včas. Kdo ví! Někdy máte pocit, že posloucháte hlasy lidí. Brzy si 
uvědomíte, že zvuky pocházejí z vody, která náhle klesá, když jde dolů v úzkém údolí a vytváří každou chví-
li malé vodopády a krásné laguny. Je těžké vzdorovat rychlému a ... zmrazenému plavání v křišťálově čisté 
vodě potoka.
Po asi 1 km se dostanete ke dvěma starým kamenným mostům, které spojují vodní mlýny. Je působivé, jak 
se jim v čase odolávají. Můžete také dostat se do opuštěných vodních mlýnů. Uvědomte si však nebezpe-
čí. Budovy jsou v troskách a mohou skrývat nebezpečí. Asi 10 minut chůze od posledního mostu se dosta-
nete na konec navržené cesty. Ti, kteří si přejí, mohou i nadále chodit po potoce. Mějte však na paměti, že je 
poměrně obtížné jít dolů. Někdy budete možná muset používat horolezecké lana. Pokud budete pokračovat, 
dostanete se do krásného kostela Panagia Orfani, postaveného uvnitř jeskyně nad potokem, a odtud asi za 
pár hodin chůze se dostanete na pláž Kalami. Ti, kteří se vrátí do Mylopotamosu, jsme takovou cestou navr-
žili tak, abyste ji stejně nemuseli chodit zpátky. Pokud budete postupovat podle značek, dostanete se na sta-
rou cestu s působivými kamennými schody. Pokud se na ně podíváte pečlivě, uvědomíte si, jak velká pozor-
nost stavitel dal detailům!
Po zhruba 20 minutách chůze se dostanete zpět na asfaltovou cestu vedoucí na centrální náměstí Mylopota-
mos. Jsme si naprosto jisti, že tato stezka bude pro vás památná! Zvláště když jdete během horkého letního 
dne!
TIPY! Tuto procházku můžete spojit s návštěvou hradu Kato Chora.
BOD ZAČÁTEK:  Centrální náměstí Mylopotamos
HLAVNÍ VÝSTAVY:  Vodopády, vodní mlýny, včetně obnoveného vodního mlýna Filippi, staré kamenné 
mosty a laguny



M41 Mylopotamos vodní mlýny









K21 Vinařství od Ladebee



K21 Vinařství od Ladebee







K22 Route to Limnaria beach







K23 Kakia Lagada trip


