
LIAPADES – stručný plánek cest vedoucích k plážím 
Za výchozí bod jsem si zvolil studia Adriolos a Kahlua. 
Cestu k hlavní pláži popisovat nebudu, prostě sejdi po 
silnici dolů a ta tě vyplivne přímo na pláži. Jenom malá 
poznámka – dá se tudy podstatně zkrátit (asi o 4 km) 
cesta do Paleokastritse  tzv. KOZÍ STEZKOU. Těsně 
před příchodem na pláž odboč doprava k hotelu Elly 
beach, projdi za budovou, nadrzo to vezmi okolo ba-
zénu který patří k hotelu – neboj, stezka tu byla dřív 
než budovy, patří všem kozám a kozlům (s bazénem za 
zády se ti otevře tento pohled na pláž zvrchu – vpravo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na obzoru je poloostrov u pláže Limni), 
jdi až k takovému chatrnému plotu, protáhni se zprava a 
zamiř si to po asi 20 m doprava po stezce mezi porost 
po žluté značce. Je to takové prudší stoupání a zhruba 
v polovině je skála, která se zdolává pomocí lana, ale 
v pohodě, turisti s kozama se tu budou cítit jako doma a 
je to příjemnější, než obcházet kopec po asfaltce. 



PLÁŽ ROVINIA 
 
Jestli se pláž jmenuje podle domu, který 
pláži kraluje, nebo je to naopak (zvídavci 
si to mohou zjistit v románu od Emmy 
Tennant DŮM NA KORFU, vyšla česky), 
nevím, ale tohle bych chtěl mít za barákem také…               

Tož vyrazíme: cestou 
dolů k hlavní pláži při-
jdete k vile BIRLLIS. 
Podél vily je zleva pě-
šina stoupající vzhůru 
mezi porost. Cestou 
mineš rozpadlou bou-
du a vyšplháš k cestě.  
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Na ní se dáš doprava a po přírodní cestě (je dost široká 
na to,  aby  projelo auto) pokra-
čuješ olivovým hájem pořád smě-
rem  k  moři, mineš několik oslů, 
tuhle nikam nevedoucí zamčenou  
branku (po levé ruce) a dostaneš 
se  k  bodu, kde  se prašná cesta 
svažuje a změní se na cestu betonovou. Tady už se ti 

otevře nádherné panorama s výhledem 
na  Paleokastritsu  na obzoru.  Sejdeš 
z kopce a uvidíš malou odstavnou plochu 
pro  motorky a auta  a za ní  kamennou 
zeď s  šipkami a nápisem. Pokračuj po 
pravé straně této zídky stále dolů, pě-
šina se změní na skalní stezku. 
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  To už je slyšet příboj a v místě, kde stezka zabočuje 
doleva,  můžeš  na  skok  odbočit  mezi  keře doprava a 
OPATRNĚ  (pozor, je to opravdu strmý útes) nakoukni 
mezi keři, uvidíš pláž Glyko. Po vyfocení laguny sestupuj 
dále po pěšině dolů podél další kamenné zdi stojící vlevo 
a nakonec tě kamenitá stezka konečně dovede až sem…  

 
  Když vyrazíš dostatečně brzo ráno, uvidíš to taky tak 
krásně prázdný. Z útesu vpravo je pěkný pohled na po-
břeží a v útesu vlevo je zase chladná jeskyně, je z ní 
působivý pohled na pláž…. 
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PLÁŽ GLYKO 
 
Je to malá pláž kterou rádi navštěvují nudisté, kteří 
tam jsou ukryti před zraky pedantů. Nejsnadnější cesta 
vede z asfaltky vedoucí k hlavní pláži, v poslední ser-
pentině  zatáčející  doprava se dej  DOLEVA   prašnou  

cestou. V polovině pěšiny roste 
Kráčející  olivovník,  schválně,  
jestli ho najdeš… Zhruba za  
5 minut  se  ocitneš  na  místě. 
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OBOUSTRANNÁ PLÁŽ LIMNI 
 
Toto už bude delší procházka, s obdivováním olivovníků, 
opatrným přibližováním k zaparkovaným oslíkům a foce-
ním panoramat ti to za-
bere tak 3/4 hodiny i víc, 
takže čím dřív vyrazíš, 
tím líp – alespoň se vy-
hneš vedru. Výchozí bod 
je tentokrát naproti su-
permarketu ATHENA 

 
-pohodlná asfaltka vedoucí do olivového háje mezi pen-
ziony. Po pár minutách narazíš na první rozcestí, cesta 
vlevo a nahoru vede do olivových hájů nad Liapades, ty 
se dej DOPRAVA po pohodlné široké přírodní cestě. 
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 Po pár minutách dojdeš k dal-
šímu rozcestí, které je mimo-
řádně značené. Cesta doprava 
dolů vede na Roviniu ( po chvíli 
by jsi se napojil na cestu 
popisovanou v kapitole „Ro-
vinia“ - kdo bude bydlet blíže 
do  Liapades, použije logicky 
tuto cestu i pro Roviniu) a do-
leva nahoru budeme pokračo-
vat na Limni. Cesta vede do 
mírného kopce mezi olivami a 
zavede tě k ostré serpentině 

s hlubokou roklinou ústící v  
pláž Rovinia. Cesta se změní  
na  betonovou, v ostré zatáč-
ce mineš starý lom a pokraču-
ješ ve stoupání k další ostré 
zatáčce doleva.  
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Tady se už před tebou otevřou nedozírné dálky a úžas-
ná panoramata. (Přímo v serpentině si vlez za bránu na-
pravo a z orlího hnízda pod stavební parcelou se kochej) 

Betonová cesta vede (nyní již 
z kopce) podél pobřeží a asi po 
300 metrech odbočuje z této 
cesty šikmo dolů mezi olivovníky 
přírodní cesta směrem k moři. 

   
 Projdeš mezi olivami a cesta se postupně zúží do šířky 
standardní kozí stezky. Cesta končí jakousi závorou a 
cedulí s výstrahou v řečtině, ignoruj je a po dosažení 
tohoto bodu se dej dolu k poloostrovu.  
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…tady si dovolím vsunout takový tiskový „upgrade“ týkající se závěrečného 
úseku cesty na Limni. Původní popis cesty pochází z r.2008, od Vlastiga 
jsem obdržel podklady z jeho dovolené v r.2009 a nestačil jsem se divit, 
jak se sestup k pláži změnil. Takže tedy Vlastův příspěvek… 
„Toto je cesta po které se schází prudce dolů, po odbočení doprava ze širo-
ké (bílé betonové) cesty. Hned po zdolání kopce dolů po této cestě se dívej-
te doleva a mezi olivovníky zahlédnete tuto značku, jen s jiným číslem (tu-
ším, že tam je 350m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydáte se mezi olivovníky úzkou pěšinou mezi zídkami z kamenů a po chvíli 
se cesta lehce rozšíří na prašnou. Po pár desítkách metrů narazíte na tyto 
schody, které Vás pohodlně donesou na Limni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
Jinak veškeré cesty od Supermarketu jsou již bud betonové, nebo asfalto-
vé. Stačí jít stále po stejné cestě a hlavně neodbočovat. Je také možné, že 
s tím přes zimu opět pohnou a to, co já popisuji jako přírodní cestu, už přiš-
tí rok bude beton.“ 
    …no a já jen dodám: doufám, že tam nebude napřesrok třeba lanovka… 
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   A TOHLE NA TEBE ČEKÁ – JENOM OCHUTNAT !!! 
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PLÁŽ KLIMATIA 
 
Tady zabiješ dvě mouchy 
jednou ranou. V závěreč-
ném úseku sestupu na Lim-
ni je zhruba v polovině sva-
hu takový malý plácek osá-
zený cypřiši, se zbytky 
dřevěných schodů a sro-
vnaný do roviny. Po pravé 
ruce je v plotu ukrytém v 
křovinách díra. Tou prolez 
a ocitneš se na vybetono-
vaném chodníčku s obláz-
ky. Nahoru cesta vede k vile (v době naší návštěvy byla 
viditelně dlouhodobě neobydlená), dolů po schodech o-
bejdi branku a ocitneš se na krásné malé pláži ukryté 

všem zrakům… 
Slunce tu svítí 
až v odpoledních 
hodinách, je tím 
pádem vhodná 
pro spálené, ne-
bo odpoledne při 
návratu z Limni. 
Přístup je možný 

i z pláže Limni po obeplavání útesu vlevo… 
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PLÁŽ LINIODOROS 

 
Tuto pláž znám bohužel pouze z obrázků, že existuje 
jsem zjistil až po našem návratu. No - alespoň máme 
důvod se sem vrátit… Tak tento výlet je už alespoň na 
hodinu, je to ale velice příjemná procházka v olivových 
hájích. My jsme spojili prohlídku Liapades s výletem 
mezi olivy a nakonec jsme v jejich stínu zůstali půl dne. 
Nejdále jsme došli až za štěrkový lom, to je taky jedna 
z možných cest, ony ty cesty na sebe navzájem navazu-
jí, důležité je vědět, že moře je stále po pravé ruce. 
 
 
 
 
 
 
                             11 



PLÁŽE V PALEOKASTRITSE 
 
Na závěr pár pohledů na pláže v Paleo. Při svém výletu 
za krásami této části pobřeží je také neopomeňte na-
vštívit. Jenom krátce – jsou hezké a silně navštěvované. 
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