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Mánské věže                    
stavěli se již od 17. století 

 

   Marmari 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okružní cestu zahájíme 
na východním pobřeží 

Po  pobřežní  silnici  projedeme 
poklidnou vesničkou Skutari  s vlastní 
pláží a pokračujeme přes Kotronas se 
600  obyvateli  podle  pobřeží  až  do 
vesnice  Kokala.  Živé  a  pohostinné 
místo.  Silnice  bude  opět  stoupat  do 
hor  na  vyhlídkové  místo  ve  vesnici 
Lagio  s nadmořskou  výškou  400  m.
Další  zastávkou  bude  Vathia.  Je 
jednou  z nejdramatičtěji  položených 
vesnic.  Její  strniště  věží  představuje 
báječnou  ukázku místní  architektury.
Klikatou  cestou  se  dostaneme  do 
malebné  rybářské  vesničky  Porto 

Kagio.  Zde  si  krátkou  procházkou 
k místnímu kostelíku, pro ty zdatnější i 
k malému  majáku  a  kávou  v některé 
z taveren  zpestříme  dlouhý  den.
Vyšplháme  zpátky  na  hřebeny, 
projedeme  kolem  pláže  v Marmari  a 
sjedeme  do  nejjižnější  vesničky 
Peloponésu  Kokinogia.  Tady  si 
prohlédneme  zbytky  Poseidonových 
lázní a ty zdatnější se mohou se mnou 
vydat  pěšky  na  konec mysu,  který  je 
druhým nejjižnějším místem pevninské 
Evropy ( S36°23´07.39˝  V 22°28´58.74˝).
Cesta k majáku trvá cca 40 min. a je
vhodné mít s sebou pevnou obuv a
dostatek vody. 
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Vnitřní Máni, to jsou šedé skály a sem 
tam  nějaká  zeleň. Úrodná  půda  je  tu 
vzácná a drahá. Je ji tady tak pozřídku, 
že  o  ni  klany  tvrdě  bojovaly.  Krevní 
msta byla na denním pořádku a rodiny 
si  proto  budovaly  obytné  věže  jako 
pevnosti.  Mnohdy  se  bojovalo  celé 
roky  a  boje  se  přerušovaly,  jen  když 
bylo třeba obdělávat, nebo sklízet. Ale
i  tak  tady  neroste  než  pár  oliv  a 
fíkovníků. Vyjímkou  je  jaro, kdy máte 
pocit,  že  rozkvétají  i holé  skály. Tuto 

Vnitřní Máni se rozprostírá na jižní části prostředního výběžku Peloponésu  
 

divokou  a  skoupou  krajinu  přerušují 
jen  přísné  kamenné  věže,  většinou 
opuštěné,  ale  stále  střežící  celý  kraj.
Obyvatelé  Máni  měli  takovou 
reputaci,  že  vetřelci  vždy  dospěli 
k velice  rozumnému  názoru,  že  bude 
lepší, když je nechají na pokoji. 

Obyvatelé Máni se 
považují za přímé 

potomky Sparťanů a 
hrdě prohlašují, že 
jsou jediní Řekové 
kteří nikdy nespadli 
pod cizí nadvládu. 

Obytné věže ve vesnici 
Vathia 

 
• bezpočet byzantských 

kostelů z období 10. a 14. 
Století 

 
• Zde Petrobej 

Mavromichalis  v roce 
1821 zahájil tažení proti 
Turkům 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V neolitu  byly  obývány,  ale  po 
zemětřesení  opuštěny  a  znovu 
objeveny  až  v roce  1895.  Během 
půlhodinové  plavby  pramicí  po 
podzemní  říčce,  jež protéká  jeskyní 
Glyfada, uvidíte proslulé stalagmity 
a  stalaktity,  které  nesou  poetická 
jména  jako Palmový háj, Tři mudrci 
nebo  Křišťálová  lilie.  Následná 
čtvrthodinová  pěší  prohlídka  končí 
u východu. 

Zpáteční cesta západním pobřežím 

 

Porto Kagio 

Až do  vesničky Alika pojedeme po 
stejné  cestě.  Dále  budeme 
pokračovat  západním  pobřežím 
přes  klidnou  rybářskou  vesnici 
Gerolimena,  která  leží  v malém 
zálivu  na  jihozápadním  konci 
poloostrova  až  do  Pyrgos  Dirou. 
Horskou  krajinu  přerušují  na  této 
trase jen opuštěné vesnice s věžemi. 
Toto dlouhé stíněné pobřeží patřilo 
dříve k nejhustěji osídleným částem 
Máni.  Nachází  se  zde  bezpočet 
byzantských  kostelů  postavených 
mezi  10.  a  14.  stoletím.  V Pyrgos 
Dirou odbočíme a sjedeme až téměř 
k pláži  odkud  je  přírodní  vchod  do 
úžasných jeskyní. Jedná se o největší 
a  nejmalebnější  jeskynní  systém
v Řecku.  Místní  legenda  praví,  že 
jeskyně vedou až na sever do Sparty. 
Speleologové  zatím  zjistili,  že  se 
táhnou    5km  do  vnitrozemí. 

Poslední zastávkou našeho putování bude Areopoli 
–  „město  Area“  (boha  války).  Sehrálo  významnou 
roli  v národněosvobozenecké  válce.  Toto  je  dnes 
správním  střediskem  Máni.  Hlavnímu  náměstí 
vévodí  socha  Petrobeje  Mavromichalise,  který 
v Máni  zahájil  povstání  proti  Turkům.  Působivá  je 
procházka  za  horka  a  klidu  odpolední  siesty 
v úzkých  dlážděných  uličkách  starého  města,  kde 
dál stojí ostražité věže.  

Areopoli je i vhodným místem pro klidné zakončení 
dne  plného  zážitků  v  některé  z místních  taveren 
s tradiční  vesnickou  kuchyní,  nebo  při  klidném 
posezeni u tradiční Řecké kávy. 

 

Jeskynní komplex Pirgos Dirou 

ESTIA ● MAVROVOUNI ● PELOPONES ●  ŘECKO

Přibližný počet kilometrů:  cca 160 km 
Orientační doba výletu:  8 – 10 hod. 
Doporučený čas odjezdu:  max. v 8 hod. 
 
 
Na cestu vezměte dostatek vody a pro 
ty, kteří půjdou k majáku, doporučuji 
pevnou obuv. 
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