
Ostrov (tajnička 1) je súčasťou súostrovia 
Dodekanézy. Leží v blízkosti ostrova Rodos a 
pobrežia Turecka. Je asi 13 km dlhý a 8 km široký. 
Aj keď je ostrov malý, ponúka veľa. Na prvý 
pohľad zaujme jeho typická miestna architektúra. 
Farebné malé domčeky postavené na svahoch, 
ktoré obkolesujú prístav sú nezabudnuteľné. V 
minulosti sa ostrov preslávil ako najväčší producent 
morských húb na svete. Lovenie húb z veľkej hĺbky 
je však riziková aktivita a v súčasnej dobe sa už 
príliš nepraktizuje. Stále sa tu však dajú kúpiť tie 
najkvalitnejšie kúsky. Ďalším typickým znakom je 

vôňa korenia, ktorá sa šíri v celom prístave. Je tu totiž množstvo obchodov s korením a suvenírmi. 
Na ostrove sa nachádza aj kláštor Panormitis, ktorý prevádzkuje pekáreň, kde sa údajne (tajnička 
2, 3 a 4) v celom súostroví. Kto sa rád kúpe môže si vybrať z viacerých pláží s priezračnou vodou.  

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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