
 
GUIA DE PORT D’ESCALA DEL MEDITERRANI ORIENTAL 

 
CRETA – HERAKLION 
 
Heraklion, capital i ciutat més 
important de l’illa de Creta està en la 
costa nord, i és la quarta ciutat de 
Grècia. 
 
En el seu port destaca el comerç. És 
arquebisbat de l'Església ortodoxa 
grega i podem trobar una catedral 
moderna a més d'esglésies armènies i gregues i alguna mesquita. El seu museu arqueològic destaca per 
obres del període minoic. 
 
El seu casc antic, amb carrers empedrats acull moltes places. Els seus edificis no són alts, amb boniques 
balconades orientades al mar, on trobem una fortalesa veneciana ben conservada. 
 
Aquí va néixer Doménikos Theotokópoulos, el Greco i Nikos Kazantzakis, autor en altres obres de Zorba 
El Grec, Odissea o L'Última temptació de Crist. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Fundada en el 824 sobre l'antiga Knossos per musulmans, va ser conquistada pels bizantins en el 961. 
Va passar a mans genoveses en el s. XII, que van construir la fortalesa. En el s. XIII passa a mans 
venecianes que passen a denominar-la Candia. En el XVII passa als otomans fins que en 1.913 passa a 
dependre de Grècia. Va ser molt castigada en la II Guerra Mundial. 
 
QUE VISITAR 
Catedral de Agios Mines (1) del s. XIX, una de les majors de Grècia, destacant les seves icones. 
Construïda sobre la primitiva de 1.735, se li coneix com Mikros Agios Mines “la petita” i està enfront de la 
nova Catedral. Va sofrir repetits danys en diferents batalles i va costar reconstruir-la 30 anys. Va ser 
inaugurada amb magnificència en 1.896. En una de les seves parets es conserva una bomba que no va 
explotar i que dóna testimoniatge del miracle. 
 
Església de Agia Ekaterini (2)  del s. XVI. Situada a la mateixa plaça anterior. Conserva 6 icones molt 
destacats de Mihalis Damaskinos que van estar en el monestir de Vrondissí i combinen les 
característiques bizantines i les italianes. Dóna nom a la plaça, que normalment tindria el de la Catedral. 
 
Església de Agios Titos (6)  s. X. D'època bizantina com a catedral de la ciutat. En el període venecià va 
ser seu de l'arquebisbe catòlic. Renovada en 1.466 i destruïda per un incendi en 1.544. Amb els turcs va 
ser mesquita i se li va afegir un minaret. Ara la veiem amb tot els retocs després dels danys soferts per un 
fort terratrèmol en 1.856. En 1.925 va passar a la Jurisdicció de l'Església de Creta, Església Ortodoxa, 
destruint el minaret.  
 
Les relíquies sagrades que guardava es van traslladar a Sant Marc, a Venècia, per protegir-les de les 
invasions turques, i encara estan allí, solament la calavera del Sant Tito va ser retornada en 1.966 i es 
conserva en un rel·licari de plata. 
 
Museu Arqueològic (4): Guarda en les seves 20 sales, ordenades cronològicament, les troballes en 
excavacions realitzades a l’illa, des del Neolític al període grecoromà, que ens permeten conèixer la 
història de Creta.  
 
Les seves col·leccions són gairebé totes de la civilització minoica, sent les més importants que es 



 
conserven, talles d'una gran finura i fabulosos frescs, de 1.700 a 1.450 a. C., destacant els de el palau de 
Knossos. A més trobem maquetes de reconstruccions dels principals palaus. Sobresurten especialment 
les ceràmiques de Camares, la Deessa de les serps, el riton, l'acròbata d'ivori, el penjoll d'or de Malia, el 
sarcòfag de Agía Triada... 

 
 
Museu d'Història de Creta (3)  : El seu edifici ja és una meravella combinant els estils neoclàssic i 
modern. Acull elements bizantins i medievals, murals, icones religioses, monedes i joies. També guarda 
una col·lecció sobre la revolució de Creta i objectes d'art popular: vestits, teixits, brodats, instruments 
musicals. 
 
Acull l'única obra de El Greco que hi ha a la illa: Vista de la muntanya Sinaí i del monestir de Santa 
Catalina, de 1.570; una reconstrucció d'una capella de meitat del s. XIV que mostra l'art bizantí cretense; 
escultures de la basílica de Sant Tito en Agía Triada; làpides venecianes i turques, i multitud d'objectes 
sobre la història de Creta. Té una sala dedicada a Nikos Kazantzakis 
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Koules (7)  : Fortalesa veneciana que domina el port de Heraklion, coneguda com Castello del Molo, o 
Rocca a Mare. La seva forma actual data de la primera meitat del s. XVI, en rehabilitar l'antiga fortalesa 
destruïda per terratrèmols amb blocs de pedra massissos. 2 nivells i 26 estades que van ser utilitzats com 
a casernes dels consellers, magatzems d'aigua, menjar i armaments. 
 
També es va usar com a presó pels venecians i els otomans. En la part més alta de l'ala nord estava el 
far. És cridaner el Lleó de Sant Marcos gravat en les seves parets, que recorda Venècia. 
 
La Font dels Lleons (10): o Font de Morosini, per ser el governador que la va manar construir, enfront de 
la Basílica de Sant Marc, decorada amb escenes de la vida marina. Es troba en la Plateia Eleftheriou 
Venizelou, cor de la ciutat. En l'altre costat de la plaça, trobem el carrer Handakos, una via per als 
vianants molt concorreguda, ideal per passejar, comprar o simplement descansar. 
 
Plaza de la Llibertat (25)  : La més important de Heraklion, molt propera al Museu Arqueològic, la Porta 
de Sant Jordi, i la Prefectura. En el període venecià va ser utilitzada com a camp d'entrenament dels 
mercenaris venecians i se la coneixia com a Camp Marzio o Piazza di Armi, fins que en el s. XVI es va 
construir la Porta de Sant Jordi i va passar a anomenar-se Plaça Sant Jordi. 
 
En el seu costat marítim està la Porta de Sant Jordi, que des de la dominació veneciana va ser pas entre 
la ciutat i el seu port, amb graons de pedra. És l'única resta d'una important entrada medieval. 
 
La Loggia (35)   : Al carrer Augusto, prop de la Basílica de Sant Marc. Elegant edifici i un dels 
monuments de l'època veneciana. Va ser un club d'homes nobles construït entre 1.626 i 1.628 per 
Morosini. De forma rectangular i dos pisos d'altura té un arc obert en el pis inferior d'estil dòric en la part 
baixa i l'iònic en la part alta. En l'actualitat és seu dels serveis municipals d'habitatge. En 1.987 va ser 
reconegut com el millor monument restaurat a Europa. 
 
Les muralles de la ciutat : La muralla medieval que envolta i protegia la ciutat és espectacular, Va 
resistir un setge dels turcs durant 21 anys, que va acabar per la traïció d'un enginyer grec, que va revelar 
els punts febles. Es pot recórrer la part superior de les muralles amb esplèndides vistes de la ciutat. Cada 
Bastió té el seu nom i destaquen el de Betlemme, la porta del Pantocràtor i el Martinengo, amb la tomba-
monument a l'escriptor Níkos Kazantzákis, autor de Zorba el grec. 
 
Estació d’Autobusos (52) 
Carrer Dedalou (e), carrer de vianants ple de comerços en el centre de la ciutat.  
El principal Mercat de Heraklion (32) està en el carrer 1866, excepte diumenges.  
San Tito / Carrer 25 d’Agost, (54) el més bonic de Heraklion. 
 
VISITA A LA CIUTAT 
El port es divideix en dues zones, l'antic port Venecià i el nou port de ferris, creuers i mercaderies. En la 
Terminal de passatgers hi ha tendes, restaurants, consigna d'equipatges, oficines turístiques i taxis, que 
fos del port acostumen a ser més barats. 
 
Arribar al centre de la ciutat caminant ens costarà uns 15 minuts. La comunicació del port amb la ciutat és 
per la Plaça Eleftherias o pel carrer 25 d'Agost, el més normal per discórrer al costat del mar, 
 
ALS VOLTANTS 
KNOSSOS : Proper a Heraklion es troba Knossos, les ruïnes d'un palau del 1.900 a. C. que va destruir 
un terratrèmol cap al 1.700 a. C.. El segon palau va córrer la mateixa sort, després de l'erupció del volcà 
de Santorini, i posteriorment un incendi. També trobem el palau de Minos, les cases dels sacerdots, 
cases de gent modesta i necròpolis. Es tracta de la millor i més important referència de la civilització 
minoica. Va ser descoberts en l'inici del s. XX per Sir Arthur Evans, que va arribar a gastar-se unes 
250.000 lliures en una reconstrucció parcial, però va rebre moltes crítiques per considerar que havia 



 
exagerat a imaginar-se com va haver de ser. 
 
Podrem veure un laberint, el palau real, amb pintures murals en algunes sales, banys, files de columnes i 
la Vila d'Ariadna, a més de llocs de culte, habitacions reals, tresors, etc. 

 

 
 
QUE VEURE EN KNOSSOS 
La trobem a pocs kms de Heraklion, sent un important recinte arqueològic descobert a la fi del s. XIX i 
iniciant-se les excavacions a principis del XIX i amb la reconstrucció de part del palau.  
 
Per arribar a Knossos des del port podem fer-ho en taxi o arribar a l'estació d'autobusos després d'uns 10 
minuts caminant i prendre l'autobús nº 2, recognoscible per portar el cartell dels nostres destinació. Hi ha 
molts serveis durant el dia i el trajecte són uns 25 minuts 
 
Visitar-los ens pot portar unes 2 hores com a molt, l'entrada al recinte és independent de la del Museu, 
existint una entrada combinada, el Museu es troba de retorn a la ciutat, en una parada anterior a l'estació 
d'autobusos. Es pot contractar guia per visitar Knossos.  



 

 
 
 


