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KRETA

NUR 512

Het eiland Kreta heeft de reiziger veel te bieden. Naast de
drukke kustplaatsen zijn er veel rustige strandjes en een
mooi bergachtig binnenland. Je kunt de eeuwenoude op-
gravingen van de Minoïsche cultuur bezoeken, een wandel-
tocht maken of een relaxte boottocht over de azuurblauwe
zee. Daarna is het genieten van het heerlijke Kretenzische
eten in een van de vele taverna’s. De sfeer in de authen-
tieke dorpen is gemoedelijk en ook de steden Chaniá en
Réthymnon ademen een relaxte, bijna Italiaanse sfeer. 

WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor 
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 van hoogtepunten
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TOP 10 Mis ze niet! In onze Top 10 vind je de belangrijkste 

bezienswaardigheden, van de absolute nummer 1 tot en  

met nummer 10. 

 GORTYS P87

In de voormalige Romeinse 

hoofdstad kun je veel ruïnen in 

romantische oeroude olijfgaarden 

bekijken.

 PHAISTOS (FESTOS) P90

Het Minoïsche paleis van  

Phaistos ligt op een bijzonder 

mooie locatie op een vruchtbare 

vlakte tussen het Ida- en  

Asterousiagebergte.

 GOURNIA P110

De opgegraven ruïnes van dit 

kleine Minoïsche stadje laten goed 

zien hoe gewone mensen meer dan 

3500 jaar geleden op het eiland 

leefden.

 MONI ARKADIOU P148

Het eenzaam op een plateau 

gelegen renaissanceklooster is  

een nationaal heiligdom, omdat 

honderden Kretenzers zich hier 

opofferden om zich te bevrijden 

van de Osmaanse heerschappij.

 AGIOS NIKOLAOS P112 
Dit pittoreske stadje in het oosten 

heeft een meer als vissershaven, 

een uitstekend museum en een 

voormalige leprakolonie. 

 KNOSSOS P80

In het gereconstrueerde paleis van 

Knossos, dicht bij de hoofdstad 

Iraklion, is de pracht van de meer 

dan 3500 jaar oude Minoïsche 

cultuur voelbaar.

  ARCHAIOLOGIKO MOUSEIO, 
IRAKLION P54

Alle kunst-, cultuur- en gebruiks-

voorwerpen die in Kreta zijn opge-

graven, worden in dit museum niet 

alleen mooi gepresenteerd, maar 

ook goed uitgelegd. 

 CHANIA P138

Meer dan 500 jaar Venetiaanse 

heerschappij heeft haar sporen 

nagelaten in de op een na grootste 

stad van Kreta.

 RETHIMNON P142

In deze stad kun je talloze 

minaretten uit de Osmaanse 

bezettingstijd bewonderen en  

de haven is de mooiste van  

heel Kreta.

 FARANGI SAMARIAS P146

Een wandeling door de Samaria- 

kloof in de Witte Bergen met een 

boottocht als afsluiter is een  

natuurbelevenis en een sportieve 

uitdaging tegelijk. 

Knossos – moet je gezien hebben!
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GEVOEL
Ontdek wat het eiland te bieden heeft en beleef de unieke 

sfeer zoals de Kretenzers dat doen.

FLANEREN
Na het werk en nog voor het late 
avondeten flaneren de Kretenzers 
graag langs de cafés en taveernen 
om te zien en gezien te worden en 
tussendoor een ouzo of raki te 
drinken. Ideale plekken om te 
flaneren zijn de haven van Chania 
(P138-141), de ’s avonds voor het 
verkeer afgesloten hoofdstraat van 
Paleochora (P156) en de oever 
van Agios Nikolaos (P112-113).

LYRA EN LAOUTO
De muziek waar zowel jonge als 
oude Kretenzers van houden, wordt 
op de lyra en laouto gespeeld. Ze 
vertelt over liefde en leed, en vrij-
heidsdrang en vrijheidsstrijd. Vaak 
worden er ook liederen geïmprovi-
seerd die betrekking hebben op  
de aanwezigen. De lyra en laouto  
horen bij elke Kretenzische bruiloft, 
klinken spontaan in kleine kafenias 
en zijn ook regelmatig te horen in 
veel taveernen in het oude centrum 
van Rethimnon en Chania. 

EEN AVOND MET VRIENDEN
Kretenzers eten niet graag alleen  
of met zijn tweetjes. Vrienden en 
bekenden komen ’s avonds bijeen 
om samen te eten. Er wordt dan 
niet per persoon besteld; meestal 

bestelt de groep verschillende 
gerechten, die midden op tafel 
worden gezet. Ieder pakt dan wat 
hij wil. Het is gebruikelijk dat er aan 
het eind wat overblijft, want lege 
borden betekenen dat de gastheer 
of -vrouw gierig is en dat iemand  
in het gezelschap misschien niet 
genoeg gegeten heeft. Ideale 
plekken voor zo’n Kretenzisch diner 
zijn ouzeri en rakadika in de Odos 
Vernardou in Rethimnon (P142-
145), de Odos Marinelli in Iraklion 
(P49-74) en de haven van Chania 
(P138-141). 

DE BERGEN IN
Als de Kretenzers er even tussenuit 
willen, rijden ze meestal de bergen 
in, behalve als het hartje zomer is. 
In veel kleine dorpen zijn kleine 
traditioneel ingerichte pensions en 
hotels die typerend zijn voor de 
streek en uitstekende gerechten 
serveren. In de cafés raak je 
gemakkelijk in gesprek met de 
plaatselijke inwoners, de lucht is 
helder en fris, en ezels, honden en 
hanen zorgen voor de nachtelijke 
geluiden. Mooie plekken voor  
zulke uitstapjes zijn de Lassithi
hoog vlakte (P168-170) en het 
grote dorp Anogia bij de Psiloritis  
(P96-97). 

 HET 

KRETA
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GEVOEL

Je kunt heerlijk flaneren in de Venetiaanse haven van Chania

 HET 

KRETA
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enige mooie kloof van Kreta. 
Waaghalzen kunnen kiezen uit  
ruim honderd heel verschillende 
canyons. De Kretenzer lopen 
erdoorheen met alpinisten-
verenigingen en toeristen kunnen 
een tocht boeken bij speciale 
reisbureaus (www.vamossa.gr, www.
ansovillas.com, www.happywalker.
com). Wie heel dapper is, kan 
bungeejumpen van 137 m hoogte 
in de kloof van Aradena (A189 D2, 
P48) bij Chora Sfakion.  

DROOMEILANDJES ONTDEKKEN
Voor de kust van Kreta liggen 
enkele eilandjes waar je meteen  
het echte eilandgevoel krijgt. Veel 
mensen varen er ’s zomers met 
kleine bootjes naartoe om te 
zwemmen: van Limenas 
Chersonisou naar Dia (A192 B5), 
van Rethimnon naar Marathi 
(A189 E4) in de Souda Bay,  
van Chania naar Agii Theodori 
(A188 C4), van Kissamos naar 
Gramvousa (A188 A5), van 
Ierapetra naar Chrisi (P124)  
of van Paleochora naar Gavdos 
(P154). Het belangrijkste wat  
je daarvoor nodig hebt, is 
zonnebrandcrème.

Het Kretagevoel

CHILLEN BIJ GOEDE MUZIEK
De moderne terrasjes in de Odos 
Chandakos of de Odos Korai in 
Iraklion (P49-74) zitten van 
’s morgens tot ’s avonds laat vol 
met jonge mensen. Het is alsof je in 
een enorme openluchtclub met mo-
derne muziek zit. Je kunt uren 
doorbrengen op één terras en tus-
sendoor ook nog leuke gesprekken 
voeren.  

VOOR STRANDLIEFHEBBERS
De kust van Kreta is 1046 km lang. 
Hier vind je tropische lagunen, zo-
als in Elafonissos of Balos (A188 
A4), en palmstranden, zoals in Väi 
of Preveli. Sommige stranden zijn 
meer dan 10 km lang, bijvoorbeeld 
in Georgioupoli en Rethimnon, en 
andere hebben verborgen inham-
men, zoals de Red Beach bij  
Matala. Soms is de oever vlak en 
kindvriendelijk, en soms wordt het 
water meteen diep, zoals in Sougia 
(A188 C2) of Kato Zakros.

KLOVEN DOORKRUISEN
De wereldberoemde Samariakloof  
is de langste, maar zeker niet de 

Mountainbikers in de Therisianokloof
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Het magazine

De Kretenzische keuken is lekker en gezond. Wat meestal  

op tafel komt zijn peulvruchten, olijfolie, groenten, fruit,  

veel verse vis en stevige rode wijn. De sleutelwoorden zijn 

eenvoud en seizoensproducten.

Groenten en fruit
Kretenzers eten drie keer zoveel groenten als andere Europeanen. De 

biologisch geteelde artisjokken, tomaten, komkommers, spinazie, 

aubergines, bonen, wortelen, aardappelen en prei komen allemaal van het 

eiland zelf. Ze eten ook veel meer fruit dan andere Europeanen. Bij elke 

gelegenheid krijg je vruchten voorgeschoteld – vooral sinaasappels, die je 

overal op het eiland aan de bomen ziet hangen.

Vis
Kreta is een lang en smal eiland, dus zit je nergens ver van de zee en kun 

je overal verse vis krijgen. Kretenzers zijn er dol op. Je komt zwaardvis, 

tonijn, baars, barbeel, inktvis, sprot en sardientjes tegen, die allemaal in 

de buurt vers gevangen zijn.

Eet, drink en  
GENIET

Kretenzers eten veel fruit Schatten uit de zee rond Kreta
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Het magazine

Olijfolie
Op Kreta wordt uitzonderlijk goede 

olijfolie geproduceerd. Andere 

vetproducten worden er nauwelijks 

gebruikt. De extra vergine olijfolie is 

zo lekker, dat je bijna vergeet dat hij 

ook nog eens gezond is.

Wijn en sterkedrank
Bij bijna elke maaltijd komt wijn op 

tafel, maar toch zijn de Kretenzers 

gematigde drinkers. De lokale 

wijnen – rood en wit – passen 

uitstekend bij de plaatselijke 

keuken. In de meeste restaurants 

en bars vind je twee soorten sterke-

drank: tsikoudia (een Kretenzische 

specialiteit gemaakt van druiven-

schillen en -pitten) en ouzo (een 

naar anijs smakend aperitief).

Typisch Grieks 
Afgezien van regionale specialiteiten zoals slakken en konijn is de keuken 

op het hele eiland nagenoeg gelijk. Kretenzers beginnen meestal met een 

salade van tomaten, ui, komkommer, olijven en feta, gevolgd door gegrilde 

vis of moussaka (een ovenschotel van aubergine en lamsgehakt). Een 

echte klassieker is souvlaki (gegrild vlees aan een stokje). Je kunt het 

krijgen met kip, lamsvlees of varkensvlees.

HET KRETENZISCHE ETEN
In 1956 begon de Amerikaanse voe-

dingsdeskundige dr. Ancel Keys met 

een onderzoek waarin hij diëten, ziek-

ten en sterftecijfers van zeven landen 

vergeleek, waaronder Japan, Italië en 

de VS. De Griekse onderzoeken werden 

uitgevoerd op Korfoe en Kreta, en Kreta 

bleek verreweg het laagste sterftecijfer 

te hebben voor hartziekten en kanker. 

In Finland overleden er in 1986 bij-

voorbeeld 974 per 100.000 mensen 

aan deze ziekten, terwijl dat er in Kreta 

maar 38 waren, het laagste cijfer ter 

wereld. Dr. Keys was zo onder de in-

druk van deze cijfers, dat hij sindsdien 

het dieet volgde van de Kretenzers en 

hij werd er 100 jaar mee.

Een glas wijn hoort bij de maaltijd Op Kreta worden ook citroenen verbouwd
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Iraklion

In een dag  
Als je niet weet waar je moet beginnen, kun je met deze praktische 
beschrijving een leuke dag in Iraklion met de belangrijkste beziens-
waardigheden plannen. Een beschrijving van de hoogtepunten vind 
je verderop. 

D8.00 uur
Sta vroeg op voor een bezoek aan het 
Archeologisch Museum ("Archaiologiko 
Mouseio; foto links, P54-59), dat in 2014 
werd heropend. Trek er minstens 2 uur 
voor uit. 

D10.30 uur
Loop de Odos Dedalou, de belangrijkste 
winkelstraat, af en sla rechts af wanneer  
je bij Platia Venizelou bent aangekomen. 
Loop dan verder via de Odos 25 Avgoustou 
en bekijk onderweg de 1Enetiki  Loggia 
(P67). Neem iets verderop een kijkje in de 
lieflijke kerk 0Agios Titos (P67), een 
stukje naar achteren gelegen aan een klein 

plein met een eenvoudig café met schaduwrijke bomen, dat heel geschikt 
is voor een tweede ontbijt. Loop door tot de haven.

D11.30 uur
Bezoek het Venetiaanse fort +Frourio Koules (foto onder, P60-61) bij de 
haven. Achter het kasteel kun je samen met de plaatselijke bevolking 
genieten van een wandeling langs de pier.
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In een dag 

D12.30 uur
Stop bij Taverna Paralia  
(P72) aan de boulevard 
voor een vroege lunch. Hier 
heb je een goed uitzicht op 
het fort.

D13.30 uur
Loop langs het water naar 
het ,Istoriko Mouseio  
Kritis (P62-63). Beleef een 
aardbeving in het natuurhis-
torisch museum .Mouseio 
Fisikis Istorias Kritis (P66).

D16.00 uur
Keer terug naar 3Platia 
Veni zelou (P68) en  
bekijk de Morosinifontein. 
Wanneer je nog wat tijd 
overhebt, is dit een goede 
plek om te kijken naar de 
voorbijgangers. Rust even 
uit bij Café Kirkor en 
probeer bougatsa, met 
griesmeelpudding gevuld bladerdeeg, of ontspan in het nabijgelegen  
park El Greco.

D19.00 uur
Geniet van een cocktail met uitzicht op de haven in Café Veneto  
(foto boven; P71). Ga voor het diner naar de Odos Marinelli of naar  
restaurant Herb’s Garden in het Lato Hotel (P69).

onderweggids kreta 039-200.indd   53 28-07-14   14:58



164

1
Wandelingen & tochten

Deze wandeling neemt je mee  
naar een bergklooster en door een  
rotsachtige kloof, rijk aan flora en 
fauna, met mooie vergezichten op 
het Psiloritisgebergte van Cen-
traal-Kreta. Start de wandeling 
vroeg om de ergste middaghitte  
te vermijden en maak deze  
wandeling nooit in de winter.

!–"
Zaros, aan de voet van het Ida- 
gebergte (Psiloritis) staat op 
Kreta bekend om  

het bronwater dat hier gebotteld 
wordt. Rijd westwaarts door het 
dorp en parkeer bij het postkan-
toor. (Voor een kortere wandeling 
rijd je door tot het meer.)

"–#
Loop verder langs de hoofdweg,  
totdat je het bordje ziet voor het Idi 
Hotel en het Votomosmeer, direct 
achter een bron. Buig af naar 
rechts en loop bergopwaarts het 

straatje in, tot het Idi Hotel 
(P100).

#–$
De weg maakt 
een scherpe 
bocht naar 
links. Loop 
verder berg-
opwaarts langs 
de forellen-
kwekerij – deze 
vis is een van  

de specialiteiten  
van Zaros. Na  

15 minu ten kom je 
bij het kleine Voto-

mos-meer, gevormd 
door de waterbronnen 
van Zaros, met een 
leuke taveerne aan de 
zuidkant ervan.

$–%
Zowel de paden aan  
je linker- als aan je 
rechterhand leiden je 
rond de oever van het 

meer en een aantal 
stenen traptreden op.  

AFSTAND: 8 km   
TIJD: 3-4 uur  
BEGIN-/EINDPUNT: Zaros A191 E2 V

ZAROS EN DE  
ROUVASKLOOF
Wandeling
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Zaros en de Rouvaskloof

begroeide hellingen afgewisseld 
met steile klimtochten over stenen 
treden. De route is goed aangege-
ven met gele pijlen.

'–(
Het pad volgt de steile zijde van  
de kloof en slingert zich dan naar 
beneden door het ravijn om 
vervolgens weer aan de overzijde 
terug te gaan. Het pad wordt hier 
breder en loopt omhoog naar een 
wegwijzer. Om de wandeltocht uit 
te breiden tot een hele dag, volg je 
het pad van 2,7 km lang naar het 
kerkje Agios Ioannis.

(–)
Om terug te keren, volg je de 
bordjes met Votomos en Agios 
Nikolaos. Dit zandpad is nauw  
en steil aan het begin, maar  
biedt vrij uitzicht op de kloof.  
Nadat je langs enkele bijenkorven 
bent gekomen, sla je links af  
naar een breed zandpad dat naar 
het klooster leidt. Volg de bordjes 
naar Votomos, loop de houten  
brug over en keer terug naar  
Zaros. 

Loop verder door de poort en  
langs het zandpad dat boven de 
olijfboomgaarden uitstijgt. Zodra  
je de bocht om bent, zie je Moni 
Agios Nikolaos iets verderop aan  
je linkerhand. Hoewel het gebouw 
er vanbuiten modern uitziet, heeft 
de kerk fresco’s die dateren uit de 
14e eeuw.

%–&
Tegenover het houten bruggetje 
naast het klooster leidt een in de 
rotsen uitgehakte trap je naar de 
kleine kapel van Agios Efthimios, 
waar veel iconen te zien zijn. Steek 
de brug over en volg het pad, dat 
een scherpe bocht naar rechts 
maakt en naar boven, van het 
klooster af, kronkelt. Volg de gele 
pijlen en markeringen op de rotsen 
die je langs de grootste rotsen lood-
sen. Je bent nu aangeland bij de 
Rouvaskloof, die door de plaat se-
lijke bevolking ook wel Agios  
Nikolaoskloof wordt genoemd,  
naar het klooster.

&–'
Na een korte, steile klim kom je bij 
een hek. Sla rechts af en volg de 
pijl, terwijl het pad rond de volgende 
heuvel kronkelt. Ga de stenen 
trapreden op, door een poort.  
Tijdens de afstand van 1,6 km  
door de kloof worden gemakkelijke 
stukken langs de met kruiden  

Blik op de Psiloritis (Oros Ida) vanuit 
Zaros

EVEN RUSTEN
Je kunt leuk uitrusten bij Taverna Oasis, 
tegenover het postkantoor in Zaros. 
Andere opties zijn de mooie terrasbar 
van het Idi Hotel, de Votomos Taverna 
(P102) en de taveerne bij het 
Votomosmeer. 
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Centraal-Kreta

AGIA GALINI

Fevro Hotel €
Dit hotel met 50 kamers vind je aan 
de rechterkant wanneer je de weg 
die naar Agia Galini voert, afdaalt 
tot je bijna op zeeniveau bent. Na 
een bocht naar links richting de  
haven kun je het hotel zien – als je 
de naam kunt ontdekken onder de 
bougainville waarmee de gevel  
rijkelijk is begroeid. De eenvoudige 
kamers zijn redelijk groot, met witte 
muren en donker houten meubilair.  
A190 C2  BAgia Galini  C28 32 09 12 75; 
www.fevro.gr

Palazzo Greco €€
Dit kleine boetiekhotel ligt op een 
ideale locatie, halverwege het 
dorpscentrum en het strand, bij de 
toegang tot het dorp. Het heeft een 
eigen parkeerplaats. De blauw met 
witte gevel past goed bij 28 lichte 
kamers. De kamers aan de achter-
kant zijn iets duurder vanwege de 
balkons en het mooie uitzicht op 
zee. Het ontbijtbuffet kan op het 
terras worden genoten.
A190 C2  BAgia Galini C28 32 09 11  87; 
www.palazzogreco.com

MATALA

Armonia Hotel €
Dit kleine hotel met 27 kamers  
en een zwembad is een echte 
vondst. Wanneer je Matala nadert 
via de hoofdweg, ligt het links, iets 
buiten de stad. Je hebt een auto 
nodig, maar het is een geweldige 
plaats voor natuurliefhebbers en 
wandelaars. 

A191 D1  BMatala  C28 92 04 57 35;  
www.armonia-matala.com  DMei-okt

Hotel Zafiria €
Het grootste hotel in Matala is het 
Zafiria met 70 kamers. Het ligt links 
van de hoofdweg als je richting het 
centrum rijdt. De kamers zijn een-
voudig en schoon en hebben alle 
douche en balkon. Sommige heb-
ben uitzicht over de zee, andere  
op de heuvels. Het hotel heeft  
een eigen bar en restaurant en is 
tevens eigenaar van de minisuper-
markt aan de overkant. Dit hotel  
is goed en redelijk geprijsd.
A191 D1  BMatala  C28 92 04 51 12,  
28 92 04 53 66; www.zafiria-matala.com  
DApr-okt

ZAROS

Idi Hotel €
Gelegen aan de rand van het 
bergdorpje Zaros en populair bij 
wandelaars, is het hotel Idi een 
traktatie. Met eigen zwembad, 
tennisbaan, bar en taveerne 
Votomos (P102) krijg je waar  
voor je geld. Kamers liggen in het 
hotelblok, in aparte blokken in de 
tuin en hebben dennenhouten 
muurpanelen, telefoon en air-
conditioning. Het hotelpersoneel 
kan je adviseren over wandelingen 
door de Zaroskloof (P164-165)  
en andere wandelroutes in het 
gebied. Tot de activiteiten behoren 
olijven plukken, honing oogsten  
en het bezoeken van raki-
distilleerderijen.
A191 E2  BZaros  C28 94 03 13 02;  
www.idi-hotel.com  DHele jaar

Waar... 
Overnachten

Prijzen
Voor een tweepersoonskamer per nacht:
€ minder dan € 70 €€ € 70-150  €€€ meer dan € 150
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KRETA

NUR 512

Het eiland Kreta heeft de reiziger veel te bieden. Naast de
drukke kustplaatsen zijn er veel rustige strandjes en een
mooi bergachtig binnenland. Je kunt de eeuwenoude op-
gravingen van de Minoïsche cultuur bezoeken, een wandel-
tocht maken of een relaxte boottocht over de azuurblauwe
zee. Daarna is het genieten van het heerlijke Kretenzische
eten in een van de vele taverna’s. De sfeer in de authen-
tieke dorpen is gemoedelijk en ook de steden Chaniá en
Réthymnon ademen een relaxte, bijna Italiaanse sfeer. 

WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor 
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 van hoogtepunten

maakt deel uit van 
Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen
www.kosmosuitgevers.nlwww.watenhoe.nl
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