
GRIEKENLAND 
VAN KATO SYMI NAAR CHANIA

Geïnteresseerd in oudheden? Bezoek dan de opgravingen van  
Phaestos, na Knossos het belangrijkste Minoïsche paleis. De route  
gaat afwisselend door de bergen en langs de kust. Relax op het  
mooie Preveli Beach, te bereiken via een adembenemende wandeling. 
Via de Witte Bergen rijd je naar Chania, maar niet voordat je de echte 
Griekse yoghurt met honing hebt geproefd.

Door de bergen rijd je via de plaatsjes 
Viannos en Pirgos richting Agia 
Galini. Bij Vori kun je afslaan naar 
Matala. Dit kustplaatsje is bekend 
geworden door de hippies die hier 
in de jaren 60 en 70 in de grotten 
woonden. Vervolg je weg naar Agia 
Galini, een leuk badplaatsje en een 
prima stop voor koffie. 

PITTORESK BERGDORPJE
Vanaf Agia Galini rijd je weer de 
bergen in naar het pittoreske  

bergdorpje Spili, bekend om zijn 
rotswand met leeuwenkopjes 
waaruit koel bronwater stroomt. 
Vervolg je weg en neem de afslag 
richting Asomatos. Je rijdt door een 
adembenemend landschap, via de 
Kourtaliokloof, richting de kust.  
Niet ver van het plaatsje Lefkogia 
staat een bord richting Preveli 
Beach. Hier heb je twee mogelijk- 
heden, maar blijf de hoofdweg 
volgen langs het Preveliklooster  
en zet je auto hier op de  
aangegeven parkeerplaats.  
Er is ook een stoffige zandweg, 
maar wees je ervan bewust dat  
je niet verzekerd bent als je met  
een huurauto rijdt op onverharde  
wegen die ongenummerd zijn. 
Via Lefkogeia rijd je naar het dorpje 
Mirthios. Rijd door naar Frango- 
kastello, genoemd naar de 
Venetiaanse burcht die hier staat. 

Het café aan het rustige zandstrand 
is een mooie plek voor een kop 
koffie. Neem meteen een snelle 
duik. Rijd door naar het dorpje 
Komitades. Net voor het dorpje is 
het eindpunt van de Imbroskloof. 
Als je de Imbroskloof wilt lopen  
- een aanrader - kun je hier je auto 
parkeren. 

De weg naar Chania loopt via Lefka 
Ori, de Witte Bergen. Ze heten zo 
omdat er tot in het late voorjaar 
sneeuw op de bergtoppen ligt.  
Zo’n 40 kilometer voor Chania kom 
je langs Dourakis Winery, waar je 
terecht kunt voor een wijnproeverij. 

LEKKERSTE YOGHURT VAN KRETA
Een stukje verder, in een vallei vol 
met platanen en veel stromend 
water, ligt het dorpje Vryses. Stop 
bij één van de gezellige terrasjes  
en bestel yoghurt met honing. De 
yoghurt van Vryses staat bekend  
als de lekkerste van Kreta. Rijd via 
de nationale weg naar Chania,  
de mooiste stad van Kreta. Als je  
tijd hebt blijf hier dan minstens 
twee nachten. 

Deze route komt uit het boek On a roadtrip. Samen met uitgeverij mo’media, bekend van de timetomomo (eerder 100%) 
-reisgidsen, wil Sunny Cars vakantiegangers helpen bij het uitstippelen van de perfecte roadtrip door zes geliefde 
bestemmingen in Zuid-Europa. In het boek On a roadtrip vind je zes autoroutes door de roadtripbestemmingen  
Spanje, Portugal, Kreta, Sicilië, Frankrijk en Italië. Het boek is te koop via bol.com. ISBN-nummer: 9789057678691.
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http://www.bol.com
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Preveli Beach
Dit strand staat bekend om het prachtige palmenstrand en is een van de 
mooiste stranden van Kreta. Zet je auto op de aangegeven parkeerplaats 
een stukje na het klooster en wandel door de kloof naar het strand.  
Het is een pittige tocht waarvoor je goed ter been moet zijn, maar het 
spectaculaire uitzicht maakt alles goed. De transparante turquoise zee,  
de bergen, de palmen en de felgekleurde oleanders langs de rivier.  
Je hebt het gevoel alsof je op een tropisch eiland bent. Het strand is 
drukker dan je misschien zou verwachten. Verruil je slippertjes voor  
stevige schoenen voor de wandeling door de kloof. Geen strandweer? 
Bezoek dan het klooster Moni Preveli uit de 16e eeuw. 

GPS 35.153473 - 24.472153

Proef een lokale 
lekkernij
Trek gekregen van de wandeling 
door de Imbroskloof? Rij dan naar 
Sfakia (staat ook aangegeven als 
Chora Sfakion). Een schattig 
haventje met taverna’s en een 
prima plek om even bij te komen. 
De lokale lekkernij is de sfakiani  
pita - wat letterlijk pita uit Sfakia 
betekent. Het is een soort pannen-
koek gevuld met verse kaas en 
royaal overgoten met de onover-
troffen Kretenzische honing.  
Niet alleen lekker, het zorgt ook 
voor een energieboost. De ideale 
snack dus als je de Imbroskloof  
hebt gelopen. 

GPS 35.201518 - 24.138031

Imbroskloof
Deze kloof is niet zo bekend als zijn grote broer Samaria en daarom een  
stuk rustiger. Hij is bijna net zo indrukwekkend als de Samariakloof in  
het oosten van Kreta, maar korter en makkelijker. De 9 kilometer lange 
kloof loop je in 2 à 2,5 uur. Zet je auto op de parkeerplaats langs de  
kant van de weg, bij een taverna in een scherpe bocht, net voor je 
Komitades binnenrijdt. Vraag bij de taverna om een taxi. Een lokale  
boer brengt je in de laadbak van zijn pick-up naar het beginpunt van  
de kloof. 

GPS 35.208073 - 24.172945
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Top 5 Chania
1. Dwaal door de nauwe autovrije straatjes van de oude stad.
2. Ga naar de vuurtoren aan de ingang van de Venetiaanse haven.
3. Ga shoppen in de oude markthallen.
4.  Ga op zoek naar de Caretta-Caretta, enorme zeeschildpadden  

die in de jachthaven zwemmen.
5.  Drink raki tussen de locals bij het vissershaventje van  

Nea Chora.

3x lekker eten in Chania
1.  Chrisostomos, met de traditionele Kretenzische keuken,  

wint regelmatig prijzen.  
www.chrisostomos.gr

2.  Tamam, mix van Griekse en Turkse keuken, gehuisvest in  
een sfeervol oud badhuis.  
www.tamamrestaurant.com

3.  Manos, taverna aan het vissershaventje van Nea Chora.  
Zit iedere avond vol met Grieken. Bestel niet te veel,  
de porties zijn enorm.  
Akti Papanikoli 3, Chania, +30 2821 08 6055

Wijnproeverij  
langs de weg
Dourakis Winery ligt langs de weg 
van Sfakia naar Chania. Dit familie- 
bedrijf maakt al decennialang 
lekkere wijnen, die regelmatig 
nationale én internationale prijzen 
winnen. Je kunt hier terecht voor 
een wijnproeverij. Wel even van 
tevoren reserveren. 

GPS 35.34905 - 24.203009 
www.dourakiswinery.gr

http://www.chrisostomos.gr
http://www.tamamrestaurant.com
http://www.dourakiswinery.gr
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Yogalessen
Even tot jezelf komen en bijkomen 
van alle indrukken van de  
afgelopen dagen? Bij Yoga in Crete 
kun je terecht voor verschillende 
yogalessen, die per les te boeken 
zijn. Wil je echt iets speciaals?  
Ga dan voor een yogasessie in de 
hammam. 

Kriari 40, Chania 
www.yogaincrete.com

Kookworkshop
In hun traditionele huis op het platteland geven Eleni en haar moeder 
Chrisoula ’s avonds kookworkshops. Ze leren je de lekkerste gerechten  
uit de Kretenzische keuken die je gaat bereiden met lokale producten.  
Als alles in de oven staat om gaar te worden krijg je een rondleiding  
over de boerderij. Waarbij je uiteraard moet proeven van hun eigen  
wijn. Hoogtepunt van de avond is het eten van je zelfgemaakte diner. 
Discussies over wie vanavond de Bob is zijn niet nodig, want vervoer  
van en naar Chania is inbegrepen. Wel even vooraf reserveren. 

www.balos-travel.com

http://www.yogaincrete.com
http://www.balos-travel.com

