TOURS & TIPS
veranderende uitzichten. De hoogvlakte
zelf vormt een woest contrast met het
massatoerisme van Hersonissos. In de
zuidwestpunt van de Lassíthi Hoogvlakte
liggen de Grotten van Díkti, die je na een
korte wandeling (of ritje per ezel) bereikt.

OPGRAVINGEN,
HOOGVLAKTES
EN DROOMSTRANDEN

	Je daalt weer af van de hoogvlakte, ditmaal
afbuigend in oostelijke richting, wederom
over kronkelende haarspeldwegen. Doel: het
charmante plaatsje Neápoli, vlakbij de
snelweg E75.

OOST-KRETA
In het oosten van Kreta liggen de drukste en bekendste strandplaatsen van het populaire
vakantie- eiland. Daarom denken veel mensen dat heel Oost-Kreta wordt gedomineerd
door ‘massatoerisme’. Onterecht, want op luttele kilometers van de drukke badplaatsen
liggen al authentieke dorpen en antieke opgravingen. Deze route rijgt de mooiste bezienswaardigheden van Oost-Kreta aaneen.

mooiste strand van Kreta: het strand van Vaí,
met de hoogste concentratie aan palmbomen
van Griekenland.

DE ROUTE (240 KM)

Het Griekse eiland Kreta (ruwweg een vierde
van Nederland) staat bol van de historie. Al
4.000 jaar voor Christus had het eiland een
hoogwaardige beschaving, van het legendarische
‘Minoïsche’ volk. Later kwamen o.m. de
Romeinen, Venetianen en Turken een ‘kijkje’
nemen op het eiland. De honderden
opgravingen, kastelen en ruïnes die je overal
op het eiland terugvindt staan dan ook in schril
contrast met Oost-Kretenzische plaatsen als
Hersonissos en Mália. In die bomvolle ‘party
places’ komen iedere zomer honderdduizenden
toeristen – voornamelijk jongeren – voor strand,
feest en zon. Daardoor wordt vaak vergeten dat
Oost-Kreta véél meer te bieden heeft: zoals die
duizelingwekkende tocht door de geschiedenis,
maar ook het echte Kretenzische leven. Dorpjes
waar de schaapherder nog door de straten
loopt en oude mannetjes raki drinken op het
terras. Bovendien liggen in het oostelijk deel de
belangrijkste bezienswaardigheden van Kreta.
Zoals de wereldberoemde opgravingen van
Knossós, het ‘leprozeneiland’ Spinalónga,
de hoogvlakte van Lassíthi en het machtige
klooster van Tóplou. Ondertussen rijd je door
dat heerlijke landschap waar Kreta zo geliefd
om is: zonovergoten rollende heuvels
bespikkeld met olijfbomen, af en toe een
diepe kloof, de diepblauwe Middellandse Zee
is altijd in de buurt. De route eindigt bij het

	Rijd vanaf Heraklion International Airport
- langs de gelijknamige hoofdstad van Kreta een stukje landinwaarts naar Knossós, Kreta’s
bekendste Minoïsche opgraving. Trek voor
deze archeologische topattractie zeker een
halve dag uit.
	Over de snelweg langs de kust E75 bereik je
makkelijk Hersonissos, dé badplaats van Kreta
met een oneindige reeks van bars, disco’s,
winkels en restaurants.
	Vanaf Hersonissos keer je de zee de rug toe.
De Lassíthi Hoogvlakte bereik je na een lange
slingerweg door de bergen met immer

	Je kruist de snelweg E75 en steekt door het
binnenland naar de kustplaats Eloúnda.
Vanuit deze plaats kun je per boot naar het
eiland Kalidonia (ook bekend als Spinalónga),
waar tot diep in de vorige eeuw Griekse
leprozen werden verbannen. Trek voor de
boottocht plus bezichtiging zeker een halve
dag uit. Overigens is Eloúnda de sjiekste
badplaats van Kreta met een keur aan
peperdure en superdeluxe resorthotels.
	Vanuit Eloúnda volg je de mooie kustweg
naar bruisend havenstadje Ágios Nikoláos,
met z’n terrasjes aan het water en
uitstekende visrestaurants een zeer geschikte
overnachtingplaats.
	Liefhebbers van Byzantijnse kunst kunnen
vanuit Ágios Nikoláos op en neer rijden naar
Krítsa, zo’n 10 kilometer het binnenland in.
Daar vind je het 13e-eeuwse Byzantijnse
kerkje ‘Panagía i Kéra’, vlakbij het lieflijke
dorp Krítsa. De fresco’s in het kerkje worden
tot de belangrijkste kunstuitingen op Kreta
gerekend.
	Vanuit Ágios Nikoláos volg je de kust een flink
eind in oostelijke richting, tot de plaats Sitía
over de E75. Onderweg passeer je ruige
kloven, fraaie baaien en uitzichtpunten over
zee. Je kunt een tussenstop maken in het
slaperige havenstadje Sitía met Venetiaans
kasteel. Stop zeker bij het klooster Tóplou,
gebouwd als een vesting op een heuveltop
boven zee.
	Genoeg historie; het is tijd voor strand. Het
Strand van Vaí herken je al van verre aan de
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honderden palmbomen, die het landschap
domineren als een oase in de Sahara.
Je hebt er dan 240 kilometer opzitten.
Tip 1: rijd terug naar Heraklion langs de
rustige en niet-toeristische zuidkust van
Kreta.
Tip 2: strand van Vaí te druk? Rijd dan iets
verder door naar de strand van Ítanos.
Daar zwem je in zee naast duizenden jaren
oude Minoïsche opgravingen: cultuur en
ontspanning tegelijk!

REISDUUR
Voor deze route moet je minimaal 3 dagen
uittrekken, wil je alle bezienswaardigheden
goed kunnen zien. Denk aan een goede
wegenkaart, wegennummers worden niet
goed aangegeven op Kreta, áls ze er al zijn.

GAAN DOEN
	K NOSSÓS
Het paleis van de legendarische koning Minos
stond in Knossós, ooit de hoofdstad van Kreta.
Het is de belangrijkste opgraving van de
‘Minoïsche’ beschaving, en je kunt er dwalen
door de resten van een bijna 4.000 jaar oude
stad met meerdere niveaus. Archeologische
topattractie.
	H ERSONISSOS
Wie niet houdt van massatoerisme moet
Hersonissos zeker overslaan. Wie daar minder
problemen mee heeft, kan genieten van een
zeer levendige strandplaats, met honderden
bars, restaurants, terrassen, disco’s en
goedkope (souvenir)winkels.
	L ASSÍTHI HOOGVLAKTE
Ooit stonden er duizenden windmolentjes op
de hoogvlakte van Lassíthi (800 meter hoog), die
wordt omgeven door het ruige, uitgedroogde
Díkti-gebergte. Er resteren slechts tientallen van
de karakteristieke molentjes, maar het maakt
de sappig groene, dromerige hoogvlakte
nauwelijks minder mooi.

	K ALIDONIA (SPINALÓNGA)
Het ongelooflijke verhaal van de Griekse leprapatiënten die op dit eilandje aan hun lot
werden overgelaten – nota bene tot 1954! –
wordt akelig voorstelbaar tijdens een rondleiding
door het spookdorp op Kalidonia. Het eiland is
bereikbaar per boot vanaf Eloúnda, en er valt
tevens een Venetiaans fort te bezichtigen.
	G ROTTEN VAN DÍKTI
Diep in de Grotten van Díkti zou de Griekse
god Zeus geboren zijn. Legende of niet, de
mysterieuze grotten met hun surrealistische
druipsteenformaties zijn absoluut de moeite
waard. Alleen te voet bereikbaar over een
rotsig bergpaadje.
	PANAGÍA I KÉRA (VLAKBIJ KRÍTSA)
In dit piepkleine Byzantijnse kerkje is de tijd
stil blijven staan. Aan de muren, op het plafond
en tegen de pilaren zijn tussen de 13e en
15e eeuw schitterende, kleurrijke fresco’s
aangebracht. Ook doen: een wandeling maken
door het vlakbij gelegen, oer-Kretenzische
dorp Krítsa.
	ÁGIOS NIKOLÁOS
Glimlachende obers verwelkomen je op de
kade met verse vis, kreeft en schaaldieren in de
plaats Ágios Nikoláos. Langs de verschillende
binnenhaventjes zitten tientallen terrassen,
waar relatief weinig toeristen komen. Tevens
goede shoppingmogelijkheden.
	TÓPLOU
Gelegen op een heuvel boven zee lijkt het
klooster van Tóplou wel een vesting. In feite is
dat ook zo: het klooster kreeg door de eeuwen
heen vele aanvallen en plunderingen van
Arabieren, Turken en piraten te verduren.
Tegenwoordig kun je de serene kloosterruimtes
in vrede bezoeken én er uitstekende olijfolie
aanschaffen.
	STRAND VAN VAÍ
Er wordt gezegd dat de palmbomen langs het
strand van Vaí werden geplant door Noord-

Afrikaanse piraten. Hoe dan ook, de honderden
dadelpalmen aan een smalle kloof maken Vaí
het mooiste strand van Kreta. Met azuurgroen
water, prima snorkelmogelijkheden en
knisperende kiezelsteentjes.

SLAPEN IN OOST-KRETA
Met haar lange traditie als vakantie-eiland heeft
Kreta een bijzonder ruim aanbod aan hotels,
appartementen en pensions. Door de grote
concurrentie is overnachten bovendien goed
betaalbaar. De keus varieert van comfortabele
appartementen, all-inclusive hotelresorts,
superluxe hotels, eenvoudige pensions tot
karakteristieke plattelandsherbergen.
Accommodatie is doorgaans het goedkoopst in
combinatie met een vlucht. Wie van rust houdt
doet er goed aan de badplaatsen Hersonissos
en Mália te vermijden. Aanbevolen stopplaatsen:
Eloúnda, Sitía, Lassíthi Hoogvlakte en Ágios
Nikoláos. Tip: in het laagseizoen is je verblijf al
snel tot 50% goedkoper.
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