
Vakantie Kreta – mei 2016 

Afgelopen meivakantie zijn we naar Kreta gegaan. Het bijzondere aan deze vakantie was dat we niet 

in een resort of een huisje verbleven maar dat we op pad gingen met een camper. Tijdens het 

voorbereiden van de reis hadden we wat moeite om een geschikte verblijfplaats op Kreta te vinden. 

Enerzijds door verschillende voorkeuren, aan de andere kant omdat het een nogal groot eiland is en 

we er niet uitkwamen wat de beste plaats zou zijn om te verblijven.  

Bij toeval vond ik de camper verhuur Candia Campers van Guus. Na wat reisverhalen gelezen te 

hebben raakte ik enthousiast en na overleg hebben we besloten om een camper te boeken. Guus 

raadde ons een vrij grote 6 persoons camper aan (we zijn met zijn 4-en) zodat we ’s avonds niks 

hoeven om te bouwen. Dit is goed bevallen, wij boven in de alkoof en de kinderen in het stapelbed 

achterin. 

Na een vrij vermoeiende reis (we 

moesten al om 3 uur ‘s ochtends 

vertrekken naar het vliegveld) 

kwamen we om ± 10 uur aan op 

Kreta. Net toen we onze koffers 

hadden belde Guus, hij was 

onderweg. Op een parkeerplaats 

heeft hij uitgebreid de tijd 

genomen om ons de camper uit te 

leggen en op de kaart mooie 

plekjes aan te wijzen. 

 

Aangezien we nogal moe waren van de reis kozen we ervoor om maar een klein stukje te rijden en de 

eerste nacht te overnachten bij Kalives bay, op een parkeerplaats 10 meter van het strand.  

 

’s Avonds heerlijk gegeten 

in het dorpje en prima 

geslapen op de 

parkeerplaats. 

’s Ochtends begonnen met 

een erg frisse duik in de zee.  

Daarna boodschappen in 

het supermarktje vlakbij 

gedaan, ontbeten en 

plannen voor de dag 

gemaakt. Het plan was om 

over te steken naar de 

zuidkust en dan bij Chora 

Sfakion een boottochtje te 

maken en dan langs de kust 

terug te wandelen.  

  



Op pad gegaan, in het begin nog wat onwennig vanwege het grote formaat van de camper en vooral 

de hoogte en het uitsteken van de alkoof, maar eenmaal op de weg in het binnenland ging dat 

uitstekend, prachtige vergezichten vanuit de camper en omdat we in mei waren enorm veel kleuren 

van alle bloemen en planten.  

Onderweg lekker geluncht in het dorpje Kares. Wat steeds opvalt is de gastvrijheid van de Grieken en 

hoe rustig deze mensen zijn. Alles gaat een tempootje lager dan we gewend zijn en daarom zitten we 

al snel in een super relaxte vakantiesfeer. 

Chora Sfakion blijkt behoorlijk toeristisch, een grote parkeerplaats voor toerbussen en een grote 

parkeerplaats voor auto’s en campers. Betaald parkeren, wel een krappe parkeerplaats, maar een 

plekje gevonden waar we eventueel kunnen overnachten en waar we ook relatief eenvoudig weer 

weg kunnen komen.  

We gaan op zoek naar een boot, helaas varen ze niet omdat het te hard waait. We besluiten daarom 

verder te rijden ook omdat de parkeerplaats niet echt heel gezellig is om te staan. We rijden door 

richting Frankokastello en vinden een prachtige plek om de nacht door te brengen, bij een taverne 

aan het strand, die helaas nog gesloten is. 

 

 

Echt een prachtige plek om te staan en bijna helemaal verlaten. Het is wel een kiezelstrand dat 

vinden onze kinderen wat minder fijn, ik heb er geen last van en neem gelijk een frisse duik. 

 

 



Omdat de wandeling van de vorige dag 

in water is gevallen vanwege de harde 

wind besluiten we om de dag erop de 

Imbros kloof te gaan wandelen. We 

rijden terug naar Komitades en onder 

het genot van een cappuccino en een 

ijskoffie regelen we een taxi die ons naar 

het begin van de wandeling brengt. Een 

taxi is een pick-up waar je achterin mag 

zitten, dus als de chauffeur vraagt waar 

we willen zitten dan weten we het wel 

natuurlijk! In NL onmogelijk, hier op 

Kreta gewoon met 9 personen in een 

pick-up en dan achter in de bak, heerlijk! 

 

Na een mooie wandeling komen we weer bij Komitades waar de camper staat. De kinderen willen 

graag in een zwembad zwemmen dus we besluiten naar Plakia te rijden waar volgens de informatie 

een camping met een zwembad is. Daar aangekomen blijkt de camping gesloten te zijn. Gelukkig 

inden we een erg mooie plek om te staan, op het strand bij Plakia.  

 

Het is een niet helemaal 

een zandstrand maar de 

kinds vinden het 

uitstekend.  

De supermarkt is vlakbij 

en hier wordt de nodige 

proviand ingeslagen.  

 

 

We genieten van een prachtige avond  

op het strand. 

 

 

 



De volgende dag rijden we naar café Preveli om vanaf daar door de kloof naar Preveli Beach te lopen. 

Het is een warme dag en de route naar het strand biedt weinig schaduw, maar het is wel een hele 

mooie wandeling. Het strand is ook schitterend, wel wat druk omdat er ook een parkeerplaats vlakbij 

is. 

  

 

Na de wandeling rijden we door naar Agia Galini, Guus heeft aangegeven dat hier een camping zit en 

dat hier niet op een parkeerplaats overnacht mag worden. De route ernaartoe is heel mooi, wel een 

wat slechte weg maar heel erg rustig en prachtige uitzichten, dan weer bergen dan weer zee, uniek!  

 

De camping bij Agia Galini 

(heeft een mooi zwembad) is 

nog leeg als we aankomen 

maar wordt gelijk voor ons 

gevuld’, een uitstekend 

restaurant en het plaatsje is 

ook leuk. Redelijk toeristisch 

maar niet te gek. Daarom 

besluiten we hier een aantal 

nachten te blijven, de 

kinderen vermaken zich in 

het zwembad en wij bij de 

camper met een boekje. Af 

en toe een duik in het 

zwembad en ´s avonds ff het 

dorpje in.  

 



Omdat ik in de boekjes heb gelezen dat Matala een heel leuk plaatsje is besluiten we na 3 dagen om 

daarnaartoe te rijden. Het valt wat tegen, het strand is erg mooi, maar de parkeerplek zeer vol, 

moeilijk om erop te komen, nog moeilijker om er weer af te komen. Ook hier is de camping gesloten. 

Er kamperen wel wat Grieken en we zijn welkom om te blijven, maar we besluiten toch om een 

leuker plekje te zoeken. Die vinden we in Kalamaki. Wel is het zeer moeilijk manoeuvreren in het 

dorpje maar het lukt zonder schade, wel kost dit de nodige zweetdruppeltjes. We vinden een prima 

plekje net buiten het dorp bij het strand aan de boulevard. 

Omdat het weer omslaat besluiten we weer door te steken naar de noordkust omdat we de 

opgravingen bij Knossos graag willen zien. Vanwege het wat mindere weer zijn we niet de enigen, het 

is behoorlijk druk, maar nog wel te doen. Wel wordt de camper op de parkeerplaats goed 

klemgereden. Omdat we goed de tijd nemen voor het bezoek is de parkeerplaats vrijwel leeg als we 

weer weggaan en kunnen we zonder problemen weg rijden. De kinderen hebben weer behoefte aan 

een zwembad en dus besluiten we naar camping Sisi te rijden in het dorpje Sisi. De camping is wel 

open, maar ze zijn duidelijk nog aan het opstarten, het zwembad leeg en overal lege verfblikken. We 

hebben na de lange dag geen puf meer om nog een ander plekje te zoeken dus blijven we staan. ´s 

Avonds gaan we naar het dorpje, waar we prima plaatsen zien waar we beter hadden kunnen staan. 

Een plek vlakbij het dorp is wat ons betreft beter dan een camping met matige voorzieningen zoals 

camping Sisi. Het restaurant in Sisi is echter uitstekend en daarom hebben we een prima avond. 

De volgende dag is het weer tijd voor een wandeling, nu kiezen we voor de Kritsa kloof. Een erg leuke 

wandeling, niet te lang, wel wat klauterwerk, niet zo moeilijk dus erg leuk met kinderen. 

 

 



Na de wandeling is het weer tijd om een plekje te zoeken om te overnachten. We kiezen ervoor om 

op het strand bij Istro te gaan overnachten. Echt een hele mooie locatie. Guus had deze plek 

aangegeven, er is niemand te bekennen. Heerlijk zwemmen in zee en houtsprokkelen. ´s Avonds een 

kampvuurtje op het strand, kortom weer een topdag.  

 

De volgende dag wel wat 

moeite om weer weg te 

komen van het strand 

maar het lukt… We gaan 

nog een wandeling doen, 

we gaan de Richtis kloof 

lopen. Guus heeft deze 

aangegeven op de kaart, 

vanaf Istro beach is het te 

doen qua rijden, maar het 

is toch nog best een 

eindje omdat er veel 

hoogteverschil is. 

Gelukkig heeft de camper 

een behoorlijk krachtige 

motor en komen we deze 

grote hoogtes goed over.  

 

 

De wandeling begint in Exo Moulina. Omdat het een wandeling heen en weer terug is proberen we 

een taxi te regelen naar het keerpunt en vanaf daar willen we alleen terug omhooglopen. Dat kost de 

nodige moeite. In het bergdorpje is niemand die Engels spreekt. Dat hebben we op Kreta nog niet 

meegemaakt. Wel bijzonder, maar met de hulp van Google translate een meisje dat een beetje 

Engels spreekt lukt het om een (betaalde) lift naar het keerpunt te krijgen. Weer een super 

wandeling, wel raken we ergens de weg kwijt (hoe is het mogelijk in een kloof…) en moeten we een 

stukje om lopen waardoor we toch bijna de hele dag op pad zijn. 

Exo Moulina leent zich niet echt voor een overnachting en omdat onze vakantie er bijna op zit 

besluiten wel terug te rijden naar het westen, we gaan naar Plaka zodat we het lepra eiland 

Spinalonga nog kunnen bekijken. De weg door de bergen de andere kant op is weer schitterend. 

Spinalonga is een leuk uitstapje met een boottochtje, prima rustig dagje. Daarna rijden we naar 

Gouves waar we met Guus hebben afgesproken i.v.m. de transfer naar Chania voor de terugvlucht.  

 

Conclusie: 

Kreta is echt een top bestemming om per camper te verkennen. Campings zijn niet noodzakelijk, er 

kan prima overnacht worden op verlaten strandjes of parkeerplaatsen. Guus bedankt voor een top 

vakantie, wij komen nog een keer terug om de westkant van Kreta te bekijken! 


