
 

Mei vakantie 2015 

Voor de eerste keer gingen wij met onze dochter van 16 en 2 zonen van 10 en 12 genieten 

van een  vakantie met een camper. In 11 dagen zijn wij heel Kreta overgereden. Geen enkele 

nacht stonden we op dezelfde plek en 9 nachten hebben we vrij gekampeerd op de mooiste 

plekken aan zee. 

Twee keer hebben wij op een camping gestaan omdat onze kinderen ook een keer in een 

zwembad wilden zwemmen en/of alle apparatuur ( van mobiel, I-Pod tot computer )  nodig 

opgeladen moest worden.  

Hier aan het strand van Elafonisi.  

Op ieder strand is er wel ergens een douche waar 

je je heerlijk kan douchen. Soms moesten we 

even op zoek waar het kraantje zat om deze aan 

te zetten. Met 5 personen in een camper is dit erg 

prettig.  Dit was het enige strand waar de douche 

tussen 17.00 en 9.00 uur werd afgesloten. 

 

 

Hier bij Kalives aan de baai van Souda en bij het strand van Tertsa. Wij gingen meestal vlak 

bij een Taverna staan en vroegen dan of we hier een nachtje mochten staan. Dit mocht 

altijd. De Grieken zijn hierin erg makkelijk en ontzettend aardig. 

Dit vonden wij een prettig idee omdat het rond mei overal nog erg rustig is. We stonden 

altijd ( zeker na 18.00 uur en voor 10.00 uur ) helemaal alleen aan het strand.     

  



Het was heel prettig dat  Guus ons een reisschema had meegegeven. Mede omdat wij 

hierdoor het vertrouwen hadden dat bepaalde wegen toch echt met de camper begaanbaar 

waren.  

   

Hier namen we een verkeerd weggetje. Maar ondanks de waterstroom door een 

watervalletje was ook deze weg toch begaanbaar. 

Wij hebben erg van de natuur genoten en veel gewandeld, hoewel dit ook veel klimmen en 

klauteren was. De eerste tocht was de Richtis Kloof. We vroegen ons echt af of we niet 

verkeerd zaten,  zo ongerept is hier de natuur. Van links naar rechts het bergstroompje 

steeds over. Klimmend over rotsen en stenen.  Maar toch kwamen we steeds weer 

wegwijzers tegen ( pijlen ) en eindelijk ook 2 personen die ons konden melden dat we bijna 

bij de waterval wagen.  

               

 

Wij hebben de Imbros kloof genomen. Deze is 8 km lang en hebben wij van boven naar 

beneden gelopen. Deze is met kinderen prima te doen. Vooral de terugrit met de taxi ( Een 

pick-up waarin ze achterin mochten zitten ) vonden ze geweldig. Hoezo Europese wetgeving! 



Het strand van Preveli vonden wij ook erg de moeite waard. 475 traptreden naar beneden 

klimmen maar daarna de keuze uit een duik in zee in het zoute water of in het zoete water 

van de rivier die hier de zee instroomt. 

Ook de grot van Zeus op de Lassithi hoogvlakte is een mooie klim. Ben je eindelijk bij de grot 

kun je deze helemaal afdalen en daarna natuurlijk weer terug. We hebben onze knieën, 

kuiten en benen goed getraind deze vakantie. Met iedere dag als beloning een mooi verlaten 

strand met temperaturen van 26 tot 30 graden. Was blijkbaar wel iets hoger dan normaal 

eind april begin mei.  

Wij hebben bewust niet veel drukke toeristische plekken bezocht. Maar om Knossos en 

Chania konden we niet heen.  

                         

Chania de mooie venitiaanse stad. 

  

Enkele opvallende dingen op het eiland: 

Veel geiten en schapen langs de wegen en in de bergen.  Veel te bewandelen kloven en 

ongerepte natuur. Kerkjes worden beter onderhouden dan de huizen. Bomen met witte 

kalkvoetjes. Veel bergverzakkingen maar  toch altijd 1 deel van de weg begaanbaar. De 

Grieken zijn zeer vriendelijk en gastvrij. Het vrije kamperen ging erg makkelijk. 

Het transfer van en naar het vliegveld en de overdracht van de camper gingen erg 

gemoedelijk. Ook erg fijn dat we de lege koffers bij Guus achter konden laten en de boarding  

passen voor de terugweg door hem konden laten printen.  

Al met al een zeer geslaagde vakantie.  En een camper huren op deze wijze zullen wij zeker 

vaker gaan doen.    

 

Nico, Hanneke, Noor, Jasper en Thomas    

 

 


