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Vraag je ons naar het mafste strand waar we ooit geweest
dan zullen we allebei ‘Elafonissi’ roepen. Dit strand op
heeft – mits de wind goed staat – een roze gloed. Echt
In dit blog onthullen we waar deze roze gloed vandaag

zijn,
Kreta
waar!
komt,

vertellen we je waarom dit strand zo bijzonder is, wanneer je
het best naar Elafonissi kunt gaan en wat je er zoal kunt
doen.
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Waar ligt Elafonissi Beach
De locatie van Elafonissi Beach op Kreta vind je in het meest
zuidwesten deel van het eiland. De afstand naar Kissamos is
plusminus 42 kilometer en vanaf Chania is het ongeveer 73
kilometer.
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Deze reden had je wel kunnen raden. Elafonissi is zo bijzonder
vanwege haar roze kleur. Maar die is er alleen als de wind
richting het strand staat. De verpulverde roze schelpen van
zeediertjes die foraminifera heten kleuren het zand roze. Ook
kleine rode organismen die op koraal leven en
microscopisch zeeleven dragen bij aan de roze kleur.

ander

Verwacht echter geen suikerspinroze zand. De roze gloed is
minder opvallend dan sommige (gephotoshopte) foto’s en reviews
die je online vindt doen vermoeden.

Reden 2: Helderblauw water
De kleur van de zee is bij Elafonissi minstens net zo mooi als
de kleur van het zand: kraakhelder en felblauw. Ideaal dus
voor snorkelfanaten!
Wist je dat: dit strand door de Nederlanders vaak op 2
manieren wordt geschreven, namelijk Elafonissi Beach of
Elafonisi strand. In Kreta zie je de variant met dubbel s het
meest voorkomen. Wellicht is Elafonisi vanuit een schrijffout

ontstaan en gebruiken we het nu nog voor dit strand op Kreta.
Wie weet?

Reden 3: De nabijheid van het eiland
Elafinisos
Het eiland Elafinisos grenst direct aan het strand. Je kunt
hier heerlijk ronddwalen en genieten van uitzichten over de
zee en richting land.

Hoe bereik je Elafonissi Beach?
Elafonissi Beach ligt in het Zuidwesten van Kreta. Het ligt 42
kilometer van Kissamos vandaan en 73 kilometer van Chania. Wij
vonden de wegen goed onderhouden, dus met een huurauto is het
strand goed te bereiken. Wij hebben héél fijne ervaringen met
Sunnycars. Goede voorwaarden, geen verrassingen.

Je kunt Elafonissi ook bereiken met een georganiseerde
bustour. Bijvoorbeeld vanuit Chania, Heraklion of Rethymno. De
voordelen van een bustour: je hoeft niet zelf te rijden – dus
je kunt een biertje of wijntje drinken – en je hoeft geen
parkeerplek te zoeken. Het nadeel is dat je vastzit aan
gezette reistijden, waardoor je niet eerder of later weg kunt.
Al beloven we je dat je zéker niet eerder weg wilt!

Waar parkeer je als je Elafonissi
Beach bezoekt?
Elafonissi Beach heeft een zeer ruime parkeerplaats:
Elafonissi Beach Berlingo parking. Je parkeert hier gratis,
pal naast het strand. Ideaal! Je moet wel vóór 9:00 aanwezig
zijn, anders stuit je waarschijnlijk op een volle

parkeerplaats. Je kunt in dat geval langs de weg parkeren. Ook
geen probleem, je moet alleen ietsje verder lopen.
Expert tip: Parkeer niet in de bochten, vooral niet in de
laatste bocht. De grote touringcars kunnen anders de bocht
niet maken op deze smalle weggetjes.
Arriveren na 16:00 is ook een goede optie. Het strand loopt
dan langzaam leeg, waardoor er parkeerplaatsen vrijkomen.

Welke voorzieningen
Elafonissi Beach?

zijn

er

op

Verhongeren of uitdrogen zul je niet. Er zijn namelijk drie
restaurantjes, te weten Kissamos Cantina, Kandanos Cantina en
Kukurakis Cantina. Je koopt hier gekoelde drankjes, diverse
snacks en kleine gerechten.
Toch raden we aan zelf eten en drinken mee te nemen. De
prijs/kwaliteitverhouding van de drie restaurants is namelijk
niet om over naar huis te schrijven. Wil je uiteten, volg dan
de strandweg in de richting waar je vandaan kwam voor een
aantal gezellige tavernes.
Expert tip: Bezoek taverne Panorama. Je wordt hier – zoals de
naam al doet vermoeden – getrakteerd op een prachtig uitzicht
over het strand en de zee!
Naast versnaperingen, vind je ook verkoeling op het prachtige
Elafonissi strand. Je huurt namelijk een parasolletje
inclusief twee strandbedden voor €7,- per dag. Ten slotte zijn
er redelijk schone toiletten (a €1,- per bezoekje) en gratis
douches.
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Aan activiteiten geen gebrek! Elafonissi Beach heeft voor
iedereen wat wils. Onze favo bezigheden, vind je hieronder.

1. Zwemmen en snorkelen

Vanzelfsprekend. De zee is zo mooi en helder!

1. Windsurfen

Op zoek naar wat meer adrenaline? Ga dan voor windsurfen! Bij
de verhuurlocatie leen je alles wat je nodig hebt. Nog geen
windsurfervaring? Geen probleem. Je kunt hier ook lessen
nemen. Het kleinste pakket bestaat uit vijf lessen, dus je
hebt wel een aantal dagen nodig.

3. Bezoek het Chrisoskalitisa-klooster
Mocht je het strand van Elafonissi met de auto hebben bezocht,
overweeg dan ook het Chrisoskalitisa-klooster te bezoeken. Je
rijdt er in tien minuutjes heen. Lopend kost het je een
uurtje.
Een indrukwekkende trap van 98 treden, volledig uit de rotsen
gehakt, leidt je naar het klooster, waar je tevens een
prachtig uitzicht over zee hebt!

De voordelen van Elafonissi Beach

1. Het prachtige roze strand
Op Elafonissi Beach vind je het roze strand en dit is waar
Elafonissi zo bekend om is.

2. Kraakhelder azuurblauw zeewater
Zelfs op dagen waarop het roze zand zich niet laat zien, is
Elafonissi de moeite waard. Het heldere water met zijn
azuurblauwe kleur maakt voor een heerlijke duik. Vergeet je
duikbril en snorkel niet!

3.Toilet en douche
We blijven mensen, he. Aan onze lichamelijke behoeftes
ontkomen we niet. Gelukkig zijn er schone toiletten. En wil je
het zout en het zand aan het eind van je stranddag van je
afspoelen? Dan kun je gebruikmaken van de gratis douches.
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Omdat het een toeristisch strand is, wordt Elafonissi goed
onderhouden. Het is schoon, je kunt strandbedden en parasols
huren en er is een parkeerplaats.

De nadelen van Elafonissi Beach
Elk voordeel heeft z’n nadeel. Zo ook Elafonissi Beach. Dit
waren voor ons kleine dompers:

1. De prijs/kwaliteitverhouding van het
eten en drinken
In alle drie de restaurants betaal je ietsje te veel voor wat
je krijgt. Reis je met een kleiner budget, dan raden we je aan
eigen eten en drinken mee te nemen.

2. Veel toeristen
Elafonissi is mooi, maar daardoor ook erg toeristisch. Het kan
vrij druk zijn. Kom dus vroeg of juist na 16:00. Anders zijn
alle parkeerplekken en mooie strandplekjes vergeven.

3.Roze is niet altijd roze
Je moet mazzel hebben om de roze kleur van het zand te kunnen
zien. Vertrouw niet op de overdreven kleurrijke plaatjes die
je op het internet tegenkomt.
Samen met Vai Beach en Preveli Beach staat Elafonissi beach in
ons lijstje met mooiste stranden van Kreta. Maar stiekem
waarderen we lokale, minder toeristische stranden vaak nét
iets meer. Wij waren daarom ook erg blij met Damnoni Beach.
Wat ons betreft één van de leukste stranden van Kreta.

Wil je weten wat onze andere favoriete bezienswaardigheden op
Kreta zijn? Lees dat dit blog.
Liefs, Chris en Janet

