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Kreta is een perfecte vakantiebestemming voor de zon en mooie
stranden voor de strandliefhebbers onder ons. Het heeft
namelijk een kustlijn van ongeveer 1.050 kilometer en beschikt
over vele mooie, wellicht zelfs de beste, zandstranden.
Daarnaast heeft Kreta een aantal kiezelstranden en
indrukwekkende stranden waar je vanaf rotsen de zee in kan.

Wij geven je als echte strandhoppers een inzicht in de mooiste
stranden van Kreta.
De mooiste stranden liggen over het heel Kreta verspreid, dus
er is altijd wel een strand dichtbij. Sommige zijn makkelijk
te bereiken en voor andere moet je wat meer moeite doen. In
ons blog, dit zijn de 15 mooiste stranden van Kreta ,
vertellen we je het graag. Daarnaast lees je ook waar je kan
parkeren en of er een restaurant en toilet is.

Onderstaand hebben we de 15 mooiste en beste stranden van
Kreta op de kaart aangegeven. Zo kun je precies zien waar deze
mooie stranden zich op Kreta bevinden.

Inhoudsopgave:

1. Elafonissi Beach, Kreta
2. Balos Beach
3. Preveli Beach
4. Vai Beach
5. Seitan Limania Beach
6. Het strand van Chersonissos
7. Sissi strand
8. Damnoni Beach
9. Stalis strand
10. Gramvoussa
11. Komos
12. Itanos Beach, Kreta
13. Paleochora
14. Agios Pavlos
15. Spilies Beach

1. Elafonissi Beach, Kreta

Dit strand wordt ook vaak het roze strand genoemd en is één
van de mooiste en populairste stranden in het westen van
Kreta. De roze kleur komt door de aangespoelde verbrijzelde
roze schelpen van zeedieren. Dit is een erg populair strand,
en hoewel het als één van de mooiste stranden van Kreta word
omschreven vonden wij het toch een beetje tegenvallen.
Wist je dat: Deze zeedieren foraminiferen worden genoemd.
Zodra je dichtbij wil parkeren, kun je het beste zo voor 9:00
uur aanwezig zijn. Parkeer NIET in de bochten van deze smalle
weg, want er rijden ook touringcars vol met toeristen naar dit
strand op Kreta. Bij een verblijf van de gehele dag, kun je
erover nadenken om strandbedjes en een parasol te huren. De
kosten zijn €7,- per dag voor 2 bedjes en 1 parasol. Ze hebben
bij dit strand daarnaast toiletten en kleedhokjes.
Ook heb je bij dit strand 3 restaurants, namelijk Kissamos
Cantina, Kandanos Cantina en Canteen Kurkurakis. Om eerlijk te
zijn heb je hier niet de beste prijs/kwaliteit verhouding en
raden wij je aan iets verder door te rijden en te dineren bij
Restaurant Panorama. Hier heb je zoals de naam van dit
restaurant al doet vermoeden een fantastisch panoramisch
uitzicht over het strand en de zee. Je kan nog meer over dit
strand lezen in ons uitgebreide blog over Elafonissi Beach.

2. Balos Beach
Balos Beach hoort volgens ons zeker thuis in de lijst met
mooite stranden van Kreta en het ligt in een noordelijkste
puntje in het westen van het eiland. Bij aankomst krijg je een
tropisch gevoel door het witte zandstrand en de prachtige
groene tot azuurblauwe zee. Voor € 1,- per dag kun je op
ongeveer 1 km van het strand parkeren. Mocht je dorst hebben
gekregen van de wandeling van de auto naar het strand, kun je
wat drinken bij de Balos Beach Bar. Dit is een bar met
eenvoudige snacks en diverse dranken, maar perfect als je met
wat lekkers wilt genieten van het uitzicht over die mooie

strand van Kreta. Als klant mag je gebruik maken van het
toilet. Helaas zijn er bij dit strand geen openbare toiletten.
Ontdek de prachtige stranden van Kreta ook eens met leuke tour
of dagtocht!

3. Preveli Beach

Het adembenemende en mooie strand Preveli Beach ligt in het
zuiden tussen het westelijke en centrale deel van Kreta in.
Het is één van de meest fascinerende stranden van Kreta. Zodra
je hier bent, ben je volgens ons op één van de beste en
mooiste stranden van Kreta. Dit strand heeft een plekje in ons
hart verovert! Er stroomt ook een kleine rivier van de bergen
naar de zee en langs deze rivier groeien oneindig veel
palmbomen. Hierdoor staat dit mooie strand op Kreta ook bekend
als Palm Beach. Dit is, naar onze mening samen met Vai Beach ,
het mooiste en beste toeristische strand van Kreta. Je kan nog
meer over dit strand lezen in ons uitgebreide blog over
Preveli Beach.

4. Vai Beach

Vai Beach ligt in het oosten van Kreta en is tevens een erg
bekend en charmant strand op Kreta. Dit strand bestaat uit een
oogverblindend wit zand, een helderblauwe zee en vele
palmbomen. Om hier extra van te genieten kun je een
strandbedje huren vanaf € 15,- (2 bedden en 1 parasol). Tevens
kun je een waterfiets, waterscooter of bootje huren bij
watersport verhuur loket in het midden op het strand. Je kan
de auto voor €2,50 per dag parkeren tarverne Palm Beach Vai.
Dit zijn, naar onze mening samen met Preveli Beach , het
mooiste en beste toeristische stranden van Kreta. Je kan nog
meer over dit strand lezen in ons uitgebreide blog over Vai
Beach.

5. Seitan Limania Beach

En dan nu een iets minder toeristisch strand, maar wat ons
betreft een echte parel en zeker één van de mooiste stranden
op Kreta, het Seitan Limania Beach. Dit ligt in het westen, op
ongeveer twintig kilometer ten noordwesten van de stad Chania
. Het is een klein, maar heerlijk zandstrand verscholen in een
smalle baai tussen de rotsen. Je kan zeer dicht bij het mooie
strand parkeren, maar je moet een klein stukje lopen. Dit is
trouwens totaal geen straf, want zodra je uitstapt kijk je
direct uit op de prachtige baai van Seitan Limania Beach.
Je kan het beste een picknickmand, of gewoon een tas, met eten
en drinken meenemen. Bij Seitan Limania Beach is helaas geen
eet of drinkgelegenheid. Maar aan de andere kant heeft het
zelf meenemen van je eten en drinken ook weer wat bijzonders.
Wel heb je op een kleine kilometer van het strand een
restaurantje langs de hoofdweg. Ze hebben hier een kleine
kaart met diverse snacks en dranken. Ook heb je, als je iets
voorbij het restaurant loopt een prachtig uitzicht op dit
mooie en verborgen strand op Kreta.

6. Chersonissos strand

Het meest bekende strand van Kreta is waarschijnlijk het
strand van Chersonissos . Het strand ligt bij de gelijknamige
badplaats, Chersonissos, en tevens het beste en bekendste
uitgaansgebied van Kreta. Omdat dit strand bij hét beste
uitgaansgebied van Kreta ligt, heb je het grote voordeel dat
er voldoende keuze is aan cafés, restaurants en tavernes om
lekker een drankje te doen. Daarnaast is er aan
parkeerplaatsen (gratis en betaald) en toiletten geen gebrek.
Dit strand is ook goed te bereiken met zowel de bus als met de
auto. De bus stop op meerdere locaties in Chersonissos.
Daarnaast is de kans groot dat je sowieso in dit gezellige
uitgaansgebied komt, dus dan kan een bezoek aan het strand van
Chersonissos natuurlijk niet missen!
Wist je dat: het strand van Chersonissos maar liefst 8
kilometer lang is.

7. Sissi strand
Er zijn 2 mooie stranden bij het gezellige vissersdorpje Sissi
op Kreta. Deze 2 stranden bij Sissi zijn namelijk Avlaki Beach

en Boufos Beach. Het strand Avalaki Beach ligt net buiten het
centrum van Sissi. De plaatsnaam van dit dorpje kan je op 2
manieren schrijven, te weten Sisi en Sissi. Op Kreta wordt de
variant met dubbel s het meest gebruikt.
Sissi strand ligt aan de noordkust van Kreta. Precies in het
midden van centraal en oost Kreta. Zodra je in de buurt van
Sissi bent, mag een bezoekje aan deze 2 stranden van Kreta
niet missen. Bij deze 2 stranden van Sissi vind je ook
meerdere leuke familierestaurants die typisch voor Kreta en
Griekenland zijn.
Evengoed bij de stranden als in het dorp zelf heb je
verschillende gratis parkeerplaatsen. Sissi, zowel het dorp
als de stranden, zijn ook makkelijk met de bus te bereiken.

8. Damnoni Beach
Het mooie strand, Damnoni Beach, ligt aan de zuidkust van
Kreta, ongeveer 6 kilometer van de gezellige stad Plakias
vandaan. Damnoni Beach ligt in een baai waar je getrakteerd
wordt op een mooi strand met een prachtige diepblauwe en
kristalheldere zee. Wil je een mooi uitzicht over dit strand
van Kreta, dan mag een lunch of diner bij Taverna Violakis
1967 niet ontbreken. Je kan de auto op diverse plaatsen in de
omgeving van het strand parkeren.

9. Stalis strand
Op Kreta vind je bij het gelijknamige dorp Stalis, Stalis
strand. Dit strand is tevens het grootste strand van Stalis.
Er is een mooi schoon zand strand en kraakheldere zee. Voor
ongeveer €5,- kun je op dit strand op Kreta ligbedden huren.
Er zijn, aan de weg langs het strand, diverse restaurants voor
een pitstop. Een hapje, drankje of toilet bezoekje is dus
zeker mogelijk in de buurt van dit strand.

Het dorpje Stalis en dit strand zijn erg makkelijk met de bus
of auto te bereiken. De bushalte is op ongeveer 300 meter van
het strand. De weg naar het dorpje Stalis is erg eenvoudig te
vinden. Daarna rijd je door naar het strand en kun je de auto
het beste parkeren aan de weg die langs het strand loopt.

10. Gramvoussa Beach

Iremi Gramvoussa en Agria Gramvoussa zijn twee eilandjes
tegenover Balos . Op het eiland Iremi Gramvoussa vind je
Gramvoussa Beach. Aaangezien het op een eiland ligt is dit
strand is iets lastiger en duurder om te bezoeken, maar wat
ons betreft zeker de moeite waard voor een dagje weg. Voor een
bezoekje aan Gramvoussa Beach moet je een boot nemen. In de
zomer periode gaan er verschillende boottours naar dit strand
toe. De kosten zijn €25,-, maar één ding scheelt, je kan
gratis parkeren bij de haven. Daarnaast is het ook hier weer
slim om zelf eten en drinken mee te nemen, want er zijn geen
restaurant op dit eiland.

11. Komos Beach
Komos Beach is een mooi, rustig gelegen strand in het midden
van de zuidkust Kreta. Het ligt enkele kilometers van het
stadje Matala en ongeveer op 60 km van Heraklion. Doordat
Komos Beach zo rustig gelegen is, is het perfect voor de
mensen die de rust even op willen zoeken.
Op het strand van Komos Beach is één café met een kleine
kaart. Je kan hier diverse dranken en snacks kopen voor een
redelijke prijs, maar genoeg keuze om met wat lekkers te
genieten op dit mooie strand van Kreta. Tevens is er een
restaurant op één van de bergen bij Komos Beach en je kan hier
genieten van het prachtige uitzicht over dit strand op Kreta.
Als je met de auto bent kun je makkelijk bij het strand op een
van de parkeerplaatsen bij het strand. Ook stop de bus op een
paar minuten loopafstand bij Komos Beach.

12. Itanos Beach, Kreta
Het mooie strand, Itanos Beach, ligt in het oosten van Kreta .
Itanos Beach is ook bekend onder de naam Erimoupolis en ligt
ten noordwesten van Sitia. Sitia ligt op plusminus 25
kilometer van dit strand. Bij dit strand is het zeewater ook

weer erg mooi en super helder. In deze regio vind je, naast de
beste en mooiste stranden, ook leuke bezienswaardigheden over
de oudheid van Kreta. Bij dit leuke strand zit ook een
gezellige beachbar en iets verderop zit nog een Taverne. De
perfecte afsluiter voor een gezellig dagje op dit mooie strand
van Kreta. Daarnaast kun je hier ook nog surfplanken en
paddleboards huren.
Je kan eenvoudig en dichtbij bij dit strand parkeren. Zodra je
de auto geparkeerd hebt, vergeet dan niet om te genieten van
het uitzicht! Daarnaast stopt de bus op loopafstand van Itanos
Beach.

13. Paleochora strand
Het Paleochora strand, ook wel Pachia Ammos Beach, is een
zandstrand aan de zuidwestkust van Kreta. Je vindt hier een
prachtig lang en breed geel zandstrand en prachtig blauwe zee.
Op het strand kun je een strandbedjes huren, deze kosten €3,00
per dag. Ook zijn er tal van gezellige cafés en tavernes te
vinden langs de kustlijn van het strand.
Dit strand is met de auto en bus goed te bereiken. Als je met
de auto bent kun je de auto langs de hoofdweg parkeren. Je
staat dan meteen op het mooie strand op Kreta. Mocht er geen
plek meer zijn, rijdt dan iets verder de stad in. Geheid dat
je daar wel een mooi plekje vindt!

14. Agios Pavlos Beach

Agios Pavlos Beach is een rustig niet zo toeristisch strand en
één van onze favoriete , en volgens ons mooiste stranden op
Kreta. Het strand is te vinden aan de zuidkant van Kreta in
een prachtige baai vlakbij het levendige Lindos. Het heeft een
mooi een schoon zandstrand en het water heeft een prachtige
heldere blauwe kleur. De weg naar dit strand is een echt
spektakel, deze gaat namelijk over vele prachtige slingerwegen
door de bergen. Hierdoor wordt je regelmatig getrakteerd op
een fantastisch uitzicht!
Bij dit strand kun je strandbedden huren voor een prijs van
€5,- per dag. Daarnaast is er bij Agios Pavlos Beach het
restaurant Scopas Café Beach Bar. Ze serveren authentieke
Griekse gerechten en verschillende dranken, waaronder
heerlijke cocktails. Tegelijkertijd kun je genieten van het
verzicht over de baai en zee. Iets verder van het strand en
Scopas Café Beach Bar heb je Cantina Pateros . Dit is een
klein eetcafé met een kleine kaart maar je hebt hier wel een
adembenemend uitzicht over de zee vanaf een klif.
Je kan bij Agios Pavlos Beach alleen met de auto komen en op

nog geen 5 meter van het strand kun parkeren. Ideaal!

15. Spilies Beach
Het laatste mooie strand ligt aan de noordzijde van Kreta en
heet Spilies Beach. Dit strand is werkelijk een onontdekte
parel waar niet veel toeristen van af weten. Spilies Beach
ligt ongeveer 15 kilometer van Rethymnon dichtbij Panormo.
Ook bij dit strand op Kreta kun je strandbedden huren voor de
prijs van 5,-. Daarnaast is bij dit strand een gezellig
restaurant. Wij hebben zelf geen ervaringen bij dit
restaurant, maar op de uitgebreide kaart zagen we dat ze
diverse gekoelde dranken verkopen. En je kan er prima terecht
voor de lunch of het diner. De prijzen voor de gerechten
variëren tussen de €5,- en €15,-.
Je kan gratis parkeren naast het restaurant Spilies Tavern en
daarna moet je verplicht even genieten van het uitzicht. Je
kijkt uit over de baai, echt prachtig. Met een paar minuten
lopen sta je met je voeten in het zand. Bij dit strand kun je
trouwens ook met de bus komen. Vanuit Chania ben je ongeveer
1,5 uur met de bus onderweg, maar dit is het meer dan waard.
Je pakt de bus Chania-Rethymno en vervolgens stap je over op
de bus Rethymno-Heraklion. Een kleine tegenvaller de bushalte
ligt op plusminus 30 minuten lopen van dit prachtige strand op
Kreta.
Wij vonden Damnoni Beach en Agios Pavlos de mooiste niet
toeristische stranden van Kreta. Waarbij Agios Pavlos dan de
oprechte winnaar is. Toch hebben we, dit keer, een toeristisch
strand als favoriet. Als je namelijk op het mooie Preveli
Beach bent, heb je niet het idee meer dat je op een strand van
Kreta bent. Je bent hier verbaast van het prachtige
natuurschoon om je heen! Dus zodra je naar Kreta gaat moet dit
strand op je lijstje staan, anders mis je echt iets!

