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Kreta is een eiland dat, naast de bekende badplaats en
uitgaansplek Chersonissos, vele leuke of mooie steden, stadjes
en plekken heeft. In dit blog helpen wij jou met het vinden
van deze leukste of mooiste dorpen en steden om te bezoeken
tijdens jouw vakantie op Kreta. Zodra je van drukke
badplaatsen houdt, zijn Stalis, Malia en Chersossinos de
plekken om heen te gaan. Voor de stedelijke sfeer zijn Chania
en Heraklion meer geschikt. Ga je liever, zoals ons, voor de
minder toeristische en rustigere plekken, dan voel je je
helemaal thuis in Agia Galini.
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1. Malia

Aan de noordkust van Kreta vind je de stad Malia, dit is één
van de populaire badplaatsen op Kreta. Denk hierbij aan een
bezoek aan het oude deel van Malia. In het oude deel van Malia
vind je, volgens onze ervaring, leukste authentieke plekjes
van deze stad in Kreta. Dit deel van de stad vind je langs de

hoofdweg aan de kant van de Agios Nektarios kerk. Hier kun je
genieten van een traditioneel Grieks gerecht bij een van de
leuke tavernes. Tevens vind je één van de langste stranden van
Kreta bij het stadje Malia. Dit strand begint ten westen van
Malia bij de badplaats Stalis en loopt vervolgens wel 4
kilometer naar het Oosten! Naast een prachtig uitzicht over de
zee, heb je ook uitzicht op kleine eilandje Afentis Christos,
op dit eiland zie je ook het gelijknamige Kerkje.

2.
Chersonissos;
het
bruisende stadje van Kreta

meest

Van alle leuke steden op Kreta is het gezellige Chersonissos
waarschijnlijk het meest bekend. De stad is vooral bekend door
het tv programma “Oh Oh Cherso”. Wat betreft uitgaan zit je
goed in Chersonissos, aangezien je een ruime keuze hebt aan
diverse (beach) clubs en discotheken. Deze zijn voornamelijk
te vinden in het centrum langs het strand, hierdoor wordt deze
straat ook wel de ‘beachroad’ genoemd. Dit stadje op Kreta is

zeer geliefd onder de feestende jongeren, maar Chersonissos
biedt zoveel meer.
In deze lang uitgerekte en langs de kust lopende stad op Kreta
vind je alles wat je nodig hebt voor een fantastische
zonvakantie. Je moet hierbij denken aan een lang mooi
zandstrand, een ruime keuze aan restaurants, verschillende
giftshops, winkels en genoeg boetieks.
Zodra je in het stadje Chersonissos naar het strand gaat, kun
je volgens onze ervaring, het beste naar de rand van het
centrum. De stranden die midden in het centrum liggen zijn
over het algemeen zeer druk (met jongeren).

Tips voor leuke hotels op Kreta:
Time to Smile Minoa ★★★★ (Amoudara)
Kleinschalig appartementencomplex op loopafstand van de
zee! Meer informatie op TUI.
Creta Maris Beach Resort ★★★★★ (Chersonissos)
Prachtig hotel voorzien van alle luxe, perfect voor een
relaxvakantie. Meer informatie op TUI.
Windmill Apartments I ★★★★ (Malia)
Gezellig en knus appartementen complex op loopafstand
van Malia en direct aan zee. Meer informatie op
Corendon.
Missiria Apartments ★★★ (Rethymnon)
Rustig gelegen en kleinschalig appartementencomplex.
Meer informatie op Corendon.

3. Heraklion;
Kreta

de

hoofdstad

van

Zodra je aankomt op Kreta is dit waarschijnlijk in Iraklion,
ook bekend als Heraklion. Heraklion is tevens de hoofdstad van
Kreta. Voor de mensen die van oudheden houden, is dit één van
de favoriete plekjes op Kreta. Vooral het deel binnen de oude
stadsmuren is zeker een bezoek waard. Hier zijn ook de meeste
mooie oude gebouwen, zoals de 1866 marktstraat. Dit is een
echte authentieke marktstraat waar de verkopers hun verse
goederen verkopen.
Tip: Houd er rekening mee dat de winkels in Heraklion later in
de middag meestal een paar uur gesloten zijn. Vergelijk het
met de Spaanse Siësta, rond 5 uur gaan de winkels weer open.

4. Chania

Aan de Noordwest kant van het eiland Kreta ligt Chania. Chania
is een toeristische stad aan de zee met een fantastische baai
(de vroegere haven). In de haven van Souda komen de
cruiseschepen aan uit diverse steden in de wereld. Veel van
deze reizigers bezoeken ook de stad Chania. Het hier dus in
het hoofdseizoen behoorlijk druk zijn. Echter begrijp je ook
wel waarom, want zodra je in Chania bent geweest ben je
waarschijnlijk direct verkocht. Je bent vast en zeker verkocht
aan haar gezellige binnenstad met de leuke straatjes en smalle
steegjes met de oude traditionele huizen. Mede hierdoor
behoort Chania tot één van de mooiste, populairste en leukste
steden van Kreta. Vooral de oude binnenstad is supermooi en
gezellig. Er zijn diverse restaurants en tavernes waar je de
heerlijke Griekse keuken kunt proeven. Kijk er daarnaast ook
niet van op dat je in Chania meer dan alleen de Griekse keuken
vindt. Verwacht in Chania geen kleine traditionele
familierestaurants en ben je ervan bewust dat de prijzen fors
hoger liggen dan de rest van Kreta.

Het hoogtepunt van een bezoek aan Chania is de Venetiaanse

haven. Rondom de haven ligt de langste autovrije boulevard van
het eiland Kreta. Tevens is oude binnenstad van Chania ook
autovrij, dus je kunt ook van dit deel van de stad in alle
rust genieten. Of ga naar Balos of Elafonissi Beach voor een
heerlijke strand (mid)dag.

5. Stalis
Stalis, (of Stalida) is één van de leukste plekken aan de
noordkust van Kreta. Het ligt tussen het gezellige plaats
Malia en het levendige stadje Chersonissos. Zodra je in Stalis
aankomt merk je meteen dat het hier minder toeristisch is, de
uitgelezen kans om even tot rust te komen. Dit kun je
bijvoorbeeld doen aan het prachtige witte strand met zijn
heldere zee, Stalis Beach. Naast het strand heb je ook
verschillende andere activiteiten om te doen. Denk hierbij aan
midgetgolf, lopen door de gezellige winkelstraat of wat eten
bij een van de restaurants of tavernes.

6. Rethymnon

De volgende stad in Kreta is Rethymnom en deze hoort volgens
ons ook zeker bij de leukste steden van het eiland. Naast dat
het er gezellig is en de Griekse sfeer er nog echt hangt, zijn
hier ook tal leuke dingen om te zien. Denk hierbij aan de
Fortezza van Rethymnon, de Rimondi fontein en diverse
stadsparken om maar een paar voorbeelden te noemen. Daarnaast
heb je ook nog het oude gedeelte van de stad. Dit bestaat uit
een wirwar van straatjes en steegjes waar je gezellige
restaurantjes vindt Een echte plek voor de ontdekkers onder
ons! Wij hebben hier meerdere leuke en lekkere ervaringen op
gedaan.

7. Agia Galini; één van
favoriete plaatsen op Kreta

onze

Agia Galini is van oorsprong een vissersplaatsje dat ligt aan
de zuidkust van Kreta. Haar grootste inkomstenbron is nu het
toerisme, maar je vindt hier geen grote mensenmassa van
toeristen. Dit leuke plekje bevindt zich gedeeltelijk op een
berg waar je de typisch wit met blauwe huisjes zult vinden.
Langs de kust kun je heerlijk lopen en gezellig wat eten of
drinken bij een van de tavernes die je hier zult vinden.

Naar onze mening zijn dit de leukste steden, stadjes en
plekken in Kreta. Wat is jouw favoriete plaats? Wij zijn echt
weg van het kleine vissersplaatsje Agia Galini. Dit voelt voor
ons nog als het authentieke Griekenland aan. Heerlijk om even
tot rust te komen. Zodra je toe bent aan wat leven in de
brouwerij ga je wat ons betreft naar Malia, Heraklion of
Chersonissos. In deze leuke plaatsen op Kreta leeft het dag en
nacht!

Wat is één van jouw favoriete steden of plekken op Kreta?

