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Vai Beach Kreta is een strand waar je, naar onze mening,
geweest moet zijn zodra je op vakantie op Kreta bent.
Tenminste; als je houdt van prachtige, tropische stranden. Vai
Beach is namelijk een prachtig, tropisch ogend strand op
Kreta. Onze ervaring is dat je bijna het idee dat je je op de
Caribbean waant. Zie je het al voor je; op een strandbedje met

een cocktail en een boek. Tussendoor ga je even snorkelen in
het heldere azuurblauwe water of lig je te relaxen in de zon.
Vai Beach Kreta is ook bekent als het Bounty Beach of het
Bounty strand van Kreta. Het heeft deze bijnaam gekregen door
een speciale reden en in dit blog kom je te weten waarom. Heb
je al een vermoeden?
Griekenland is het perfecte vakantieland voor de zon en
strandliefhebbers onder ons, maar wat maakt Vai Beach op Kreta
zo speciaal en waarom moet je er geweest zijn. Wij vertellen
het je graag in dit blog!
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Dat Vai Beach bijzonder is, zie je aan de hoeveelheid
toeristen op dit strand, maar wat is er zo bijzonder aan Vai
Beach? En waarom wordt dit ook wel het Bounty strand genoemd.
Hieronder geven wij 3 redenen waarom wij Vai Beach bijzonder
vinden.

Reden 1: waarom jij naar Vai Beach in
Kreta moet
Vai beach wordt ook wel het Bounty strand van Kreta genoemd.
Het heeft deze naam gekregen aangezien je op Vai Beach een
grote hoeveelheid palmbomen bij het strand hebt. Samen met
Preveli Beach zijn dit de enigste twee stranden op Kreta met
palmbomen. Een andere mogelijke bijnaam was wellicht Vai palm
Beach of het palm strand van Kreta.
Deze dadelpalmen op Vai Beach gaan terug naar de tijd dat
Egyptische soldaten hier de dadels aten. Het droge klimaat en
de vochtige grond zorgt ervoor dat de palmbomen hier goed
kunnen groeien. Deze palmbomen in combinatie met het prachtige
geel kleurige strand maken Vai Beach, volgends ons, een echt
tropisch paradijs met een fantastisch uitzicht.

Reden 2: waarom jij naar Vai Beach in
Kreta moet
Met een prachtig zandstrand (met her en der wat kiezels),
mooie palmbomen en een fantastisch uitzicht ben je er nog
niet. Het zeewater moet ook perfect zijn en dat gaat op Vai
Beach zeker lukken. Er is namelijk kraakhelder azuurblauw
water, waardoor dit uitstekend om bijvoorbeeld te snorkelen.

Reden 3: waarom jij naar Vai Beach in
Kreta moet
De naam van dit strand is dus ook wel Bounty Beach of het
Bounty strand van Kreta. Dit komt niet alleen door het mooie
strand, prachtige zeewater of fantastische uitzicht. Er zit
namelijk nog een reden achter. Al enig idee? Vai Beach heet
ook Bounty Beach door door de opnames van de bekende reclame
van de Bounty reep. Vai (Bounty) Beach was dé locatie in de
jaren ’80 voor de opnames van deze advertentie en reclame. Je
hebt dus de kans over een oude filmset te lopen! Dat gebeurt

je ook niet elke dag.

2. Waar ligt Vai Beach op Kreta?
Vai Beach ligt in het noordoostelijke puntje van Kreta en de
stad Sitia ligt op ongeveer 25 kilometer afstand.

3. Hoe kom je bij Vai Beach?
Er zijn twee manieren om bij Vai Beach te komen. De eerste
manier, en deze heeft onze voorkeur, is met de auto. Het
voordeel hiervan is dat je kan genieten van de prachtige
omgeving tijdens de rit. De wegen naar het strand zijn goed
onderhouden, dus je hoeft niet bang te zijn voor verassingen
onderweg. Houd je sowieso niet van verrassingen achteraf, huur
dan je auto bij Sunnycars. Je hebt hierbij namelijk geen eigen
risico!
Tip: Bij de afslag richting Vai Beach zit een kleine
fruitkraam waar ze heerlijk vers lokaal fruit verkopen.
Perfect voor aan het strand.

Je kunt er ook voor kiezen om met de bus naar Vai Beach te
gaan, echter ben je dan wel even onderweg. Vanaf Heraklion ben
je bijvoorbeeld 4,5 uur onderweg en kost het je € 20,00- p.p.
enkele reis. Als dit strand bezoeken een must voor jou is, zou
je kunnen overwegen om in de ochtend met de bus naar Sitia te
gaan. In Sitia check je in je hotel voor één nacht in en
daarna pak je direct de bus naar Vai Beach. Dit is een rit van
ongeveer 30 minuten. De dag erna verken je Sitia en kun je
daarna uitrusten in de bus terug naar Heraklion.

Tip: Vraag mensen met een gehuurde auto wat ze gaan doen en of
ze in de buurt zijn van één van jouw bestemmingen. Wellicht
mag je, met of zonder betaling, een stukje mee rijden.

4. Waar kun je parkeren bij Vai
beach Kreta?
Direct aan het strand vind je Vai Beach Parking Kreta, hier
kun je de auto parkeren voor €2.50,- per dag. Kom je later op
de dag aan kan de parkeerplaats al vol zijn. In dat geval kun

je de auto parkeren langs de toegangsweg. Mocht dat het geval
zijn is het ongeveer 500 meter lopen naar het strand. Wij
zorgen altijd dat we na 16:00 uur naar een strand gaan. De
vroege vogels gaan dan langzaam weg en daardoor heb je weer
parkeerplaatsen dichtbij het start.
Tip: Kom vroeg (het beste is voor 9 uur) of laat (na 16:00
uur). Dan ben je vrijwel zeker van een plek bij Vai Beach
parking!

5. Welke voorzieningen zijn er?
Dit strand van Vai beach bestaat uit een goudgeel zand, een
helderblauwe zee en vele palmbomen. Om hier extra van te
kunnen genieten bieden ze op Vai Beach strandbedden aan om te
huren. Voor €15,- heb je de hele dag lang twee strandbedden en
één parasol.
Ook aan wat te eten of te drinken is bij Vai beach gedacht,
hiervoor kun je terecht bij het gezellige Palm Beach Vai
(restaurant) of het Seaside Cafe. Bij het Palm Beach Vai
restaurant kun je terecht voor een heerlijke maaltijd na een
dag op het strand, bijvoorbeeld moussaka of een heerlijke
fruitsalade. Het Seaside Cafe is vooral geschikt om een ijsje
of wat te drinken te kopen voor op het strand.

6. Wat is er te doen op Vai Beach?
Uiteraard kun je niet anders dan hier genieten. Genieten van
de omgeving en het prachtige strand met de vele palmbomen.
Daarnaast neem je op z’n minst een duik in de zee. Wellicht ga
je zelfs snorkelend op zoek naar het leven in het kraakheldere
zeewater.
Wil je meer doen dan alleen zwemmen of zonnen? Ook dat kan,
bij Vai Beach vind je een verhuurlocatie voor diverse
wateractiviteiten. Denk hierbij aan een bootje, waterfiets of

waterscooter.
Daarnaast heb je de mogelijkheid uit te rusten op je strandbed
op Vai Beach of ga je naar één van de restaurants.

7. De voordelen van Vai beach
1. Goudgeel zandstrand
Het zandstrand met her en der wat kiezels en steentjes
heeft een mooie goudgele kleur. Je kan er comfortabel op
een strandhanddoek in het zand liggen.
2. Kraakhelder azuurblauw zeewater
Het zeewater is heel erg helder en heeft een prachtige
blauwe kleur. Naar onze mening perfect voor een
heerlijke duik in het water. Daarnaast kun je hier ook
prima snorkelen, dus denk aan je duikbril en snorkel. Op
die manier kun je het beste het leven van de zee
ontdekken.
3. Het is een commercieel en toeristisch strand
Aangezien het een commercieel/toeristisch strand is, heb
je het voordeel dat het goed onderhouden wordt. Wij
vonden het een erg schoon strand met vele voorzieningen.
Zo is er op Vai Beach een parking dichtbij en kun je er
strandbedden en parasols huren. Altijd fijn als je
ervoor kan kiezen om ook even in de schaduw te zitten of
liggen.
4. Bij Vai Beach zijn meerdere restaurants
Net voor de afslag heb je een klein fruitkraampje met
heerlijk lokaal fruit voor een lage prijs. Op het strand
zelf heb je het Palm Beach Vai. Een echt Beach
restaurant met een kleine kaart. Tevens is er het
Seaside café voor een ijsje en drankje.
5. Toiletten
Er zijn redelijk schone toiletten. Dit is voor Janet
altijd een erg belangrijk pluspunt. Wat ons betreft
hoort er bij elk groter strand een toilet te zijn. Het

is zo vervelend als je een tijd gereden hebt, je komt
aan en er is geen wc.
Nu lossen wij dat vaak op door
net voor we naar het strand te gaan iets te eten of
drinken bij een restaurant, zodat je direct naar het
toilet kan gaan. Daarnaast blijven wij vaak maar kort op
het strand, dus even ophouden hoeft geen probleem te
zijn.
6. Verhuur bootje, waterfiets of waterscooter
Je hebt de mogelijkheid om op Vai Beach een bootje,
waterfiets of waterscooter te huren. Zo kun je nog beter
de omgeving verkennen en genieten van de kustlijn vanaf
zee.
7. De sfeer
Wij zijn zelf twee keer op dit strand geweest en onze
ervaring is dat de sfeer erg goed is. Het is een
combinatie van veel toeristen en soms een aantal
bewoners van Kreta. Het is een groot toeristisch strand,
maar toch erg gemoedelijk. Je hebt vrijwel ook geen last
van verkopers op het strand.
8. De omgeving
Het laatste positieve punt is de sfeer. Dat is erg
makkelijk de omgeving is fantastisch. Het is een erg
mooi, veelzijdig en uniek strand.

8. De nadelen van Vai beach
1. Her en der kiezels
Al is het een prachtig zandstrand zijn er her en der
kiezels en steentjes te vinden. Om comfortabel op het
strand te liggen, moet je soms wat steentjes
verplaatsen. Daarnaast is het raadzaam om strandschoenen
aan te trekken.
2. De locatie
Dit strand ligt in het noordoostelijke puntje van Kreta,
waardoor een auto bijna noodzakelijk is.

3. Toerisme
Het is een erg toeristisch strand en dit heeft vele
voordelen, maar ook een aantal nadelen.
-Het is druk
-Vroeg aanwezig zijn is een must om dichtbij te parkeren
voor een dagje strand
-Je moet ook vroeg aanwezig zijn voor een mooie plek op
het strand
-Je ligt soms erg dicht op je buren op dit strand
Naar onze mening is Vai Beach het mooiste strand van Kreta.
Daarnaast zijn Elafonissi en Preveli Beach ook zeer bijzondere
stranden. Wij vinden toeristische stranden leuk, maar kunnen
meestal de lokale stranden nog meer waarderen. Zo waren we
tijdens deze vakantie ook erg blij dat we Damnoni Beach hebben
ontdekt en dit is wat ons betreft één van de leukste onbekende
stranden van Kreta!
Is Vai Beach ook jouw favoriete strand op Kreta?

