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Zin in zon? Strand? Historie? Cultuur? Natuur? Dan moet je
naar het Griekse eiland Kreta! Op Kreta vind je de tofste
bezienswaardigheden en de leukste activiteiten die je wil gaan
zien of doen. In dit blog geven we je de beste tips over onze
favoriete bezienswaardigheden op Kreta. Tips voor highlights
en bezienswaardigheden op Kreta die je wat ons betref – en we

zijn twee heuse Kreta experts – niet mag missen!
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1.
Bezoek
de
ruïnes
van
millennia-oude stad Knossos

de

Het gerestaureerde paleis van koning Minos in de ruïnes van
Knossos
Onze eerste tip voor een bezienswaardigheid die je op Kreta
niet mag missen is de ruïne van Knossos. Bij deze highlight
zie je de ruïnes van de oudste en duizend jaar lang ook de
grootste stad van Europa. Vergaap je aan het koninklijke
paleis, het theater, de villa’s en de graven. Althans, wat
daar vierduizend jaar na dato nog van over is.
Eén van de Kreta expert tips: Het kan erg warm zijn, dus zorg
tijdens je bezoek aan één van de fantastische “buiten”
highlights in Kreta voor voldoende drinkwater en vergeet niet
te smeren.
Hoe Knossos is ontdekt is een frappant verhaal. Als inwoners
van de hoofdstad van Kreta, Heraklion, in de negentiende eeuw
een huis wilden bouwen, dan gingen ze vaak naar dit terrein om
materiaal te verzamelen. Er gingen geruchten dat op het
terrein het gigantische paleis van koning Minos had gestaan.

De Britse archeoloog Arthur John Evans was blij dat deze
geruchten hem ten oren kwamen en heeft de plek dankzij de tips
van de inwoners van Kreta onderzocht. Een aantal opgravingen
later bleken deze tips de moeite waard en kwam het bijzondere
paleis op Kreta tevoorschijn.
Entree kost €8,- per persoon. Knossos is in de zomer dagelijks
van 08:00 tot 19:00, behalve op Griekse feestdagen en
maandagen. Met de auto rij je in tien minuten van Heraklion
naar Knossos. Google Maps is your friend! Je kunt gratis voor
de poort parkeren. Een taxiritje van Heraklion naar Knossos
kost je €10,-. Ook het openbaar vervoer is een optie. In een
halfuurtje brengt de bus je van het hoofdbusstation vlakbij de
haven van Heraklion naar Knossos. Vraag ter plekke even welke
bus je moet hebben. De laatste optie is de georganiseerde
bustour. Verschillende organisaties in Heraklion bieden deze
aan. Je krijgt er vaak een (digitale) gids bij. Zoek jouw
ideale tour op Get Your Guide.
Expert tip: Kom je met de auto en is de parkeerplek vol?
Parkeer dan bij Restaurant Pasiphae. Je kunt hier gratis
parkeren, mits je iets eet of drinkt in het restaurant.

2. Verdwaal in Heraklion,
prachtige hoofdstad van Kreta

de

Een met cartoons beschilderd gebouw in Heraklion
Iets waar wij niet zonder kunnen tijdens onze vakantie is
heerlijk ronddwalen. Wat ons betreft ervaar je zo een cultuur
het beste en met wat mazzel loop je automatisch langs een
aantal bezienswaardigheden. Zo hebben wij ook aardig wat
kilometers gelopen door de bekende en onbekende stadjes van
Kreta.
Lekker uren ronddwalen, van straatje naar straatje, pleintje
naar pleintje en steegje naar steegje. De hoofdstad van Kreta,
Heraklion, leent zich daar perfect voor uit!
Het mooiste gedeelte van de stad bevindt zich binnen de oude
stadsmuren. Hier vind je knusse winkelstraatjes, leuke
restaurantjes en de belangrijkste bezienswaardigheden van de
hoofdstad van Kreta. Eén van de best bewaarde tips; Laat je
landkaart in je rugzak, laat Google Maps achterwege en laat je
de route influisteren door de eeuwenoude straten.

3. Neem de Hop on Hop off bus in
Heraklion
Wil je een dagje rustig aan doen en tóch alle
bezienswaardigheden van Heraklion zien? Neem dan de Hop on Hop
off bus: de meest comfortabele manier om de stad en haar
geschiedenis te leren kennen!
De bus voert je langs het Venetiaanse fort Koules en het
Archeologisch Museum van Heraklion. Zie je een mooi plek of
leuke bezienswaardigheid waar je uit wil stappen? Dat kan op
één van de tien haltes. En wil je weer door? Dan hop je gewoon
weer on
Een kaartje voor de Hop on Hop off bus van Heraklion kost
€15,- per persoon. Je kaartje is de hele dag geldig, van 09:00
tot 17:00.

4. Verwonder je over de schoonheid
van het Amari Dam Reservoir vanuit
Café Gidospido

Terras van Café Gidospido aan het Amari Dam Reservoir
Wat waren we verrast toen we op het niet toeristische deel van
Kreta deze unieke bezienswaardigheid vonden! Tijdens één van
onze autoritten stuitte we op Café Gidospido.
Zodra je een auto huurt, is deze route met het uitzicht bij
dit café één van de beste highlights op Kreta en is deze tip
bijna een verplichting
De beste en snelste plek om een auto te huren vinden wij via
DiscoverCars, hier vind je voor elke plek de beste deal voor
jouw huurauto!

Het café ligt aan de onontdekte parel genaamd Amari Dam
Reservoir. Een door mensen gemaakt stuwmeer. Niet alleen het

meer en het café zijn de moeite waard. De autorit erheen is al
een beleving en voor ons de mooiste bezienswaardigheid van
Kreta. Het maakt niet uit via welke kant je aan komt rijden en
via welke kant je weer weggaat, deze autorit door de prachtige
bergwegen van Kreta wordt er eentje om nooit te vergeten!

5. Neem de boot naar lepra-eiland
Spinalonga

Lepra-eiland Spinalonga vanuit de oceaan gezien
Klinkt onaangenaam? Lepra-eiland? Is het eigenlijk ook een
beetje. Woonde je tussen 1903 en 1952 op Kreta en kreeg je
lepra, dan werd je naar dit eiland verbannen. In verplichte
isolatie, om de buitenwereld tegen besmetting te beschermen.
Het leven op Spinalonga was zwaar. Tijdens je bezoekje krijg
je een goed beeld van de hachelijke leefomstandigheden
waaronder de leprozen leefden, door de restanten van woningen,
het ziekenhuis, het kerkje en de graven te bekijken. Al met al
een indrukwekkende ervaring en een bezienswaardigheid voor op
jouw lijstje de leukste activiteiten van Kreta.

Eén van de Kreta expert tips: Geniet van het uitzicht en het
briesje op het dakterras van één van de restaurants op het
eiland.
Je kunt dit eiland per boot bereiken vanuit Plaka en Elounda.
Verwacht tussen de €10 en €12 te betalen voor een retourtje.
Vanuit Plaka ben je tien minuten onderweg, vanuit Elounda 25
minuten. Een tocht per boot kan je nemen vanaf twee plaatsen
te weten; Plaka en Elounda. Bij Plaka Marina in Plaka kost een
retourtje je €10,- per persoon en je bent 10 minuten onderweg.
In Elounda vind je meerdere aanbieders voor een boottocht
echter vragen ze allemaal €12,- per persoon voor een retour.
Voor deze tocht ben je circa 25 minuten kwijt.
Eén van de Kreta expert tips: Mocht je jezelf slap voelen door
de warmte, voeg wat suiker en zout aan je water toe. Daar knap
je van op!

6. Kom tot rust in het authentieke
dorpje van Oud-Chersonissos

De kust van Kreta
Als je denkt dat we tóch iets gaan schrijven over feesten, dan
heb je het mis. Want Oud-Cheronissos heeft niks te maken met
de barstrip verderop waar tieners en twintigers zich tegoed
doen aan het uitgaansleven.
Anderhalve kilometer ten oosten van het gezellige dorpje
Piskopiano, op de helling van de berg Charakas, vind je het
pittoreske dorpje Oud-Cheronissos. Dit dorpje heeft een
idyllische dorpsplein met vele knusse restaurantjes en
tavernes. Heerlijk om te ontspannen na het zien van de
bezienswaardigheden die Kreta je bieden. Zelfs de Grieken
komen hier graag om aan de drukte van de stad te ontsnappen.
Om terug te schakelen naar de laagste versnelling. En dat is
precies wat wij hier ook doen: de hordes toeristen ontlopen en
het authentieke Griekenland proeven.

7.

Bewandel

de

imposante

Samariakloof
Zin in avontuur? Dan moet je tijdens je vakantie op Kreta deze
bezienswaardigheid, de Samariakloof zeker bewandelen. Dit is
de kleinste bewandelbare kloof ter wereld. Als je het ons
vraagt één van de meeste indrukwekkende ervaringen die dit
eiland rijk is. Je kunt niet anders dan onder de indruk
zijn.
Je begint je wandeling bij het Omalosplateau. Het is een
pittige wandeling van ongeveer 16 kilometer. Op sommige
plekken is de kloof slechts vier meter breed, terwijl de
granieten muren aan weerszijden hoogtes van 500 meter
bereiken! De wandeling eindigt bij het pittoreske kustdorpje
Agia Roumeli: een welverdiende beloning.
Denk je nu ‘Ja doei, ik ga écht geen zestien kilometer
terugwandelen’, kies dan voor een overnachting in één van de
schattige kleine hotels van Agia Roumeli. Je kunt ook de boot
naar Sougia nemen vanaf hier.

Booking.com

Eén van de Kreta expert tips: Zorg tijdens deze highlight voor
stevige wandelschoenen, hoofdbescherming en waterflessen.
Onderweg kom je meerdere waterbronnen tegen waar je je fles
kunt bijvullen.
Parkeer je auto bij Parking Samaria Gorge, voor €5,- per dag.
De Samariakloof is bewandelbaar van april tot september, want
in de overige maanden staat deze niet droog. Op sommige
plekken staat er in de zomermaanden nog steeds water, echter

zijn op deze plekken zijn houten bruggetjes gebouwd.

8. Trotseer de Imbroskloof

De indrukwekkend route door de Imbroskloof
Kon je geen genoeg krijgen van de pracht en praal van de
Samariakloof? Dan hebben we goed nieuws. Je kunt nog zo’n
bewandelbare bezienswaardigheid op Kreta bezoeken! Op een
uurtje rijden van Chania vind je de acht kilometer lange
Imbroskloof. Weer zo’n indrukwekkende wandeling, ingekaderd
door twee grandioze rotswanden. En met wat geluk kom je net
als wij de wilde kri-kri geiten tegen! Aan het eind van de
wandeling wachten een aantal gezellige tavernes op je. De
ideale plek om je voeten hun welverdiende rust te gunnen.
Entree tot de kloof kost €2,- per persoon. De wandeling duurt
tussen de 2,5 en 3 uur. Je kunt lopend of met de taxi terug
naar het begin.

Eén van de Kreta expert tips: Heb je geen tijd om zowel de

Samaria- als de Imbroskloof te bewandelen? Kies dan de kloof
die het best bij je past. Beide routes zijn prachtig, maar ook
intensief. Er is veel zon en weinig wind. Ben je erg fit? Dan
raden wij de Samariakloof aan. Die is ietsje indrukwekkender.
Wil je een iets behapbaardere tocht, dan is de Imbroskloof een
fantastisch alternatief!

9.
Geniet
uitzichten
hoogvlakte

van
vanaf

adembenemende
de
Lassithi

De traditionele windmolens van Lassithi
Ben je natuurlover? En hou je van adembenemende vergezichten?
Dan zit je goed op de Lassithi hoogvlakte. De vlakte is 5 bij
5 kilometer groot en ligt op 850 meter hoogte. Je vindt hier
mooie landschappen, diverse kleine dorpjes – zoals Tzermiado,
het grootste dorp van de vlakte, en honderden traditionele
windmolen. Niet zoals de windmolens die je van onze
Noordzeekust kent. Maar van die fotogenieke, die je op bijna

iedere Griekse ansichtkaart ziet. Doordat er zoveel van deze
windmolens bij elkaar staan is dit voor ons één van de
indrukwekkendste bezienswaardigheden op Kreta.
Je kunt de hoogvlakte bereiken vanaf Chersonissos, Stalis en
Agios Nikoloas. Er gaan geen bussen richting de vlakte, dus
een huurauto komt van pas. Heb je er geen? Ga dan voor een
georganiseerde tour via Get Your Guide.

10.
Word
gehypnotiseerd
door
kleurrijk onderwaterleven bij het
CretAquarium

Tropische vis en koraal in het aquarium
Nog een van de leuke bezienswaardigheden op Kreta, het
CretAquarium Thalossocosmos. In dit bijzondere aquarium
bewonder je prachtige vissen en anders – soms buitenaards
lijkend – zeeleven. Je kijkt je ogen uit. Pijlstaartroggen,

schorpioenvissen, zeeschildpadden, enorme zandtijgerhaaien,
inktvissen, kreeften en de mooiste koralen. Ze hebben het
allemaal!
Een aanrader voor als je toe bent aan een rustig maar
memorabel dagje. Ook ontzettend leuk met kinderen (of als je
zelf een groot kind bent). Kun jij Nemo vinden?
Het Cretaquarium ligt op vijftien kilometer afstand
van Heraklion, vlakbij Gournes. Een kaartje kost €6,- per
persoon.
Eén van de Kreta expert tips: Er is airco! Dit is dus een
ideale plek om aan de heetste dagen te ontsnappen

11. Neem een verfrissende duik in
het enige zoetwatermeer van Kreta:
Kournas

Het zoetwatermeer van Kreta, Kournas

Wie aan Kreta denkt, denkt aan de zee. Maar wist je dat er ook
een groot zoetwatermeer op Kreta te vinden is? Een bijzonder
ecosysteem. Het water is prachtig helder en perfect om in te
zwemmen. En als je geluk hebt, zwem je zo tussen de
schildpadden! Er zijn diverse tavernes waar je een
versnapering kunt nemen. Of huur voor €7,- per persoon een
waterfiets.
Het meer ligt in het noorden van Kreta, tussen Chania en
Heraklion. Je parkeert gratis op de Lake Kournas Free Parking.
Onder één van de rieten dakjes, blijft je auto gedurende de
dag koel.

12.
Bezoek
het
Arkadi-klooster

spectaculaire

Het Arkadi-klooster op Kreta
Je zou het niet zeggen, want het is geweldig goed onderhouden,
maar het Arkadi-klooster is al 1600 (!) jaar oud. Daarmee is
deze bezienswaardigheid het oudste klooster van Kreta. Zeker

een bezoekje waard!
Je zou het niet zeggen, want het is geweldig goed onderhouden,
maar het Arkadi-klooster is al 1600 (!) jaar oud. Daarmee is
deze bezienswaardigheid het oudste klooster van Kreta. Zeker
een bezoekje waard!

13. De stad Gortys in Kreta
Zet deze maar snel bij de rest van de bezienswaardigheden op
Kreta waar je heen moet, want in Gortys voel je dat je op een
historisch belangrijke plek staat. Hier werden namelijk 500
jaar vóór Christus de eerste Europese wetten geschreven.
Zonder deze gebeurtenis zou onze samenleving er vandaag heel
anders uitzien!
Ooit was Gortys de hoofdstad van Kreta. Tegenwoordig is het
een magnifieke ruïne, waar de oude markt en de historische
kerk nog duidelijk herkenbaar zijn. En misschien nog wel het
beste: deze highlight ligt nog niet op de algemene
toeristenradar, waardoor het er een stuk rustiger is dan bij
de ruïnes van Knossos bijvoorbeeld.
Entree kost je €8,-. Parkeren is gratis.

14. Ga op een offroad avontuur op
Kreta

Ben jij klaar voor een off-road avontuur?
De beste manier om Kreta te ontdekken is per auto, vinden wij.
Uren rondtoeren en op zoek gaan naar de meest bijzondere
dorpjes, de beste stranden verstopte restaurantjes en
bezienswaardigheden op Kreta. Genieten! Soms hebben we een
bestemming in gedachte, soms gaan we gewoon rijden en laten we
de wind ons meevoeren. Offroad gaan is een avontuurlijke
ervaring. En soms ook spannend! Onder begeleiding van een gids
verken je ander onbegaanbare wegen per quad of jeep. Zo kom je
op plekken waar je met je huurautootje nooit was gekomen.
Een offroad avontuur kost tussen de €75,- en €150,- per
persoon. Geen koopje, maar je bent er nou toch!

15. Tuur over drie zeeën vanuit de

baai van Balos

Uitzicht over drie zeeën vanuit de baai van Balos
De baai van Balos is een wel héél bijzondere plek! Hier komen
namelijk drie zeeën samen: de Egeïsche Zee, de Middellandse
Zee en de Ionische Zee. Dit uitzicht mag niet missen op je
Kreta-to-do-lijstje! Vanuit land is het uitzicht al prachtig,
maar vanuit zee is het zowaar nog mooier. Neem de boot naar
het eiland Gramvoussa en toe je tegoed aan het fenomenale
zicht. Kosten? €25,- per persoon voor een retourtje.
De baai is niet met het openbaar vervoer te bereiken. Een taxi
of huurauto is dus noodzakelijk.
Al met al is Kreta een bijzonder veelzijdig eiland vol mooie
bezienswaardigheden. Je vindt er indrukwekkende natuur,
schilderijwaardige stranden, innemende historie en genoeg
avontuur. Deze ingrediënten vormden voor ons het recept van
een onvergetelijke reis. Ons persoonlijke hoogtepunt? De dag
waarop we rondreden door de bergen, genoten van de natuur en
afsloten bij Café Gidospido aan het Amari Dam Reservoir?

Wat zijn jouw favoriete highlights en bezienswaardigheden op
Kreta? Heb je tips, laat het ons weten in de comments.
Oh, en hadden we al verteld over Elafonissi Beach? Lees onze
eerlijke mening over dit roze strand.
Wil je meer weten over Kreta? Lees onze andere Kreta blogs!
De leukste of mooiste dorpen en steden in Kreta
Onze reistips voor een vakantie naar Kreta
De 15 mooiste stranden van Kreta
Elafonissi Beach (het roze strand)
Preveli Beach
Vai Beach
Ons budget voor Kreta

