
5-daagse najaars-trip Guus en Roela, regio Chania 
 
Het seizoen 2010 zit erop, de laatste camperverhuur is geweest en tijd om zelf te genieten van Kreta. Voor ons 
is het de eerste vakantie zonder de kinderen sinds 2005 en voor Roela de eerste echte verkenning van regio 
Chania. Het is begin november en we hebben stralend ‘zomerweer’. 
 
Net voorbij Rethymnon verlaten we de hoofdweg en slingeren door 
een groen dal naar Episkopi voor koffie. Het is verkiezingsseizoen en 
al gauw benadert de burgemeester ons voor een praatje. Ons weet 
hij niet te werven als stemmers maar is toch bereid uit te leggen hoe 
we het beste naar Lake Kournas kunnen rijden. 
Lake Kournas is een klein zoetwater meer en ligt voor ons met de 
blauwe Almiros Bay op de achtergrond. De mogelijkheden om de 
camper te parkeren zijn riant en we maken een flinke wandeling om 
het meer heen. Op de terugtocht lopen we langs sinaasappelbomen 
en plukken een kleine handvoorraad. Na een broodje en een vers 
geschudde Frappé (Griekse ijskoffie) rijden we verder. 
 

 

 
Via Georgioupoli gaan we de bergen in naar een 
prachtig dorpje Kefalas. Aan dit dorpje lijkt de tijd en 
het tourisme voorbij te zijn gegaan. Een parel tussen 
de steden Rethymnon en Chania in met kleine straatjes 
en pittoreske pleintjes. Met enige stuurmanskunst lukt 
het toch goed om de camper door de nauwe straten te 
rijden, al moeten we hier en daar tegemoet komend 
verkeer verzoeken iets terug te rijden.

 
 
Vanaf Kefalas rijden we bergafwaarts naar Almirida, waar we een schitterende plek vinden aan het strand. 
Uitzicht over de Golf van Souda en een fraaie zonsondergang. Deze komt in november al wel vroeg en tegen 
half 7 is het dan ook donker. Na een stevig bord spagetti maken we een wandeling over de verlaten boulevard 
van Almirida. Een enkele taverna is open maar het is duidelijk dat het seizoen voorbij is. 
 

    
 

De volgende dag rijden we naar Chania, een stad waar we al eerder zijn 
geweest maar die blijft bekoren. Het hart van de stad bestaat uit de 
oude Venitiaanse haven en de smalle straatjes erom heen. Uiteraard vele 
restaurants, cafe’s en kleine winkeltjes. Aan de rand van de Venitiaanse 
wijk staat De Markthal, nu vol winkels en restaurants. Ook buiten dit 
pittoreske centrum is Chania een mooie stad met enkele brede en 
groene wegen. We doen er een enkele boodschap en genieten er van een 
lunch. 

 
‘Middags rijden we naar Ormalos en stoppen we voor koffie in het dorpje Lakki. 
Ormalos is een hoogvlakte op ruim 1000m hoogte in de Lefka Ori, de Witte Bergen. In 
de winter valt er veel sneeuw dat soms wel tot juli blijft liggen. Vanuit Ormalos begint 
de wereld beroemde, 18km lange Samaria kloof die eindigt in Agia Roumeli. In deze 
kloof zijn nog de authentieke Kri Kri geiten te zien. Maar wij maken geen wandeltocht. 
Het is kil en gaan lekker bij een haardvuur genieten van Raki en een goed boek. 
We gaan op tijd terug naar de camper en moeten de kachel aanzetten om het 
behaaglijk te hebben. ‘s-Nachts staan er miljoenen sterren aan de pikzwarte hemel en 
we zien een prachtige vallende ster! 



s-Ochtends worden we vroeg wakker en staat de rijp op de velden 
van Ormalos. Na een sterke Griekse koffie trekken we verder richting 
Sougia. De weg is goed en brengt ons langs vele kastanje bomen. We 
stoppen en zoeken een tas vol wilde kastanjes. De laatste kilometers 
naar Sougia gaan vlot, een bijna rechte weg door het dal. Sougia is 
een kleine plaats en bestaat voornamelijk uit hotels, appartementen 
en taverna’s. Nu, begin november, is bijna alles gesloten en we 
hebben het strand voor ons alleen. Het water is fris en kristal helder. 
Even verderop zijn rotspartijen en grotten. We douchen op het strand 
en smeren dan broodjes voor de lunch. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Even na enen rijden we door naar 
Paleochora. In het dorpje is een 
Raki-brouwerij en uiteraard maken 
we er een korte stop. Raki wordt 
gestookt van het residu van de 
geplette druiven en is DE volksdrank 
op Kreta. 
 
We gaan verder langs een lang kaal 
berglandschap tot we bij Anidri  
komen waar we plots door een soort 
van kloof rijden. Smalle doorgang 
tussen hoge rotswanden en veel 
groen.  
 

 
 

Kort erna komen we in Paleochora 
waar we de aller-lekkerste gegrilde 
sardientjes ooit eten, jamie! 
 
We overnachten 200m buiten het 
dorp, 20 meter boven het strand en 
uitzicht op de baai. Van wat stenen 
maken we een bak en al gauw 
hebben we een prachtig vuur.  
 

 
 
We poffen aardappels en kastanjes 
welke prima smaken bij de vers 
gebrouwen Raki. 

 
Na een verkwikkende duik loop ik naar de bakker in het dorp en haal 
vers brood. Na het ontbijt ruimen we de restanten van het vuur op en 
vertrekken naar Elafonisi. Maar we rijden verkeerd en proberen 
tussendoor te steken. Dit was geen slim idee, de weg wordt steeds 
smaller en keren lijkt ook geen optie. Stapvoets manoeuvreer ik de 
camper tussen de bomen en struiken door en hoop maar dat er geen 
dikke krassen opkomen. Na 3km komen we in een klein dorpje en we 
vragen ons af of we er wel door kunnen rijden. 
De onverharde weg tussen Paleochora en Elafonisi is absoluut niet te 
doen met een camper. We rijden dan ook naar het noorden tot aan 
de weg Kissamos – Ellos. Vandaar is het zuidwaarts naar Elafonisi.  
 
Elafonisi is het mooiste strand van Europa! Tenminste, NU, in november! In de zomer komen er dagelijks wel 
3.000 bezoekers. Maar nu ligt het strand er verlaten bij, geen enkele parasol of ligstoel te bekennen.  
Lafonisi, zoals de lokale bevolking het ook wel noemt, bestaat uit een schiereiland met duinen en een 
bijzonder strand dat daar toegang toe verleent. Het zand is uniek roze gekleurd en steekt schril af met de 
zwarte stenen voor de kust. Je kunt hele einden waden door ondiep water met hier en daar een verraderlijk 
diepe geul. 
 

    



We zouden graag langer blijven maar we hebben maar een paar dagen 
en besluiten door te rijden naar Milia. In het dal ligt het dorpje Vlatos, 
waar je je in een bos waant en de dikste platanen van Kreta staan. Bij 
de lokale ‘buurtsuper’ stoppen we en krijgen spontaan Raki 
aangeboden. Hier horen we enkele verhalen over Elafonisi, waaronder 
die over het roze zand. Een groep Grieken hielden zich er verborgen 
voor de Turken. Maar die kenden geen erbarmelijkheid en vermoorden 
hen allen. Sindsdien is het strand rood gekleurd. 
 
Milia is een oud bergdorp op een hoogte van ca. 500m. Het dorp werd 
jaren geleden min of meer verlaten tot een oud-inwoner er een hotel 
creëerde. Maar met een heel eigen filosofie: met respect voor de 
natuur, de historie en de tradities. Het is een ecologische omgeving 
die rust en reinheid uitstraalt, maar tevens gemoedelijk, met 
vriendelijke gastheren en een uitstekende keuken. 

 
Na een heerlijk diner bij kaarslicht zijn we 200m terug gewandeld naar 
de camper. Gelukkig hadden we een lantaarn bij ons, want het pad is 
snachts pikkedonker. Op het parkeerterrein kan je met de camper 
prima overnachten. 

 
Alweer ons laatste dag. We hebben een behoorlijke rit voor ons op 
deze prachtige, zonnige, windstille dag. We bellen de kinderen en 
spreken af om ‘s-middags in de baai van Ligaria bij Agia Pelagia te bbq-
en. 
 
 

De rit brengt ons eerst door een heel oude tunnel op de weg naar 
Kissamos. Er staat een stoplicht om het verkeer te regelen want de 
tunnel is smal. Met de camper passen we er maar net door en ook bij 
de voorliggende bochten is het hoofd bukken om de overstekende 
rotspunten te ontwijken. 
 

In Topolia stoppen we bij een 
echte Pandopolio, een Winkel 
van Sinkel. Letterlijk vertaald 
betekent het Alles Verkopen en 
er is dan ook van alles te 
krijgen: levensmiddelen, 
gereedschap, diervoeder, 
lampen, huishoudelijke 
artikelen etc. 

 
 
Al snel komen we op de hoofdweg Kissamos-Chania-Rethymnon en we 
rijden lekker door. We maken een stop even voorbij Georgopouli 
waar we bij het strand een rijdende bakker aantreffen met brood uit 
een houtoven. 
In Ligaria maken we op het strand een BBQ van stenen en hebben nog 
een gezellige samenzijn met de kinderen en mijn ouders. De zon gaat 
onder, de korte vakantie zit erop. Het was een bijzonder 
inspirerende trip! 
 

    
 

 Guus    en   Roela 
 

 
Misschien is Kreta met de camper ook iets voor u. Kijk dan op www.camperopkreta.nl  


