
 

Commissie Reizen        Nabeschouwingen 
 

Reisverslag 8-daagse reis naar Kreta (19 - 26 september 2017) 
 

Verslag van René Bauwens: 
Dag 1 –  Di 19/09 : AMG – Düsseldorf – Chania (Kreta) 

 Vertrek om 5h00 met 42 deelnemers, waaronder Ann en Lydie als VKS-begeleidsters, naar Düsseldorf 

vlieghaven. Onderweg werden wij door CTT getrakteerd met fruitsap, cava en een koek. Gezondheid!  

 Om 8h00 bereikten wij de luchthaven voor de vlucht naar Kreta om 10h35 met Eurowings. Uiteindelijk stegen 

wij op om 11h30 en na 3 uur vliegen, landden wij in Chania (Kreta) om 15h30 plaatselijke tijd. Hier werden wij 

opgewacht door onze gids Polymnia, die zeer goed Nederlands sprak en onze chauffeur Nikos. 

 De bus vertrok om 16h30 voor een lange rit van 3 uur naar Chersonisos. Kreta is zeer bergachtig en wordt 

gedomineerd door 4 bergketens die lopen van oost naar west. Tijdens onze eerste kennismaking met Kreta 
zagen wij ruige bergen, spectaculaire kloven en schitterende landschappen met olijfboomplantages. Wij volgden de 

hoofdweg langs de noordelijke kustlijn en genoten van het uitzicht, links op het kristalheldere blauwe water en 
rechts op de bergketens en olijfboom aanplantingen. 

 Onderweg zongen wij een “Happy Birthday” voor de jarige Betty. Proficiat Betty en nog vele jaren! 

 Om 19h00 bereikten wij ons hotel “Bella Beach Resort***** (all inclusive), gelegen aan zee, na een lange en 
vermoeiende dag. Inchecken, eten en onze reisdag zat erop. 

Weer: Regen in Zelzate maar zeer warm in Kreta. Temp = 35°. 

 

Dag 2 – Woe 20/09 : Knossos – Archanes – Thrapsano 

 Na uitdeling van de “oortjes”, vertrek om 9h00 richting Knossos, waar wij om 9h45 toekwamen. Er was veel 
volk zodat wij pas om 10h45 de archeologische site konden betreden. 

 Knossos was de vermoedelijke hoofdstad van Kreta tijdens het Minoïsche Tijdperk van ca 1900 BC tot de 

Romeinse tijd. In het centrum van de stad zou het paleis van koning Minos gestaan hebben. Het eerste paleis van 

Knossos van 1900 BC is omstreeks 1700 BC verwoest door een aardbeving, maar volledig herbouwd en terug 

vernield door een tweede aardbeving in 1450 BC. De huidige ruïnes zijn bijna allemaal van het tweede paleis. 

 Op de site zelf kregen wij tijdens een rondgang een grondige uitleg van Polymnia over de verschillende 

bouwwerken. Wij bezochten het gedeeltelijk gerestaureerde paleis met zijn prachtige zuilen, passeerden de 

gewijde hoorns en kwamen op het theaterplein. Ondertussen zagen wij ook nog kruiken en fresco´s daterend uit 

de jaren 1700 – 1450 BC. Wij gingen door de hall van de koninklijke garde. Dit was een zwaarbewaakte overloop 

die leidde naar de koninklijke vertrekken met 2 troonzalen. Het verblijf van de koningin was voorzien van een 
badkuip en toilet met afvoer. Daarnaast was het koninklijk appartement, een grote zaal met verschillende deuren 

voor de verluchting. De zaal is ook gekend als de “Zaal met de dubbele Bijlen” die in de stenen muren zijn gegrift. 
Om 12h15 eindigde ons bezoek aan deze bekende Minoïsche site die ontdekt werd in 1878. 

 Om 12h30 vertrek naar Archanes een stadje dat wij om 13h00 bereikten. Hier bezochten wij een klein 

museum met allerlei aardewerk, vazen, kruiken, urnen, gebruiksvoorwerpen, sieraden..., alle replica van gevonden 
voorwerpen, waarvan het origineel tentoongesteld is in het historisch museum in Heraklion. 

Een wandeling door het stadje bracht ons tot aan een restaurant voor een lekkere lunch. 

 Vertrek om 15h15 naar wijnboer Boutari, waar wij om 15h30 toekwamen. Hier kregen wij wat uitleg over de 

productie van wijn waarna wij een rondgang in de kelder deden. Een degustatie (rood, wit, likeur) rondde het 
bezoek af. 
 Vertrek om 17h00 naar het hotel dat wij om 18h00 bereikten. Diner in buffetvorm, wat napraten en ...bedtijd. 

Weer : Zeer warm, temp = 35°. 
 

Dag 3 – Do 21/09 : Gortys – Phaestos – Matala 

 Vertrek om 9h00 naar Gortys, gelegen in het zuiden, waar wij om 10h30 toekwamen. Onderweg, uiteraard, 

veel olijfbomen en enkele wijngaarden. Gortys was de hoofdstad van het Romeinse Kreta. De stad werd 
vernietigd in de 5de eeuw door een aardbeving. Vandaag zijn de indrukwekkende ruïnes, die verspreid liggen 

tussen de honderdjarige olijfbomen, een getuigenis van de vroegere grootsheid van de stad. Op deze kleine site 

zagen wij de H. Titus basiliek die gedeeltelijk gespaard gebleven was door de aardbeving. Verder zagen wij nog 

het Odeon (1ste eeuw BC), enkele sarcofagen, pilaren en een muur met het uitgebreide Griekse wettenstelsel 
(500 BC) in gegrift. 

 Vertrek om 11h15 naar Phaestos dat wij om 11h40 bereikten. Opgravingen brachten 2 paleizen aan het licht, 
de overblijfselen van het eerste paleis, rond 1900 BC gebouwd, waarop het tweede paleis tussen 1700 – 1450 BC 

gebouwd werd. Rond een groot plein zagen wij resten van graven. Een eerste trap van 1900 BC en een tweede 

trap van 1700 – 1450 BC brachten ons op het theaterplein. Wij zagen vele kleine zalen met o.a. grote kruiken. 

Wij passeerden de werkplaatsen, de voorraadkamers en kwamen aan de vertrekken van de prins en de 

koning. Een mooie site (kleiner dan Knossos), maar uit dezelfde Minoïsche periode. 

 Om 13h00 vertrokken wij naar Matala, gelegen aan een mooie baai, voor de lunch. Daarna waren wij vrij tot 
15h30. Smakelijk! 



 

  
 

De pokdalige rotsen van zandsteen die boven het strand uitrijzen, werden in de Romeinse tijd uitgehakt om als 

tomben te dienen. Later werden ze door de eerste christenen als rotswoningen gebruikt en in de jaren 60 van 

vorige eeuw, zelfs door de hippies. Tijdens een wandeling konden wij vaststellen dat Matala uitgegroeid is tot een 

drukbezochte badplaats met veel winkeltjes voor de toeristen. 
 Vertrek om 15h30 en terug in ons hotel om 17h00. Wat nagenieten, dineren, wat napraten en...bedtijd. 

Weer : Afkoelende wind en temp = 26°  
 

Dag 4 – Vrij 22/09 : Arkadi – Rethymno 

 Vertrek om 8h30 naar Arkadi voor bezoek aan het klooster Moni Arskadiou. Dit 5de-eeuwse klooster ligt 

boven een kronkelige kloof op 500m hoogte. Het indrukwekkendste gebouw is de kerk met 2 schepen en een 

fraaie gevel uit 1578. Het klooster, waar vroeger 200 monniken waren (nu nog 10) was een veilig toevluchtsoord 

voor christenen in tijden van vervolging door de moslims. Op 9 november 1866 verbleven hier honderden 

vluchtelingen. De Kretenzers, die liever doodgingen dan zich over te geven, bliezen de kruitkamer op waarbij 
christenen en moslims omkwamen. Slechts 1 meisje overleefde het bloedbad. Vóór het klooster staat een 
standbeeld van de enige overlevende samen met de abt die het kruit liet ontploffen. 

 Om 10h45 bereikten wij het klooster via een smalle bergweg. Wij bezochten de kapel met hoge zuilen. Er was 

een prachtige 14de-eeuwse iconostase. We bezochten het museum met Byzantijnse iconen op hout, kerkelijke 
gewaden uit de 16 – 17de eeuw, geschriften en gebruiksvoorwerpen van de priester en wapens gebruikt in de 
vrijheidsoorlog. We wierpen een blik in de kruitkamer en in de keuken. Daarnaast waren er allerlei voorwerpen en 

boven in een galerij hingen portretten van vroegere abten. Mooi bezoek, maar wel lang rijden om ter plaatse te 
komen. Maar we waren er niet alleen want er stonden reeds een tiental bussen. 

 Vertrek om 11h30 naar Rethymno waar wij toekwamen om 12h30. Hier bezochten wij een “atelier (?)” waar 

bladerdeeg gemaakt werd. Niets speciaals en niets te proeven. 

 Lunch om 13h30 waarna wij vrij waren tot 16h00. Wij kuierden individueel wat door de smalle toeristische 

winkelstraatjes. Wij bezochten een grote orthodoxe kerk met een prachtig interieur met een wel zeer mooie 
iconostase, enorme kroonluchters en een prachtig beschilderd plafond. Daarna deden wij nog een toertje langs de 
haven.  
 Vertrek om 16h00 en terug in het hotel om 18h00. Diner, wat napraten en de dag zat erop. 

Weer : ´s Morgens wat wolken, daarna zon. Tamelijk wat wind en temp = 26°. 
 

Dag 5 – Zat 23/09 : Chersonisos 
 Dit was een vrije dag waar iedereen vrij was om te doen wat hij graag deed. 
Wat wandelen, wat drinken, wat eten, wat zonnen aan het zwembad of op het strand...  

Weer : zonnig en temp = 28°. 
 

Dag 6 – Zo 24/09 : Olijfboerderij – Agios Nikolaos – Spinalonga 

 Vertrek om 9h00 oostwaarts naar Neapoli voor een bezoek aan een lokale olijfboerderij. Wij volgden de 
kuststreek en zagen enkele badplaatsen in de diepte, naast ontelbare olijfbomen en enkele bananenplantages.  

 Om 9h45 bereikten wij de olijfboerderij Vassilakis Estate en...wij waren er niet alleen want er stonden reeds 

3 bussen. Wij kregen uitleg over de oogst en over het productieproces voor de olijfolie. Daarna kregen wij een 

rondleiding en kwamen aan de productielijn (niet in werking) en de opslagplaats van de olie in tanken tot 100.000 

liter. Hierna kon de olijfolie geproefd worden en uiteraard ook gekocht worden. 

 Vertrek om 10h45 en wat later kwamen wij in Agios Nikolaos, prachtig gelegen aan een helderblauwe baai. 

Er is ook een binnenhaven, omringd door cafeetjes, tavernes en winkeltjes. Het kleine binnenmeer wordt door zijn 

diepte van 64m, Voulismeni genoemd. 

 Wij deden een wandeling aan de haven waar o.a. een groot cruiseschip lag en deden een rondje rond het 

binnenmeer. De stad is zeer toeristisch uitgebouwd en het was er behoorlijk druk, maar zeker de moeite waard 
om er wat te flaneren. 

 Lunch om 12h45 en vertrek om 14h15 naar Elounda om de boot te nemen naar het eiland Spinalonga. Om 
14h35 waren wij ter plaatse en konden wij direct inschepen voor een boottocht van zo´n 25 minuten. 

 Op het kleine eiland Spinalonga (omtrek 1.200m) staat een Venetiaans fort met 2 zuidelijke bastions en 1 

noordelijk bastion. Deze vesting diende als bescherming van Elounda. Nadat het fort jarenlange aanvallen van de 

Turken had doorstaan, werd het tussen 1903 – 1957 een lepra kolonie. Er verbleven max 350 melaatsen samen. 
De bevoorrading gebeurde via de hoofdingang van het fort. 

 Wij deden o.l.v. Polymnia een wandeling rond het eiland en gingen o.a. door de winkelstraat uit de 
Ottomaanse tijd (1715 – 1898) met winkels, werkplaatsen, woningen, voorraadkamers, een, kerk....  Hier woonde 

een hechte leefgemeenschap. Er waren ook veel ruïnes en op de kerktrappen van de vernielde kerk werd de 

groepsfoto genomen. Wat verder kwamen wij voorbij een klein kerkje met daarnaast de begraafplaats. Wat 
later was de rondgang gedaan en namen wij terug de boot om 16h15. 
 Vertrek bus om 17h00 en terug in het hotel omstreeks 18h00. Diner in buffetvorm, wat napraten en ...bedtijd. 

Weer : Zon en wind, temp = 26°. 
 

Dag 7 – Ma 25/09 : Grot van Zeus – Lassithi vlakte – Kera 

 Vertrek om 9h00 en wij hadden 2 jarigen aan boord nl Marleen en Dora. Een “Happy Birthday” en nog vele 

gelukkige en gezonde jaren. Aansluitend zong Filip nog een weemoedig liedje in het Grieks. Mooi gezongen Filip! 



 

 De weg naar de grot van Zeus liep door een woeste rotsachtige vallei met op de hellingen olijfbomen alom. 

Wat later kwamen wij in een berggebied en liep de weg sterk omhoog. Ondertussen genoten wij van de prachtige 
panorama´s. 

 Wij kwamen de Lassithi hoogvlakte, een door bergen omringd landbouwgebied op 800m hoogte. Fruit, 
aardappelen en graan zijn de voornaamste gewassen die er verbouwd worden. Geen enkele olijfboom te zien, het 

is er in de winter te koud. Kenmerkend voor het Lassithi Plateau zijn de honderden typische windmolens die er 

vroeger waren voor het malen van het graan. Nu staan er nog enkele als decor her en der verspreid. 

 Om 10h10 bereikten wij de parking voor bezoek aan de Grot van Zeus. Dit was enkel voor de dapperen want 

een wandeling, steil omhoog, benam ons bijna de adem. (Je kon ook een ezel nemen die je tot aan de grot bracht) 

De ingang van de grot lag nl zo´n 120m hoger op 1100m. Volgens de Griekse mythologie is in deze grot, in het 

Diktigebergte, de God Zeus geboren. 

 Het is een immens grote grot en eens de ingang voorbij, moesten wij zo´n 180 traptreden dalen weliswaar niet 

in 1 ruk. Maar het was de moeite waard. Stalagmieten en stalagtieten alom, mooi gevormde zuilen en prachtige 
druipplafonds. Het was niet koud in de grot maar wel tamelijk vochtig. Een lekker biertje achteraf deed deugd. 

 Na dit bezoek, vertrok de bus om 11h40 voor een rondje langsheen de Lassithi hoogvlakte. Wij 
doorkruisten kleine dorpjes met straten nauwelijks breed genoeg voor de bus en kwamen aan ons restaurant voor 
de lunch om 12h15. Smakelijk! 

 Vertrek om 13h20 naar Kera voor bezoek aan het Panayia Klooster. Het is een 15de-eeuws klooster met 
zusters die volledig in het zwart gekleed zijn, inclusief zwart hoofddeksel met een doek erover. 

 Wij bezochten de kapel, een kleine ruimte met eeuwenoude fresco´s op de boogplafonds en kolommen. Er 

hingen prachtige iconen met een mirakelicoon toegewijd aan de H. Maria. Er was eveneens een kleine, maar zeer 

mooie iconostase. Alles werd streng bewaakt door een zuster om geen foto´s te nemen. Verder bezochten wij nog 

een museum met iconen, geschriften, kerkgewaden, miskelken, sieraden... 
 Vertrek om 14h30 en via dezelfde weg als `s morgens, terug in het hotel om 15h15. Nog wat luieren, valiezen 
pakken, wat bijpraten dineren, wat napraten en ...bedtijd. 

Weer : Zonnige dag, niet te veel wind, temp = 25°. 
 

Dag 8 – Di 26/09 : Heraklion – Rethymno – Chania – Düsseldorf – AMG 

 Na inladen van de valiezen, vertrek om 8h00 naar Heraklion, de hoofdstad van Kreta, waar wij om 8h30 

toekwamen. Hier deden wij een kleine oriëntatiewandeling. Wij gingen door een winkelstraat en kwamen aan de 

Leeuwenfontein uit de 17de eeuw. Wij namen de 25 augustus straat (?) en passeerden de Markos Basiliek met 
zuilen voor het portaal. Deze doet nu dienst als ruimte voor concerten en tentoonstellingen. Wat verder kwamen wij 

voorbij het stadhuis met in de gevel de wapenschilden van de adellijke families. Daarachter was de Basiliek van 

de H. Titus uit de 16de eeuw met relieken van de H. Titus, prachtige iconen en iconostase.  

 De straat kwam uit op de haven met tal van vissersboten en een Venetiaans fort uit de 17de eeuw, 
vierkantig van vorm en met talloze kantelen. In de muren was duidelijk de Venetiaanse leeuw te zien. In de verte 

zagen wij nog de oude scheepswerven uit de 16de eeuw. 

Wijzelf besloten onze wandeling op de prachtige binnenkoer van het Historisch Museum. 

 Vertrek om 10h15 naar Rethymno voor de lunch om 11h45. De hoofdschotel was gekookt geitenvlees. 

Smakelijk??? Een deel van de bus is er later ziek van geworden.  
 Vertrek om 12h45 naar Chania vliegveld waar wij toekwamen om 14h00. Onderweg sprak Ann nog een 
dankwoord uit voor Polymnia en Nikos. Inchecken en wachten voor de vlucht van 15h45 naar Düsseldorf waar wij 
landden om18h15.Vertrek huiswaarts om 19h00 en uiteindelijk in Zelzate om 22h00. 

Weer : mooi weer op Kreta, maar heel wat minder warm bij ons. 

  

Besluit:  
 Wij hebben een mooie en aangename reis achter de rug die ons liet kennismaken met het Kreta. Wij 
bezochten enkele archeologische sites, een paar kloosters en kerken, maakten kennis met enkele mooie 
badplaatsen, deden aan speleologie in de grot van Zeus en proefden olijfolie en wijn.  
Tijdens de verplaatsingen maakten wij uitgebreid kennis met, enerzijds het bergachtig landschap en anderzijds het 
kristalheldere blauwe zeewater. Wij zagen prachtige natuur, bergen, kloven en valleien. Tussenin namen wij een 
dagje vrij om wat te genieten van ons resort faciliteiten. Dus voor elk wat wils. 
 Wij logeerden in het mooie hotel “Bella Beach Resort”, (all in) in Chersonisos, prachtig gelegen aan zee en 
voorzien van alle comfort. Comfortabele kamers, lekker eten in buffetvorm en drank naar ieders keuze en wens. 
Het weer viel enorm mee, niet al te warm en aangename temperaturen. 
 Dank aan onze gidse Polymnia die ons uitstekend begeleidde en ons op alle bezochte sites en plaatsen een 
zeer grondige uitleg gaf. Tijdens de verplaatsingen met de bus leerde zij ons veel bij over Kreta zelf, geschiedenis, 
dagelijks leven, scholing...Bedankt Polymnia, je deed je werk uitstekend. Eveneens bedankt Nikos om ons overal 
veilig heen te brengen. 
 Ten slotte bedankt Ann en Lydie voor de organisatie en begeleiding. 
 
OPM: 
Een minpuntje waren wel de lange busreizen op beide reisdagen (vooral de heenreis). 
Eerst 3 uur bus naar Düsseldorf en daarna, op Kreta zelf nog eens 3 uur bus naar ons hotel. 
De terugweg was iets beter door de 2 tussenstops in Kreta zelf. 
 

Een tevreden reiziger 



 

 
 

 
 


