
Hoi Guus, 

 

of we kort woordje willen schrijven ? Nou, ik vrees dat je er met een paar zinnetjes niet vanaf 

komt ! Voor ons is het weekje camper-ontdek-week reuze meegevallen, als compleet 

onervaren camperbestuurder was het toch met een klein hartje dat we dit avontuur aanvingen. 

 

 

Het ontvangst was hartelijk en met toch 

enkele goede tips betreft gebruiksinstructies 

konden we de baan op. Vertrekken in hartje 

Chania was een uitdaging, meteen met een 

camper die je niet kent uit een stad vertrekken 

was toch spannend, gelukkig waren de wegen 

voldoende breed om zonder schade uit de stad 

te komen. 

 

De rit naar Kalyves om er te overnachten ging 

vlot, lekker aan zee en een simpele winkel 

nabij om onze ijskast te bevoorraden. De camper was ruim voldoende voor 2 personen, bed 

sliep goed, overal muggenhorren … de dag nadien waren we startklaar om Kreta te gaan 

ontdekken. 

 

Ons reisplan hadden we meteen omgegooid, de eerste dagen enkel stranden bezoeken was 

misschien niet zo’n goed plan, de zon was best hevig, … we zouden onze velletje teveel 

beschadigen.  Dus dachten we er goed aan te doen om eerst Rethymnon te bezoeken. 

De stad Rethymnon was leuk, maar daar merkten we meteen dat het niet zo’n goed plan was 

om met een camper (die je niet kent) de stad in te duiken. 

 

Guus had ons ingelicht over het uitzwenken van de camper achteraan, hier moest je voor 

opletten. Het was bijna 2x raak ! Smalle straten met langs beide kant geparkeerde  

wagens, gelukkig enkelrichtingsverkeer … maar een gewone straat links indraaien, bleek toch 

moeilijker dan gedacht! Dus vlug de stad maar uit richting binnenland om een klooster en een 

grot te bezoeken. 

 

          
 

Het binnenland in … met de kaart in de hand op zoek naar het klooster Moni Arkadi en de 

grot Antonius Cave. 

De wegen zijn doorgaans goed berijdbaar, maar behoed je voor navigatiesystemen, die durven 

je wel eens over een oud ezel-pad te sturen … dus gebruik je gezond verstand, ziet de weg er 

niet ok uit … keer dan op je stappen terug.  



Moni Arkadi hadden we vlug gevonden, 

leuke plek, mooi klooster hier blijf je wel een 

uurtje hangen ! Ook onze waterreserve 

hebben we er kunnen bevoorraden en dan op 

weg naar Antonio Cave, die bleek toch ietsje 

moeilijker te vinden.  

 

Ook hier wederom een mooie plek!  De 

avond viel gauw en we hadden nog niet echt 

een plek voor de nacht gezocht. Bij schemer 

een uurtje doelloos rondrijden, in het donker 

dan maar langs de kant van de weg geparkeerd en de nacht ingedommeld. 

 

Een goede tip, bezoek je nachtplek voor het donker is, en keer later wanneer het donker is 

weer terug. De plek langs de weg bleek `s morgens een drukke baan te zijn … en de 

waakhond van de mooie villa nabij had ons aardig wakker gehouden… 

 

De doorsteek naar het zuiden richting Chora Sfakiion was adembenemend mooi, … mooie 

uitzichten en een goed berijdbare weg. 

 

      
 

 

Onze bestemming was Anopoli / Aradena om uiteindelijke de Aradena kloof te bewandelen. 

Tegen de avond bereikten we onze bestemming. De weg er naartoe was best heftig, eerst 20 

tal haarspeldbochten afdalen naar Chora Sfakion om vervolgens evenveel haarspeldbochten 

weer naar boven richting Anopoli, hier moet je bijrijder een stevige maag voor hebben. 

    
  



Plots stonden we bij schemer voor de brug over de Aradena-kloof, nergens geen aanwijzing 

met hoeveel kilo je over de brug mag. Ook de houtenbalken deden me even slikken, dit is 

immers de tweede hoogste brug van Europa! 

 

 

Kunnen we hier wel overheen ? Geen hond te 

bespeuren, die ons helpen kon. 

Gelukkig toch één wagen die plots over de 

brug denderde. 

 

OH MY GOD !!!  wat een lawaai !!! dit gaf 

me niet meer vertrouwen!  

Met alle moed die ik bij me had hebben we 

de brug dan toch stapvoets overgereden. 

SLIK ! 

 

 

Het uitzicht was adembenemend, … zo ook de kloof ! Een pittige afdaling van 3 uur 

wandelen (met goed schoeisel) … veel klim en klauterwerk dus niet voor doetjes, die nemen 

de Samariakloof ;) 

 

 

Het einde van de kloof ligt aan zee, een leuke plek om te zwemmen. De weg terug was 

pittiger, de 3 liter water bleken onvoldoende, zeker omdat we ons ook in de nesten hadden 

gewerkt door een verkeerd pad te volgen. De ladderroute bleek slecht gemerkt te zijn, 

waardoor we hulpeloos op een helling met losse stenen ons hadden genesteld. Uiteindelijk 

met doodsangsten hebben we ons een weg weten banen naar de goede route, … dit was 

onverantwoord … oef, … 10x enger dan de de brug over de Aradena !!! … 

 

 

Genoeg spannende dingen meegemaakt, 

volgende dagen vullen we onze vakantie met 

strand en zee. Frango-Kastello, dagje 

strand  Ook hier probleemloos vrij-

kamperen.  

 

De week vliegt voorbij en we nestelen onze 

laatste dag aan het strand van Falasarna. 

Eerst dachten we de boot te nemen vanuit 

Kissamos richting Ballos-baai, … maar de 

boot zou pas laat in de dag retour gaan en we 

hadden immers onze terugvlucht Chania airport te halen. Ook de 25 euro per persoon was een 

afknapper. 

 

  



Alternatief : Strand van Falasarna  ….Wat een topper ! 

… Tropisch blauw water, héérlijk om onze vakantie af 

te sluiten ! …  

 

 

Dan was het moment daar, tijd om afscheid te nemen 

… het kwam hard aan, … een weekje heeft deze 

camper ons laten proeven van Kreta en deze leuke 

manier van vakantie beleven. Voor ons was het een 

echt succes, hier komen we zeker nog eens terug! 

 

 

Dat we ons hoofd minstens 3x per dag aan het bed 

hebben gestoten nemen we voor lief…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chania Airport … Hoi Guus, reuze 

meegevallen joh ! 

… hebben we je ons avontuur al verteld ? 

 

Zo zie je, … een week is zo voorbij én toch 

zoveel belevenissen,  … toch een beetje 

anders 

dan avonturen in een all-in ressort :) 

 

 

Groetjes, 

Chris en Els, België 


