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WESTELIJKE  
MIDDELLANDSE ZEE
16 #01 Îles d‘Hyères
22 #02 Corsica
28 #03 Mallorca
34 #04 Menorca
40 #05 Ibiza
46 #06 Formentera
52 #07 Elba
58 #08 Sardinië
64 #09 Capri
70 #10 Ischia
76 #11 Ponza
82 #12 Eolische Eilanden
88 #13 Ustica
94 #14 Sicilië
100 #15 Pelagische Eilanden
106 #16 Malta
112 #17 Gozo

ADRIATISCHE ZEE
120 #18 Krk
126 #19 Cres
132 #20 Rab
138 #21 Lošinj
144 #22 Pag
150 #23 Brač
156 #24 Hvar
162 #25 Korčula
168 #26 Mljet
174 #27 Elafitische Eilanden

OOSTELIJKE  
MIDDELLANDSE ZEE
182 #28 Korfoe
188 #29 Kefalonia
194 #30 Zakynthos
200 #31 Noordelijke Sporaden
206 #32 Euboea
212 #33 Lesbos
218 #34 Mykonos
224 #35 Paros
230 #36 Naxos
236 #37 Milos
242 #38 Santorini
248 #39 Samos
254 #40 Ikaria
260 #41 Patmos
266 #42 Kos
272 #43 Rhodos
278 #44 Kreta
284 #45 Cyprus
290 #46 Marmara-eilanden
294 #47 Prinseneilansen
298 #48 Kekova

302 Register
303 Fotoverantwoording
304 Colofon

INHOUD 

Rechts: op Fungus Rock 

aan Dwejra Bay op Gozo 

groeiden ooit paddenstoe-

len waarvan werd gezegd 

dat ze zo’n sterke 

geneeskrachtige werking 

hadden, dat de 

Johannieters de rots tegen 

plunderaars lieten 

bewaken.
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#05 IBIZA
AL LANGE TIJD ROEPT DE NAAM IBIZA HET BEELD OP VAN HARDCORE PARTYGANGERS, DIE AL DAN NIET MET BEHULP VAN 
EEN STIMULEREND PILLETJE DE HETE NACHTEN OP HET EILAND DANSEND DOORBRENGEN. EN NATUURLIJK IS HET ZO DAT 
ZICH HIER MET ‘PRIVILEGE’, ‘PACHA’ EN ‘CAFÉ DEL MAR’ ENKELE VAN DE BEKENDSTE CLUBS VAN EUROPA BEVINDEN. MAAR 
IBIZA HEEFT VEEL MEER TE BIEDEN DAN ALLEEN NIGHTLIFE. OP EEN OPPERVLAK VAN EEN KLEINE ZESHONDERD VIERKANTE 
KILOMETER KOMEN HIER HEEL VERSCHILLENDE WERELDEN BIJ ELKAAR: TERWIJL IN HET BERGACHTIGE NOORDEN VAN IBIZA 
SCHAAPHERDERS EN BOEREN AL AAN HET WERK ZIJN, DRINKEN VROEGOPSTAANDERS IN IBIZA-STAD HUN EERSTE KOFFIE, 
DOEN OUDE OF NEOHIPPIES IN HUN FINCAS DE EERSTE MEDITATIEOEFENINGEN EN LIGGEN TOERISTEN NOG UIT TE SLAPEN 
IN HUN HOTELBEDDEN. ZO IS ER VOOR IEDEREEN EENPLEK OP HET EILAND. 

xx EIVISSA  
Ibiza’s hoofdstad werd gesticht door de Carthagers 
en was een van de eerste grote steden in het Middel-
landse Zeegebied. Op elkaar gestapelde, witte, ku-
busvormige huizen en een okerkleurige vestingmuur 
waar de kathedraal hoog bovenuit steekt, dat is het 
beeld dat de oude stad biedt. Ze bestaat uit twee de-
len: de bovenstad Dalt Vila binnen de ommuring en 
de benedenstad met de vroegere visserswijk Sa Penya 
en de havenbuurt La Marina. Hier begint aan het wa-
ter bij het het zeeroversmonument voor veel bezoe-
kers de verkenning van de stad. De Carrer de Mar 
brengt je naar de kerk Sant Elm en voert je de wijk Sa 
Penya in. Hier loopt de lange, smalle Carrer de la Ver-
ge met zijn homoclubs en boetieks die de speels-on-
verzorgde Ibiza-look beroemd hebben gemaakt. 

DALT  VILA   
De ommuurde oude stad van Eivissa is een van de 
redenen waarom  Ibiza-Stad op de UNESCO Wereld- 

erfgoedlijst werd geplaatst. Al slenterend door de nau-
we straatjes waan je jezelf in de middeleeuwen. 

KATHEDRAAL  SANTA  MARIA  
De kathedraal torent hoog boven de oude stad uit en 
is bijna van overal in de stad zichtbaar. Gebouwd in 
gotische stijl, kreeg de kerk in de 18e eeuw een ba-
rok uiterlijk.

 MUSEO DE  ARTE  CONTEMPORÁNEO  
In dit museum voor hedendaagse kunst is vooral werk 
te zien van kunstenaars van Ibiza. De tentoonstellin-
gen wisselen iedere drie maanden.

NECROPOLIS DEL  PUIG DES  MOLINS  
In  Ibiza-Stad is een van de grootste Punische begraaf-
plaatsen ter wereld te zien: in deze necropolis (do-
denstad) werden bijna 3500 goed bewaarde grafka-
mers en sarcofagen ontdekt, die tegenwoordig 
kunnen worden bezichtigd. 

Boven: de oude stad van 

Eivissa staat sinds 1999 op 

de Werelderfgoedlijst van 

de UNESCO. 

Links: de kleine baai  

Cala d‘Hort op Ibiza  

biedt prachtige  

uitzichten, onder  

andere op het voor  

de kust gelegen  

eilandje Es Vedrà. 
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ISCHIAORTSNAME

EEN WANDELING MAKEN VANUIT FORIO
Als je Forio in noordelijke richting verlaat kom je bij een schiereiland waar je gemakkelijk te voet omheen kunt 
lopen. Het biedt prachtige uitzichten op de zee en op Ischia’s landschap. Smalle, rustige weggetjes maken 
het wandelen plezierig. Wie zin heeft in een duik last een pauze in aan de fraaie Baia di San Montano, waar 
je immers toch langskomt. Schaduwrijk bos zorgt onderweg steeds weer voor verkoeling en frisse lucht. Wie 
daar nog fut voor heeft zou ook nog de beklimming van de Punta di Monte Vico kunnen overwegen.

EEN UITSTAPJE MET DE BOOT
Steile rotswanden, grotten, bizarre rotsformaties – Ischia’s kustlijn is buitenge-
woon gevarieerd. Daarom loont het de moeite een boot te huren – en dan bij 
voorkeur een met een schipper erbij – voor een uitstapje langs de mooiste baaien 
van het eiland. Die lokken namelijk met hun fijne zand en hun ongereptheid. 
Bootverhuur vind je in alle havens op Ischia. En het wordt helemaal een feest als 
je voor onderweg ook nog een picknick meeneemt. 

EEN MODDERPAKKING UITPROBEREN
Geneeskrachtige modder, fango in het Italiaans, ont-
spant de spieren, versterkt het immuunsysteem en 
brengt de hormonen in evenwicht. Ischia wordt wel 
beschouwd als de geboorteplaats van de fangothe-
rapie. Overal in de spa’s en thermen worden modder-
pakkingen aangeboden. Als je op Ischia bent moet je 
het zeker uitproberen, het hoort bij een vakantie hier. 

DE NATUURLIJKE WARMWATERBADEN 
VAN CAVA SCURA
Vlak bij de Spiaggia dei Maronti liggen de warmwa-
terbaden van Cava Scura. Op deze plek, waar de Ro-
meinen al kwamen om te kuren, bevindt zich een 
kleine kloof waar uit de rotsen een waterval en een 
bron met water van 90°C opwellen. Hier hebben al 
in de oudheid mensen bassins uitgehouwen in het 
gesteente om zich daarin te kunnen ontspannen. Zo’n 
kans om in een natuurlijk warmwaterbad te kunnen 
kuren moet je je niet laten ontgaan – en nog vlak bij 
het strand en de zee ook.

goudgele Spiaggia di Citara ligt slechts 300 m van 
het centrum van Forio. En het bijzondere aan het 
strand is natuurlijk ook het thermenpark, dat uitno-
digt tot ontspannen. Je kunt hier als je wilt naast zon-
nebaden en een duik in zee nemen ook kuren.

xx SPIAGGIA DEI MARONTI  
Bijna 3 km, zo lang is Ischia’s langste zandstrand. De 
Spiaggia dei Maronti met zijn wat grove, donkerge-
kleurde zand is opgedeeld in een groot aantal lidi 
waar je ligbedden en parasols kunt huren. Bovendien 
vind je hier vlakbij enkele thermenparken met warm-
waterbassins en tropisch aandoende tuinen.

xx SPIAGGIA DEI PESCATORI  
Op het centraal gelegen ‘Strand van de Vissers’, tus-
sen Ischia Porto en Ischia Ponte, is het heerlijk relaxen. 
Bovendien is hier een aanlegsteiger voor watertaxi’s 
die passagiers vervoeren naar de meer afgelegen 
stranden op Ischia. 

8x
SHOPPEN

xx CORSO VITTORIA COLONNA  
In Ischia Porto lokt op slechts een paar minuten lo-
pen van de haven deze winkelstraat met boetieks en 
juwelierszaken. Ben je op zoek naar aparte schoenen 
of kleding van de beste kwaliteit dan zul je hier ze-
ker slagen.

xx I SAPORI DELL'ISOLA D'ISCHIA  
Citroenlikeur, vijgenjam, olijfolie of honing – culinai-
re specialiteiten zijn altijd een leuk souvenir. In deze 
winkel vind je een ruime keus; vooral de likeuren zijn 
een aanrader.   
 // www.saporischitani.it

xx MENNELLA  
Bont beschilderde borden, olijfoliekaraffen en kleuri-
ge keramiektegels, dat alles vind je in de grote terra-
cotta- en keramiekfabriek van Mennella. De produc-
ten zijn karakteristiek voor Ischia en verschijnen soms 
ook in restaurants op tafel.   
 // www.mennella.it

Links: steil en kronkelig, 

dat zijn de leuke steegjes 

in Sant’Angelo. IN GEEN GEVAL MISSEN

§x
OVERNACHTEN

Mezzatorre // Op een vooruitstekende 
rotspunt in het noordwesten van Ischia ver-
heft zich dit kleine hotel, dat qua architec-
tuur doet denken aan een Arabische toren. 
De kamers zijn licht, aangenaam en modern 
en hebben ieder een eigen tintje. De loca-
tie is ronduit prachtig; een klein rotsstrand-
je hoort bij het hotel, dat met zijn zwembad 
en spa nauwelijks iets te wensen overlaat. 
  // www.mezzatorre.it

Miramare Sea Resort // Het uitzicht op 
het even uit de kust gelegen rotseilandje is 
fantastisch vanuit dit hotel, dat tegen een 
steile rotshelling is aangebouwd. Op het 
terras zit je recht boven de zee. Hoewel dit 
hotel al sinds 1933 bestaat, is het helemaal 
van deze tijd, en dat geldt ook voor de 
prachtige zwembaden.   
 // www.miramaresearesort.it

Punta Chiarito Resort // Dit hotel is fraai 
gelegen boven op een steile rots, waardoor 
het uitzicht op onder andere Sant’Angelo 
schitterend is. Het zwembad beschikt over 
een kleine waterval, de terrassen liggen on-
der fruitbomen en de kamers zijn in typisch 
Italiaanse stijl ingericht. Goede prijs-kwali-
teitverhouding.   

 // www.puntachiarito.it
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CRESORTSNAME

DUIKEN
Storm geselt het dek, de Lina schommelt enorm. Een 
plotselinge sneeuwstorm en dichte mist benemen het 
zicht, de kapitein verliest de controle over zijn schip. 
Dan een luid gekraak, het schuren van metaal tegen 
gesteente en de donderende golven die zich op de 
scheepsromp storten. Het Italiaanse koopvaardijschip 
Lina heeft de kust van het eiland Cres geramd. Slechts 
enkele minuten later zinkt het – het ligt sinds 1914 
op de zeebodem. De achtersteven op ongeveer 52 m 
diepte, de boeg slechts 28 m onder water. Nu is het 
wrak een attractie voor duikers, evenals dat van het 
vrachtschip Vis, dat in 1946 in het kanaal tussen Cres 
en Istrië op een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog 
voer.

WANDELING�NAAR�VALE�GIEREN
Cres’ onofficiële nationale dier is de vale gier. Majestueus glijdt hij door de lucht 
– wat het best te zien is vanaf de Monte Sis, waar de vogels in de rotswanden 
nestelen. Ook los van de vale gier is de wandeling naar de top zeer de moeite 
waard, want het uitzicht is daar ronduit adembenemend.

EEN�OLIEMOLEN�BEZOEKEN�
Op het hele eiland lopen luid blatende schapen vrij rond. Waar elders de boeren daarover zouden klagen, 
zijn ze er hier op Cres blij om. Want de schapen dragen er in niet onbelangrijke mate aan bij dat de vele olijf-
bomen het hier zo goed doen. Met de hand geplukt wordt er in de oliemolens op traditionele wijze heerlijke 
olijfolie uit geperst. Veel van die molens zijn voor geïnteresseerde bezoekers geopend, bijvoorbeeld die van 
de landbouwcoöperatie Cres.
 

MET�EEN�KAJAK�LANGS�DOLFIJNEN�PEDDELEN
Vooral de westkust van Cres leent zich perfect voor korte of lange kajaktochten. 
Niet alleen zijn sommige van de kleine vissersdorpjes of verlaten baaien vanuit 
zee makkelijker bereikbaar, maar met een beetje geluk kruis je ook nog het pad 
van speelse dolfijnen die hier hun territorium hebben.

8x
SHOPPEN

xx KLEINE�VISMARKT�IN�CRES-STAD�  

Vroeg opstaan wordt in Cres-Stad beloond, want om 
7 uur gaat de kleine vismarkt open – en die blijft open 
totdat alle vis verkocht is. 

xx MARTINŠCICA�  

Kleine winkeltjes en boetieks nodigen in de binnen-
stad van Martinšćica uit tot gezellig shoppen; ijssa-
lons zorgen daarbij voor afkoeling. 

xx RUTA�CRES�  

Met sprankelende creativiteit en veel liefde worden 
hier van traditionele schapenwol innovatieve produc-
te gemaakt, van hoeden en pantoffels tot knuffeldie-
ren en kussens. Ideaal als souvenir van het eiland, 
waar in de dorpen vaak meer schapen dan mensen 
wonen.  
 // www.ruta-cres.hr

Links: Cres zat tot de 

laatste ijstijd vast aan het 

vasteland. Pas het smelten 

van de gletsjers deed de 

Kvarnergof met haar 

eilanden ontstaan.

IN GEEN GEVAL MISSEN

§x
OVERNACHTEN

Camping Slatina // Deze camping ligt idyl-
lisch aan zee ten noordwesten van Mar-
tinšcica. Hij is vooral ideaal voor honden-
bezitters. Er worden bovendien stacaravans 
verhuurd. 
 // www.camp-slatina.com 

Crepsa // Dit agentschap verhuurt bunga-
lows even buiten Cres-Stad, die uitstekend 
geschikt zijn voor mensen die graag flexibel 
en zelfstandig vakantie houden, of dat nu 
een gezin is of een groep vrienden.   
 // www.crepsa.com

Hotel Kimen // Een goed gerund klassiek 
hotel bij Cres-Stad, waarvan de prijs-kwa-
liteitverhouding in orde is. 

 // www.hotel-kimen.com
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ORTSNAME

#34 MYKONOS
IN DE MYTHEN UIT DE OUDHEID GAAT HET ER SOMS RUIG AAN TOE: DE HELD HERAKLES, EEN ZOON VAN ZEUS, MOEST VECHTEN 
TEGEN REUZEN. HIJ OVERWON ZE EN WIERP ZE IN ZEE. UIT DEZE VERDRONKEN REUZEN ZOU HET EILAND MYKONOS ZIJN 
ONTSTAAN. UITSTEKENDE RESTAURANTS, PRACHTIGE STRANDEN, DROMERIGE BAAIEN EN LUXUEUZE VILLA’S LATEN ZIEN 
DAT MYKONOS NIET ALLEEN EEN GELIEFD VAKANTIE-EILAND IS GEWORDEN, MAAR DAT HET OOK BIJ DE JETSET HOOG STAAT 
AANGESCHREVEN. IN DE JAREN 50, TOEN HET EILAND NOG AMPER ELEKTRICITEIT HAD, LIETEN DE EERSTE PROMINENTEN 
ZICH DOOR HET EILAND BETOVEREN, EN NIET DE MINSTE: GRACE KELLY, ELISABETH TAYLOR, MARIA CALLAS. VANDAAG DE 
DAG BRENGEN HOLLYWOODSTERREN ALS MICHAEL DOUGLAS EN RUSSELL CROWE HIER GRAAG EEN VAKANTIE DOOR. NIET 
VOOR NIETS HEEFT MYKONOS DE BIJNAAM ‘SAINT TROPEZ VAN DE EGEÏSCHE ZEE’ GEKREGEN. 

xx MYKONOS-STAD�  
Zoals bij veel Griekse eilanden draagt de hoofdstad 
de naam van het eiland. Mykonos-Stad is het party-
bolwerk van Mykonos; daar wordt gefeest en gedanst 
tot de zon weer opgaat. Maar overdag gaan slapen 
is gewoon zonde, er valt veel te veel te ontdekken in 
de hoofdstad. De typische, als kubussen gebouwde 
Cycladenhuizen met hun platte daken, de met bloe-
men versierde voortuintjes, de nauwe, steile straatjes 
en het stralende wit met kleurige accenten zorgen 
voor fotomotieven op iedere straathoek. 

KLEIN-VENETIË  
Maar plotseling houdt de Cycladische bouwstijl van 
de binnenstad op en krijgen de huizen balkons, er-
kers, en sommige zelfs pannendaken. Je bent hier 
dichter bij de zee: Klein-Venetië is het gedeelte van 
Mykonos-Stad dat herinnert aan de periode van Ita-
liaanse heerschappij in de 17e en 18e eeuw. Vandaag 

de dag bevinden zich in de smalle straatjes veel boe-
tieks, juwelierszaken en luxerestaurants. 

HAVEN  
Hij is wit, oogt een tikje lomp, is niet schuw en rekt 
zijn lange hals graag naar toeristen: de pelikaan bij 
de haven behoort tot de symbolen van het eiland. 
Samen met zijn hartsvriendin flaneert hij bijzonder 
graag langs de haven en stoort zich er totaal niet aan 
dat toeristen continu halt houden om foto’s van hem 
te maken. Hij is inmiddels aan de drukte gewend ge-
raakt. De haven is een van de centra van de stad. Als 
je er rondflaneert begrijp je waarom het zo’n geliefde 
plek is: de blauw-rode vissersboten dobberen schil-
derachtig op het water en je blik glijdt langs de kleu-
rige huizen en kleine kerkjes. Ervoor schittert de zee 
in al haar blauwtinten. Wat overdag zo romantisch 
oogt, komt ’s nachts tot leven, want de haven is een 
van de hotspots van het uitgaansleven op Mykonos.

Boven: een eeuw geleden 

kwamen vrijwel 

uitsluitend bewonderaars 

van de Griekse oudheid 

naar Mykonos om op het 

nabijgelegen eiland Delos 

de resten van het 

Apolloheiligdom te 

bezoeken. Ze hadden op 

Mykonos wel oog voor de 

voorbeeldig mooie Chora 

(de eilandhoofdstad). Na 

hen arriveerden 

kunstenaars en 

levensgenieters; Mykonos 

is al zeker vijftig jaar een 

geliefde bestemming van 

de ‘rich and beautiful’.

Links: overal zorgen 

stralend blauw-, 

turkoois- of roodgeverfde 

luiken en deuren en met 

bloemen versierde balkons 

voor kleurige accenten in 

de verder bijna 

verblindend witte 

huizenzee.
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SAMOSSAMOS

xx TUNNEL VAN EUPALINOS  
Een waterbouwkundig meesterwerk, dat is deze tun-
nel. Nog steeds breken deskundigen zich het hoofd 
over de vraag hoe het de architect is gelukt de beide 
vanaf de noord- en de zuidkant in de berg gegraven 
gangen zo nauwkeurig op elkaar te laten aansluiten. 
Voor leken is een bezoek vooral de moeite waard van-
wege de ouderdom (6e eeuw v.Chr.) en de lengte 
(1036 m) van de tunnel. De wetenschappelijke pre-
cisie van meer dan 2500 jaar geleden zal bij iedereen 
een zeker ontzag wekken, ook bij mensen die verder 
niets hebben met techniek en niet geïnteresseerd zijn 
in de details van de aanleg van een waterleiding.

xx GROT VAN PYTHAGORAS  
Natuurlijk zou de bron van dit verhaal weleens een 
mythe kunnen blijken te zijn. Maar wat maakt het uit 
of Pythagoras werkelijk in juist deze grot aan de voet 
van de Kerketeas, Samos’ hoogste berg, een schuil-
plaats vond of misschien toch in een andere, onbe-
kende grot? Dat het mogelijkerwijs precies deze grot 
was is voldoende om de plek een geheimzinnig aura 
te verlenen. Het mooie uitzicht blijft sowieso behou-
den en is de beloning voor de klim ernaartoe – los 
van de beroemde bewoner.

xx ARCHEOLOGISCH MUSEUM IN SAMOS  
Alleen al het gigantische beeld van de glimlachende 
kouros maakt een bezoek aan dit museum de moei-
te waard; en er zijn daarnaast nog veel meer kleino-
diën uit de oudheid te bewonderen.

9x
STRANDEN

Wie zich alleen gelukkig voelt aan zandstranden, zal 
op Samos worden teleurgesteld, want er zijn maar 
twee echte zandstranden die ook nog eens dezelfde 
naam dragen: Psili Ammos (‘fijn zand’). Ze liggen wel 
ver uit elkaar: het ene helemaal in het zuidoosten, 
heel dicht bij Turkije, en het andere in het zuidwes-
ten, aan de voet van het Kerkismassief.  

xx LONG BEACH IN KOKKARI  
Zeer populair strand met een perfecte infrastructuur. 
Zelfs surfers vinden hier volop golven.

Links: voor het Kerkismas-

sief strekt zich het 

Balosstrand uit.  

Boven: Kokkari is een 

mooie plek om te genieten 

van de zonsondergang.  

Onder: de naar zijn 

architect genoemde 

‘tunnel van Eupalinos’ was 

een bijna 1100 m lange, 

kaarsrechte waterleiding-

tunnel dwars door een 

berg en is een technisch 

hoogstandje uit de 

oudheid. 

Rechts: het ongeveer 

300 m lange kiezelstrand 

Lemonakia bij Kokkari 

loopt zeer snel en steil af 

in zee. 

6x
UITGAAN

Stella (Ormos Koumeikon) // Een goed con-
cept levert vaak rendement op. In Stella ont-
breekt de menukaart, maar kok en crew zijn 
des te geëngageerder. Er wordt gekookt met 
verse regionale producten, de communicatie 
tussen gasten en personeel is uiterst hartelijk 
en de gerechten zijn niet alleen gewoon lek-
ker, ze zijn voor een deel ronduit fenomenaal.

Esperides (Pythagorio) // Mooi restaurant 
midden in Pythagorio met een leuk ontwor-
pen tuin. Voor iedereen die houdt van gezellig, 
groen en echt Grieks.

Orizontas (Platanos) // Op een eiland wil 
bijna iedereen altijd aan zee eten. Maar waar-
om niet een keer de bergen in om te genieten 
van het uitzicht? Zeker als het eten zo lekker 
is als bij Orizontas? Het is een van de mooiste 
plekken op het eiland om de zonsondergang 
af te wachten – en dat komt niet alleen door 
de wijnkaart van de zaak.

VOOR WIE GESCHIKT? DE VRAAG 
VOOR WIE SAMOS NIET GESCHIKT ZOU 
ZIJN IS GEMAKKELIJKER OM TE BE-
ANTWOORDEN DAN HET OPSOMMEN 
VAN AL DEGENEN DIE GEK ZULLEN 
ZIJN OP HET EILAND. AANGEZIEN ER 
VOOR ZOWEL NATUURLIEFHEBBERS 
ALS CULTUURREIZIGERS VEEL TE ZIEN 
IS, ER MOOIE PLEKJES ZIJN VOOR 
SINGLES, STELLEN EN GEZINNEN, DE 
INFRASTRUCTUUR OP VEEL PLAATSEN 
UITSTEKEND IS MAAR ER OOK NOG RUI-
GE GEBIEDEN TE ONTDEKKEN ZIJN, KO-
MEN ZOWEL LIEFHEBBERS VAN RUST 
ALS MENSEN DIE OP VAKANTIE VOOR-
AL WILLEN FEESTEN OP SAMOS AAN 
HUN TREKKEN. HET ZAL DUS DUIDE-
LIJK ZIJN DAT HET EILAND ZICH RICHT 
OP EEN ZEER BREED SPECTRUM VAN 
POTENTIËLE GASTEN. NIET GESCHIKT IS 
HET EIGENLIJK ALLEEN VOOR WIE NIET 
VAN ZON EN ZEE HOUDT OF VOOR MEN-
SEN DIE EEN PROBLEEM HEBBEN MET 
KIEZELSTRANDEN.
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RHODOSRHODOS

MANDRAKI  
Met zijn drie windmolens op de havendam, de ervoor 
dobberende jachten en het kleine fort is de Mandra-
ki, Rhodos’ oude haven, een leuk wandeldoel buiten 
de oude stadsmuren. Dat hier ooit de kolos van Rho-
dos heeft gestaan kun je je echter nauwelijks meer 
voorstellen. 

AKROPOLIS  
Een stadion, de zuilen van een Apollotempel en een 
gerestaureerd odeon, dat kun je zien op de akropolis 
van Rhodos-Stad, die ten westen van de oude stad 
ligt. Ze stamt uit de 5e tot 3e eeuw v.Chr. 

xx MONOLITHOS�  
Als een tafelberg rijst hij op uit het groene landschap 
van Rhodos: de naam Monolithos is wel erg toepas-
selijk gekozen. Maar het is niet zozeer de berg die 
bezoekers trekt, maar de oude Johannieterburcht, 
waarvan de ruïne de top kroont. Ze stamt uit de By-
zantijnse tijd maar werd in de 15e eeuw vergroot. 

xx LINDOS�  
Als een lichtgekleurde gordel ligt dit dorp aan de voe-
ten van de stad uit de oudheid: met zijn nauwe 
 straatjes en stralend witte huizen is Lindos toeristen-
magneet nummer een op Rhodos. Op het hoogste 
punt ligt de akropolis uit de oudheid. 

xx EMBONA�  
Niet alleen voor het wijnfeest in september komen 
bezoekers graag naar dit bergdorp: wijnbouw en olij-
venteelt beheersen er het dagelijks leven van de in-
woners.

xx THERMEN�VAN�KALITHEA�  
Het water in de omgeving van Kalithea heeft al van 
oudsher de reputatie dat het een geneeskrachtige 
werking heeft. Inmiddels zijn de kuurgebouwen uit 
de vorige eeuw gerestaureerd en straalt vooral de koe-
pelhal een sfeer van Duizend-en-een-nacht uit. Los 
van de thermen zorgt alleen al de tuin met zijn fon-
teinen en palmen voor een gevoel van welbehagen.

9x
STRANDEN

xx PRASONISI�  
Dit zandstrand in het zuiden van Rhodos ligt op het 
punt waar de Egeïsche Zee overgaat in de Middel-
landse Zee. Het is populair bij windsurfers omdat het 
er vaak waait. 

xx TSAMBIKA�  
Er zijn kinderen in Griekenland die deze naam als 
voornaam dragen, want bidden in de de kleine ka-
pel hier zou de kinderwens van onvruchtbare paren 
in vervulling doen gaan. De ongeschreven wet luidt 
dat als er daarna een kind wordt geboren een meis-
je de naam Tsambika en een jongen de naam Tsam-

Links: het centrum van 

Rhodos-Stad bestaat uit 

een fascinerende mix van 

middeleeuwse Europese 

en Osmaanse architectuur 

en staat om die reden al 

sinds 1988 op de 

UNESCO-Werelderfgoed-

lijst. Nergens komen de 

middeleeuwen zo tot 

leven als in de Ridder-

straat in de oude stad. 

Het straatbeeld uit de 

15e-16e eeuw is hier 

volledig intact gebleven. 

Linksboven: baai nabij 

Faliraki in het noorden 

van Rhodos.

Linksonder: de binnen de 

muren van een 

middeleeuwse Johannie-

terburcht op een steile 

rots boven de zee gelegen 

antieke akropolis van 

Lindos is de kunst- en 

cultuurhistorisch 

belangrijkste nalatenschap 

uit de oudheid op het 

eiland Rhodos. De kern 

wordt gevormd door de 

tempel van de godin van 

de Dorische stadstaat 

Lindos, Athena Lindia. 6x
UITGAAN

Wonder // Het hoeft niet altijd een taverna 
te zijn: in restaurant-bar Wonder komen Griek-
se, Scandinavische en Azia tische invloeden bij 
elkaar. Knapperige salades, à point gebraden 
biefstuk of schaal- en schelpdieren of vis – in 
deze zaak weet men hoe je verse ingrediënten 
het lekkerst op de borden krijgt.   
 // www.restaurantwonder.gr 

Cocktail Bar PepeRi // Als de dagjesmensen 
weer uit Lindos zijn vertrokken, komt er een 
heel andere sfeer over het dorp. Rust, samen-
zijn, een glas wijn drinken en daarbij kleine 
snacks eten staan dan op het programma. Een 
mooie plek daarvoor is de rooftop bar van Pe-
peRi. Daar is het heerlijk zitten met een cock-
tail in het maanlicht.

Taverna Artemida // Gegrilde lamsbout, 
 speenvarken uit de oven of gebraden auber-
gines – de verscheidenheid van de Griekse keu-
ken wordt in deze taverna in Psinthos duidelijk. 
Hier wordt nog veel bereid in de hout oven, 
onder andere het legendarische brood   
 // www.tavernartemida.gr

VOOR�WIE�GESCHIKT?�RHODOS IS 
EEN IDEALE BESTEMMING VOOR MEN-
SEN DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN IN DE 
MIDDELEEUWSE CULTUUR. MAAR DAT 
IS NIET HET ENIGE. HET QUA AFMETIN-
GEN OVERZICHTELIJKE EILAND KUN JE 
TIJDENS EEN VAKANTIE PRIMA ONT-
DEKKEN. BUITEN STRANDVERMAAK 
IS ER NAMELIJK GENOEG TE BELEVEN, 
ZOALS STADSWANDELINGEN DOOR DE 
OUDE STAD VAN RHODOS-STAD, EXCUR-
SIES NAAR AMBACHTELIJKE BEDRIJF-
JES, OF WANDELEN EN DUIKEN. 
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