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Feta op de salade, ouzo na het eten, smalle straatjes met witte huizen 
én natuurlijk overal die blauwe zee; eilandhoppen in Griekenland 

verveelt nooit. Welke van de 227 bewoonde eilanden zijn het leukst? 
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Waarom Paros? 
Wie witte huisjes, blauwe da-
ken en een nog blauwere zee 
zoekt, pakt de veerboot naar 
Paros. Het eiland is minder 
toeristisch dan Santorini en 
Mykonos, maar minstens zo 
schilderachtig. 

Labyr inth
Trekpleisters van Paros zijn 
de witte dorpjes Naoussa en 
Parikia, maar verreweg het 
fotogeniekst is Lefkes. Het ligt 
in het binnenland en is om-
ringd door dennen, olijfbomen 
en eucalyptussen. Lefkes is als 
een amphitheater gebouwd 
en de nauwe geplaveide 
straatjes lijken wel een laby-
rint. Maar verdwalen is niet 
erg; op elke straathoek is wel 
een met bloemen en planten 
versierd terras te vinden. 

Zonnen u i t  de wind
Hoewel het op Paros van mei 
tot oktober blotebenenweer 
is, kan het er aan het begin 
en einde van de zomer hard 
waaien. Kies dan voor het 
strand Kolymbithres in het 
noorden, verscholen tussen 
metershoge rotsen. Het is 
even klauteren om het beste 
plekje van het strand te berei-
ken, maar dan is het genieten 

Waarom Korfoe?
Met honderden prachtige 
baaien is dit het perfecte ei-
land voor een strandvakantie, 
maar ook de historie is inte-
ressant. Tot 1780 was Korfoe 
onderdeel van de republiek 
Venetië en dat is te zien aan 
de bouwstijl van Kerkyra, 
de enige stad op het eiland. 
Overblijfselen uit de renais-
sance zijn vooral te vinden in 
het oude centrum met versle-
ten maar gracieuze gevels. 

Strand in overvloed
Met 217 kilometer kustlijn is 
er voor iedereen een ideaal 
strand te vinden. Onderweg 
is het zweten met haarspeld-
bochten en hellingproeven, 
maar aangekomen bij zo’n 

van uitzicht op zeilboten, de 
witte huizen van Naoussa en 
de bergen aan de overkant 
van de baai.

Heer l i jk  s t rand
In Parikia is het rustig zonnen 
met bijvoorbeeld een glaasje 
witte wijn bij Tango Mar. 
Vechten om een strandbed is 
niet nodig, er zijn er genoeg 
en ze zijn nog gratis ook. De 
enige muziek die hier te horen 
is, zijn tjilpende vogels. Aan 
de andere kant van de stad 
ligt Parasporos Beach Club & 
Restaurant. Rijd hierheen voor 
een verfrissende duik tijdens 
het gouden uur, als de zon 
langzaam wegzakt achter de 
horizon en het strand hult in 
een betoverende gloed. 

Moussaka
Bij Little Green Rocket in 
Parikia is het – door de geur 
van kaneel en laurierbladeren 
en de aanblik van gesmolten 
kaas – een kwelling om te 
wachten tot de dampende 
moussaka is afgekoeld. In 
Naoussa is Les Amis een 
aanrader. Ze serveren er 
Italiaanse gerechten met een 
twist. Dus geen pizza. Maar 
geen zorgen, die serveren ze 
verder overal op het eiland.

mooie baai met kiezelstrand 
is dat meteen vergeten. 
Liefhebbers van zandstran-
den kunnen beter aan de 
westkust blijven. Aanraders: 
het ongerepte strandje 
Yaliskari en Halikounas Beach. 
Dat laatste ligt zowel aan 
de Ionische zee als aan de 
Korission-lagune en is een  
beschermd natuurgebied.  
Met een beetje geluk laten de 
flamingo’s zich hier zien. 

Pa le i s  van Siss i
De Oostenrijkse keizerin 
raakte tijdens haar reizen in 
de ban van de Griekse mytho-
logie. In 1889 liet ze op Korfoe 
een kasteel bouwen als va-
kantiehuis. Bezoekers wanen 
zich hier meteen een royal in 
een wereld vol decadentie. 
Denk: zuilen, beeldhouw-
werken en kamers vol meubels 
van Sissi en Frans-Jozef. Alles 
in neoclassicistische stijl met 
verwijzingen naar de oudheid. 
Wat een weelde. 

Onder een dak van 
b loemen
Zoetekauwen moeten even 
bij Rose’s Bakery langs, een 
charmante patisserie waar 

de baklava hoog ligt opge-
stapeld. De sfeervolste plek 
om te dineren is Venetian 
Wall: pure romantiek op een 
prachtig pleintje naast een 
Venetiaanse waterput en 
onder een dak van bloemen. 
Wie heeft gekeken naar de 
NPO2-serie The Durrells in 
Corfu: check wijnbar Salto, de 
favoriete stek van de cast en 
crew. 

Geuren en k leuren
Oh wat ruikt het lekker in 
 kruidenwinkel Sweet ’n Spicy 
in Kerkyra. Alle specerijen wor-
den met de hand gemixt en in 
zakjes van 100 gram  
verkocht. Buurt ook even bij 
zeepfabriek Patounis om te 
zien hoe op traditionele wijze 
zeep wordt gemaakt van olijf-
olie. De toegang tot het mi-
nimuseum is gratis, maar de 
verleiding om een paar blok-
ken in te slaan is hier wel groot. 
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Verdwalen in Lefkes is niet erg, op elke

Met een beetje geluk laten flamingo’s

 straathoek is wel een terras te vinden

zich op Halikounas Beach zien

PAROS
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Waarom Kefa lon ia?
Dit eiland telt meer schapen 
dan toeristen, de kuddes 
 hobbelen in rustig tempo over 
de weg. Even wachten, geen 
probleem. Kom tot rust en 
geniet van het uitzicht terwijl 
de belletjes van de schapen 
rinkelen. In de verte de helder-
blauwe zee, steile kliffen en 
nóg meer bergen en eilandjes. 

Zeven jaar  jonger?
Op het afgelegen strand 
Platia Ammos is alleen het 
constante geluid van krekels 
en brekende golven te horen. 
Heerlijk, maar de weg ernaar-
toe is een uitdaging: steil naar 
beneden en daarna een klau-
tertocht over trappen die na 
de aardbeving van 1953 niet 
meer zo stevig zijn. Neem zelf 
drinken en snacks mee, want 
op een paar salamanders na 
is het hier verlaten. Nog een 
tip: Xi Beach met rood (!) zand. 
Strandgangers smeren zich 
hier zorgvuldig in met zeeklei. 
Wie weet maakt die ons echt 
zeven jaar jonger, het is het 
proberen waard.

Mooi  meer 
De beroemdste eiland-
attractie is de Melissani Cave, 
een meer in een grot dat met 
roeibootjes te bewonderen 
is. Het ‘dak’ is deels ingestort 

en de lichtinval zorgt voor een 
sprookjesachtige kleurenshow 
van blauw- en groentinten op 
het water en op de wanden 
vol stalactieten. Overal is de 
bodem van het meer te zien, 
zo helder is het water. Tussen 
twaalf en drie ’s middags is de 
kans op ooo’s en aaah’s het 
grootst. 
 
Schi ldpadden k i jken
Sta vroeg op om in de haven 
van Argostoli zeeschildpad-
den te spotten. Die komen af 
op de afgedankte vis die de 
vissers overboord gooien. De 
schildpadden zijn enorm, bijna 
een meter lang, en hebben 
iets onaantastbaars door hun 
verharde huid en pantser. 
Vanaf de kade zijn ze goed 
te fotograferen als ze boven 
komen om naar adem te hap-
pen. 

Pi ta  gyros
Griekenland verlaten zonder 
pita te hebben gegeten? Dat 
kan niet. Ladokolla in Argostoli 
staat bekend als dé plek 
om een broodje kipgyros te 
eten. Bij restaurant Apagio 
in Fiskardo is de octopus om 
je vingers bij af te likken. Het 
stadje Assos is perfect om in 
de namiddag te bezoeken en 
dan te blijven plakken voor 
een diner aan het strand. 
Mooie plekjes in overvloed. 

De lichtinval zorgt voor een sprookjes-
achtige kleurenshow op het water

KEFALONIA
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Waarom Naxos? 
Dit levendige eiland is perfect 
voor wie niet alleen op een 
strandbedje wil liggen, maar 
ook graag op ontdekkings-
tocht gaat. Het binnenland 
is groen en bergachtig, met 
verstopte ruïnes en sculptu-
ren. De steden zijn een zee 
van bloemen, met al die roze 
bougainvilles.

Imposante poort
Nog voor de veerboot in de 
hoofdstad Chora aanmeert 
tussen de dobberende  
vissersbootjes op de heldere 
Egeïsche Zee, doemt de im-
posante marmeren poort in 
de haven al op. De zes meter 
hoge Portara zou de entree 
van de Tempel van Apollo 
moeten worden, maar het 
bouwwerk uit de Griekse oud-
heid werd nooit afgemaakt. 
Inmiddels is de eenzame poort 
hét herkenningspunt van de 
stad, extra mooi rond zonson-
dergang. Het kasteel (Kastro) 
van Chora torent majestueus 
uit boven de wit met blauwe 
huizen van de stad. Echt een 
stad om eindeloos doorheen 
te wandelen, vol tavernes,  
cafés en winkels?

Naar de grot  van Zeus
De wandeling naar de top van 
Zas, de hoogste berg van het 
eiland, start in het dorp Filoti. 
Daarna volgt een 625 me-
ter lange klim, via hobbelige 
paadjes vol stenen en keien. 
Geiten en schapen lopen met 
een jaloersmakend gemak 
de berg op. Reken op een 
verhoogde hartslag en neem 
een zakdoek – om het voor-
hoofd te deppen – en water 
mee. Maar het uitzicht op het 
groene landschap met op de 
achtergrond een helderblau-
we zee is de klimpartij meer 
dan waard. Eindbestemming 
van de tocht: de grot van de 
Griekse god Zeus, waar de 
temperatuur een paar graden 
lager is. Een ideale uitpufplek. 

Lokaa l  lekkers
Bij Padelis in Naxos-stad 
is het heerlijk ontbijten en 
lunchen met gigantische 
fruitsalades, Griekse yoghurt 
en sandwiches op een scha-
duwrijk terras. In het oude 
centrum, de Castro Meze, 
zijn lokale specialiteiten zoals 
vijgenjam, bananenpasta en 
olijfolie te koop. Vergeet niet 
de kitron te proeven, een ster-
ke citroenlikeur. Er is een zoete 
variant met 15% alcohol en 
een zure uitvoering met 40%...
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Het uitzicht op het groene landschap en de 
blauwe zee is de klimpartij meer dan waard

NAXOS

Waarom Zakynthos? 
Hier is het het hele jaar groen, 
ook in de warme zomermaan-
den. Olijfbomen, druivenstrui-
ken en cipressen zorgen voor 
heerlijke schaduw. Dit is een 
paradijs van rust, feta, wijn en 
glinsterend water. 

Ult iem vakant iegevoel
Vergeet de toeristische stran-
den, Dafni Beach is the place 
to be. Onderweg ernaartoe 
zijn kippen, geiten en paarden 
de enige tegenliggers. Dan 
volgt het ultieme vakantiege-
voel: neerploffen op een gratis 
zonnebed bij strandtent Porto 
Mela en een cocktail drinken 
onder een parasol van stro. 
Gasten worden hier als familie 
behandeld. De lunch wordt 

geserveerd met brood, toma-
tensalsa en watermeloen van 
het huis. Betalen kan meteen 
of later op de dag, niemand 
maakt zich hier druk.

Echt onbewoond
Een bootje huren kan met of 
zonder schipper. Een vaar-
bewijs is niet nodig, na wat 
uitleg en een toegestopte 
plattegrond kan het avon-
tuur beginnen. Vaar zeker 
langs Marathonissi. Het eiland 
wordt schildpaddeneiland 
genoemd omdat deze dieren 
hier elk jaar terugkomen om 
eieren te leggen. Houd er 
rekening mee dat er geen ta-
vernes zijn. Het is paradijselijk, 
maar écht onbewoond. 

Piratenschip
In 1980 strandde een smok-
kelschip op het strand van 
Navagio. Het vastgelopen 
vaartuig, omgeven door hoge, 
steile rotsen, ligt er nog altijd 
en is zeer fotogeniek. 300 me-
ter hoger, boven op de kalk-
stenen kliffen, turend naar het 
dal beneden, voelt het alsof je 
een figurant in een piratenfilm 
bent. 

In  de o l ie
Zakynthos heeft twee mil-
joen olijfbomen. Tijdens een 
bezoek aan het olijfmuseum 
in Lithakia is van alles te 
 ontdekken over de vruchten 
en hun olie. Proeven kan ook. 
Verrassend: olijfolie met  
sinaasappel. 

Eten met u i tz icht
De ideale avond op Zakynthos: 
pasta met garnalen bij Keri 
Lighthouse Restaurant. Na 
zonsondergang kleurt de zee 
diepblauw, het groen wordt 
nog groener en de rotsen lij-
ken licht te geven. Wie geen 
genoeg krijgt van dineren met 
uitzicht op de zee zit ook bij 
Banana Beach goed. Hier ser-
veren ze geen typisch Griekse 
kost, maar clubsandwiches 
en salades (die met halloumi, 
honing en verse vijgen is ver-
rukkelijk). Romantisch dineren 
in Zakynthos-stad? Prosilio 
heeft een prachtige binnen-
tuin.

Onderweg naar Dafni Beach zijn kippen, 
geiten en paarden de enige tegenliggers

ZAKYNTHOS
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