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Deze gids bevat vijf hoofdstukken:
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G aanbevolen buslijn
H dichtstbijzijnde treinstation
M aanbevolen bootverbinding
L toeristenbureau
N andere praktische informatie
Ppaginaverwijzing naar uitgebreidere
beschrijving

Kaarten en plattegronden
Alle kaartverwijzingen hebben
betrekking op de kaarten op het
omslag. Achter het symbool staan de
coördinaten.
Entreeprijzen
Voordelig (minder dan € 2)
Gemiddeld (€ 2 tot 4)
Prijzig (meer dan € 4)
Hotelprijzen
Prijzen per kamer per nacht:
€ voordelig (minder dan € 100)
€€ gemiddeld (€ 100 tot 150)
€€€ prijzig (meer dan € 150)
Restaurantprijzen
Prijzen per persoon voor een
driegangenmenu, zonder drankjes:
€ voordelig (minder dan € 12)
€€ gemiddeld (€ 12 tot 20)
€€€ prijzig (meer dan € 20)
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INLEIDING

Madrid is een van de grote hoofdsteden ter wereld. De inwoners
Kreta
is eigenlijk
landtradities.
op zichzelf:
Grieks, maar
toch
zijn enorm
trotseen
op hun
Zeweliswaar
bestellenduidelijk
cocido madrileño
(een
met
unieke,
eigen tradities.
Het kleurrijke
landschap
omvat besneeuwde
klassiek
Madrileens
stoofpotje),
flaneren
op zondagochtend
in het
bergtoppen,
olijfgaarden,
tijdloze
kosmopolitische
enIsidro
Parque del Retiro
en dansen
opdorpen,
straat de
chotis tijdenssteden
het San
levendige
badplaatsen.
Hetzelandschap
ook
eenom
deel23van
festival. Bovenal
maken
het graagonthult
laat: ze
eten
uurdeenroerige
zitten
geschiedenis
van hetbij
eiland:
hier liggen
enkele van de mooiste
antieke
tot het licht wordt
de terrazas
(openluchtcafés).
De dagen
zijn voor
steden
ter wereld,
symbolen van
dewerken
spectaculaire
Minoïsche
Myceense
noodzakelijke
bezigheden,
zoals
– Madrid
komt ‘senavonds
pas
beschaving.
De verrukkelijke
Kretenzische
keuken heeft veel te danken aan
echt tot leven.
Vergeet de klok
en doe mee!
het vruchtbare binnenland. Tel daar de vele festivals, de gastvrijheid en het
heerlijke klimaat bij op, en je hebt een waar vakantieparadijs.
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in het kort
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Geen enkel eiland in de Middellandse Zee spreekt meer tot
de verbeelding dan Kreta. De oude ruïnes met hun schitterende kunstwerken bieden een kijkje in de eerste grote
beschaving in Europa. Van die Minoïsche beschaving resteert
onder meer het grote paleis van Knossos, waar volgens de
legende koning Minos en de Minotaurus verbleven.
De ruïnes van een Dorische stadstaat, de Venetiaanse forten
en de Ottomaanse moskeeën getuigen van latere, buitenlandse
machten die werden gelokt door de strategische ligging van het
eiland.
De jaarlijks twee miljoen toeristen komen voor de gouden
stranden en de gezelligheid, de ontspannen sfeer en de Kretenzer gastvrijheid. De dorpsfeesten met traditionele Kretenzer
muziek en dansen zijn erg populair. Ook is het genieten in de
uitgestrekte natuur met de daarin verscholen bergdorpjes. Een
deel van de toeristen komt voor een actieve vakantie, denk aan
wandelen en duiken. Aanbevelenswaardig zijn de stadsstranden waar de lokale bevolking van strand en zee geniet. Het
zuiden is veel dunner bevolkt dan het noorden. In het noorden
liggen de luchthavens, waardoor de meeste badgasten hier
neerstrijken. Een deel van de toeristen gaat naar het zuiden en
een nog kleiner deel naar het oosten van dit grote eiland. De
natuur in het bergachtige binnenland is ongerept. Hier reizen
de bewoners met hele oude Fiat Panda’s, pick-ups en bromfietsen. Ezeltjes kom je nog sporadisch tegen. Eeuwenoude
Byzantijnse kerken staan in de smalle straatjes van de steden
en dorpen, of eenzaam in de bergen of het bos. In deze kerkjes
vind je overblijfselen van evenzo oude fresco’s. De Ottomanen
hebben veel kerken beschadigd, maar er zijn ook nog veel die
in goede staat verkeren.
De eilandbewoners zijn trots, onafhankelijk en vrij, en voelen
zich dan ook absoluut geen Griek, maar zijn en blijven Kretenzer. Ze zijn ongedwongen en vriendelijk en bieden de bezoeker
graag een glas rakí, een plak rozijnenbrood of een tros druiven
aan. Het is deze warme gastvrijheid, in combinatie met het
boeiende verleden, de prachtige natuur en de fonkelende zee,
die het eiland onvergetelijk maakt.

OVER KRETA
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GEOGRAFIE
Kreta is lang en smal: de lengte van oost naar west is 250 km
en de breedte varieert tussen de 12 km en de 60 km. De kustlijn
is 1046 km lang.
■ In het zuiden ligt Ierápetra, de meest zuidelijke stad van
Europa.
■ Kreta heeft ongeveer driehonderd dagen zonneschijn per jaar.
■

BEVOLKING
Kreta telt 630.000 inwoners.
Ongeveer de helft van de bevolking woont in het district
Iráklio, een kwart in Chania, een achtste in Rethymno en nog
een achtste in Lassithi.
■ Het grootste deel van de bevolking woont aan de noordkust.
■
■

POLITIEK
■ Kreta heeft geen centraal zelfbestuur en wordt geregeerd
door het parlement in Athene.
■ Het eiland is verdeeld in vier provincies of departementen:
Chania, Rethymno, Iráklio en Lassithi. Elke provincie heeft een
gouverneur, benoemd door de Griekse regering in Athene.

TOERISME
Toerisme verdringt de landbouw als de belangrijkste inkomstenbron. De export van groenten en fruit daalt nu de kustdorpen zich meer en meer richten op toerisme.
■ Van de meer dan twee miljoen toeristen die Kreta jaarlijks
bezoeken, is de meerderheid Duits, gevolgd
door de S
 candinaviërs en
de Britten.
■

IN HET KORT
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Archaiologiko
Mouseio, Iráklio
Het Archeologisch museum bevat de groot
ste verzameling Minoïsche kunst ter wereld
en geeft goed inzicht in het leven in een
hoogontwikkelde samenleving.
De collectie omspant een periode van vele eeuwen,
van de vroege steentijd tot de Romeinse tijd; maar
de nadruk ligt op de Minoïsche tijd, met schatten uit
Knossos, Festos en andere oude paleizen op Kreta.
Te zien zijn onder meer votiefbeeldjes, zegelstenen,
cultusvoorwerpen, gouden sieraden, speerpunten
en sarcofagen. Vooral het aardewerk uit de Oude- en
Nieuwe-paleisperioden en de kleine natuurgetrouwe
beeldjes van dieren en mensen springen in het
oog. Bij de topstukken horen de Schijf van Festos
(P 55), de faïencebeeldjes van de slanggodin en
haar bediende, de rhyton (ceremoniële drinkkelk) in
de vorm van een stierenkop, de ivoren, zwevende
acrobaat en de drie rhytons uit Agia Triada (P 92):
de Beker van het Opperhoofd, de Oogstvaas en de
rhyton van de boksers.
De prachtige Minoïsche fresco’s, merendeels uit
het paleis van Knossos (P 46), vormen het hoogtepunt van de collectie. Ondanks een zware restauratie
brengen de kleurrijke kunstwerken de toeschouwer
terug naar de Minoïsche tijd. De schilderingen, die
dateren van 1600-1400 v.C., zijn vrolijke, sierlijke
weergaven van de mens in harmonie met de natuur,
ceremonies en alledaagse taferelen.
Wie in Knossos is geweest herkent misschien een
deel van de fresco’s van de reproducties in het paleis,
waaronder de Bekerdrager van de Processiefresco, de
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Dolfijnen uit het verblijf van de koningin,
de Prins met de Lelies en de beroemde
Stierspringer. Een van de oudste fresco’s
toont een vrouwelijke figuur (bijgenaamd
La Parisienne) met een weelderig kapsel,
een ceremoniële strik in de nek, grote
zwarte ogen en rode lippen.
A Iráklio 7c B Xanthoudidou 2 Street
C 2810 279 000 en 2810 279 002
D Apr-okt ma-zo 8-20 uur; nov-mrt ma 11-17,
di-zo 8-15 uur. Openingstijden, prijzen en
actuele informatie over de te bezoeken zalen:
www.odysseus.culture.gr
J Prijzig; in de winter gratis op zo
E Cafetaria (C) naast het museum
G Bushalte bij het museum L Tegenover het museum

ARCHAIOLOGIKO M
 OUSEIO, IRÁKLIO
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