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Sommer på Kreta? Her er Kretas flotteste
strande

Fantastiske strande er en af grundene til, at Kreta topper
listen over sommerens mest populære rejsemål. Her er en
guide til øens fem fineste af slagsen.
Planlægger du at rejse til Kreta denne sommer? Så er du ikke alene.
Grækenlands største ø topper nemlig listen over sommerens mest populære
feriedestinationer. 

En af de mange grunde til, at danskerne har forelsket sig i øen, er det enorme
antal og mangfoldighed af strande. For på Kreta finder du alt fra



afsidesliggende bugter og langstrakte sandstrande til de travle strande, der
summer af liv. 

Men Kreta er stor, og strandene er mange. Det kan derfor til tider være
uoverskueligt at finde de fineste strande, hvis ikke man kender øen godt.
Derfor har vi samlet vores fem favoritter. 

Elafonissi: På det sydvestlige Kreta finder du øens klart mest kendte og
samtidigt smukkeste strand. I vandkanten ligger skaller og sneglehuse, der
giver stranden et romantisk, lyserødt skær, og man kan vade ud til små øer
eller store klitter fra stranden. Elafonissi er dog ikke kun en smuk strand. Den
er også utroligt populær. Så det kan godt betale sig at være tidligt – eller
sent – ude.

Falassarna: Kretas svar på Copacabana! Her venter kilometer efter kilometer
af pudder-sand og krystalklart vand. Falassarna ligger på Kretas vestkyst.
Den kan være en anelse svær at finde, men den er hele besværet værd. Den
nordligste del af stranden er bedst med lidt færre mennesker og en god
taverna.

Marathi Beach: Lavvandet, silkeblødt sand, krystalklart vand, adgang til
skønne liggestole og utallige vandaktiviteter. Hvad med at prøve SUP,
klippeudspring eller tage på snorkeltur? Stranden er desuden omgivet af flere
taverner, hvor du kan fylde maven mellem strabadserne.

Palmestranden Vai: Vai Beach ligger i det nordøstlige hjørne af Kreta og er
måske den mest populære strand på øen. Vai Beach kaldes ofte Palm Beach
og ligner mere en strand i Nordafrika end på de græske øer.

Georgioupolis: På nordkysten mellem Chania og Rethymnon ligger
Georgioupolis, et ideelt sted at kombinere strandliv med byvandringer.
Stranden har fint sand og strækker sig over hele 9 km! Bestemt et besøg
værd.

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med en million
rejsende om året. Vi arrangerer traditionelle pakkerejser, træningsrejser,
cruise, storbyferier og fleksible pakkerejser, hvor du selv vælger rejsemål,
rejselængde og hotel. Sammen med specialrejsearrangørerne Golf Plaisir,
Lime Travel og Xtrabel samt træningsresortet Playitas er Apollo en del af



DER Touristik Nordic AB. Vi arbejder aktivt med bæredygtige rejser og har
været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på Apollorejser.dk.
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