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Det vilde
       Vestkreta

Vandet er lysende 
turkisblåt og sandet som 
silke i Balos-lagunen 
alleryderst på det vest-
lige Kreta. Tag med til en 
drømmestrand, der er 
hele omvejen værd, kom 
til frokost hos Stelios på 
havnen i Kissamos og 
oplev stemningsfulde 
Chania, der emmer af 
historie.

Det tager en halv time at køre de 4½ ki-
lometer langs østsiden af halvøen, ind 
og ud af slugter og stejlt opad til par-
keringspladsen. Derefter 20 minutter 
at gå ned gennem en kløft ad en smal, 
stenet sti mellem duftende timian, sal-
vie med dunede blade, stikkende små-
buske og bunker af sorte gedelorte. 

Foran os til venstre troner det 762 
meter høje Geroskinos-bjerg sig op 
som en mørk kæmpe, og så pludselig, 
da vi er nået lidt længere ned i slug-
ten, dukker en turkisblå lagune kantet 
af hvidt frem i synsfeltet. Stadig langt, 
langt nede. 

Uvilkårligt tænker jeg Caribien alene 
på grund af det kridhvide sand og ha-
vets intenst lysende turkise nuancer. 
Men vi er på den øde, vilde Gramvou-
sa-halvø, der stikker op som forreste 
stødtand på det næsehornshoved, det 
vestlige Kreta grangiveligt ligner. 

Under os ligger Balos, en af øens mest 
berømte strande, godt beskyttet af Kap 
Tigani mod vest og de to øer Agria og 
Imeri foran. Og altså ikke lige sådan at 
komme til. 

Men Balos er hele turen, nogle vil sige 
omvejen, værd. Vores lille gruppe bor 
i feriebyen Kalives, lidt øst for Chania, 
hovedbyen på Vestkreta. 

Vi er kørt de godt 50 smukke kilome-
ter langs nordkysten til den lille hyg-
geligt søvnige havneby Kissamos og 
herfra altså videre ud på halvøen og 
en parkeringsplads, som synes at ligge 
ved verdens ende. En ged kigger ind i 
den tomme taverna, hvor vi forsyner os 
med rigeligt med vand inden gåturen 
til stranden, og der er ikke mange andre 
biler. Men det er også stadig tidlig for-
middag uden for højsæsonen.

Var vi ikke kommet i bil, kunne vi 
have taget en af de turbåde, der går fra 

Der er et pænt 
stykke vej ned til 

Balos-lagunen, 
som glimter 

turkisklart på 
Kretas vestkyst.

Grækenland
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Kissamos i bunden af bugten. Det gør 
rigtig mange i højsæsonen, men både 
tidligt på sommeren og i september-
oktober er Balos stadig præcis så even-
tyrlig som på mine billeder. 

De næste par timer går med at ligge 
under en af strandens rustikke sivpa-
rasoller, gå tur i lagunens lave vand og 
nyde følelsen af silkesand mellem tæ-
erne, bade og bare være. Nogle tager 
en forfriskning på den enkle taverna i 
den vestlige ende af stranden, men ikke 
andet. Vi har andre planer for frokosten.

frokost på havnefronten
En times tid senere sidder vi omkring 
bordet på Cellar Taverna på havnefron-
ten i Kissamos. Klokken har for længst 
passeret normal dansk frokosttid, og 
gåturen op fra Balos har for alvor gjort 

os sultne. Heldigvis, skal det vise sig. 
Værten, Stelios Milonakis, en yderst 

karismatisk mand, som både taler godt 
engelsk og har god humor, vil vise os, 
hvad køkkenet formår. Stelios, som han 
præsenterer sig, tilbyder nemlig også 
kokkeskoler på restauranten. Både som 
en halv dags madlavning og et forløb 
over flere dage, hvor deltagerne bl.a. 
også besøger lokale producenter og 
Stelios’ forældres hus i bjergene, sma-
ger vin – også Stelios’ egen – og får et 
indtryk af livet på landet. 

Vi nøjes nu med at drikke den gode 
hvidvin og smage den strøm af retter, 
der kommer på bordet: Først forskellige 
meze, små lækre forretter som snegle i 
rosmarin, fetaost rørt med tomater og 
løg, farserede vinblade og en himmelsk 
tzatziki. 

Gramvousa-
halvøen på det 
vestlige Kreta 
byder på vild, 
øde natur med 
små kapeller og 
fritgående geder 
som maleriske 
indslag.

Frokost med 
havudsigt på 
Cellar Taverna 
i havnebyen 
Kissamos.

Havneprome-
naden i Chania 
er stedet, hvor 
både lokale og 
turister mødes 
ved aftenstide.

Stelios Milona-
kis, vært på Cellar 

Taverna, er en glad 
mand, som taler 

ganske udmærket 
engelsk – han er 

nemlig engelsk gift.

reJseFaKta 
Spis godt: Cellar Taverna, Kis-
samos Beach, længst mod øst på 
havnepromenaden i Kissamos. 
Tlf. 6 974 092 913.

Strata Tours i Kissamos arrangerer 
både vandreture, jeep-safarier 
og kokkeskole på Cellar Taverna. 
Manden bag, Stelios Milonakis, er 
nemlig også vært på tavernaen. 
Han er vokset op i bjergene bag 
Kissamos, kender området bedre 
end sin egen baghave og er 
dertil en både vidende og meget 
underholdende guide. 
www.stratatours.com

Zepos Restaurant, Akti Kountou-
rioti, 42, Chania, 
www.zeposrestaurant.gr

Turistinfo: www.chania.eu

Rejsen dertil: Jeg rejste med 
Apollo og boede på Kiani Beach 
Resort i Kalyves, 
www.apollorejser.dk

Bedste tidspunkt: Fra maj til ok-
tober. Men ikke mindst septem-
ber-oktober er charmerende, ikke 
overfyldt og med behagelige 
temperaturer.
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Det hele serveres med en vidunderlig 
ekstra jomfruolivenolie, Stelios’ egen. 
Han har også lige 1.000 oliventræer… 

Hovedretten er ged i en krydret 
sauce, utvivlsomt en fætter til de dyr, vi 
har set ved stranden. Gederne her lever 
af vilde urter og formår endda at drikke 
saltvandet i lagunen, derfor bliver kø-
det utrolig aromatisk. Til dessert stærk 
græsk kaffe og fed gedeyoghurt med 
honningsyltede appelsiner efter Stelios’ 
mors opskrift. Jo, Kelari Taverna er præ-
cis så god og genuin som tavernaer på 
græske ferieøer er i vores drømme, men 
ikke altid i virkeligheden. 

Og som det skal være på en græsk ta-
verna, får vi heller ikke lov til at forlade 
Kelari Taverna, før vi har smagt husets 
raki, den stærke brændevin, destilleret 
af kvaset af vindruer efter presning. På 
Kreta går intet til spilde.

Tilbage på resortet i Kalives kalder 
stranden til et svalende eftermiddags-
bad. Bagefter går jeg en tur i byen, der 
synes at have udviklet sig som mange 
andre af kystens småbyer, hvor turis-
men er blevet en fasttømret del af livet. 

Byen består groft sagt af én lang vej 
langs stranden ved Souda-bugten. Hist 
og her skyder en smøge sig ind bagved, 
hvor man stadig finder lidt af det oprin-
delige liv med gamle mænd, som spil-
ler backgammon på stam-tavernaen, 
og sortklædte koner på en stol i skyg-
gen foran huset. Når det er sagt, får ho-
tellerne og de mange resorts ud mod 

Moskeen på havnen i Chania minder om tiden under ottomanerne.

De smalle stræder på den vestlige side af havnen i 
Chania er stedet med små, individuelle butikker med 
kunsthåndværk. Og så er de charmerende i sig selv.

stranden med blåt flag, blåt hav og ud-
sigt over mod Akrotiri-halvøen lov at 
dominere.

Knudepunktet Chania
Fra Kalives er der kun 20 kilometer til 
Chania, som putter sig i bugten på vest-
siden af Akrotiri-halvøen. Det er bare 
at hoppe på en af nordkystens mange 
busser. Takket være sin venetianske og 
tyrkiske fortid hører Chania til blandt 
de smukkeste byer på Kreta. Med sine 
omkring 53.000 indbyggere er Chania 
også Kretas næststørste by efter Herak-
lion og det vestlige Kretas turistknude-
punkt. 

Havnen er det naturlige mødested i 
Chania – de mange restauranter og ca-
feer gør den til det oplagte sted at mø-
des. De imponerende fæstningsanlæg, 
bygget af venetianerne i 1500-tallet, 
står urokkeligt ved indsejlingen med 

Balos Beach er ren postkortidyl. Og nej, vi er 
ikke i troperne, men på Kreta.

Firkas-fortet mod vest og fyrtårnet på 
den østlige side af indsejlingen. 

Og for ligesom at understrege, at 
Chania var det tyrkiske hovedsæde fra 
1645 til 1898, hvor ottomanerne herske-
de over Kreta, står der også en moske 
som markant pejlemærke på østsiden af 
den indre havn. Kiotsouk Hasan-moske-
en bruges i dag til skiftende kunstud-
stillinger. 

De historiske bygningsværker dan-
ner sammen med de venetianske huse 
i alle nuancer fra lys fersken til dyb ter-
rakotta den ideelle baggrund for en 
stemningsfyldt slentretur. Og de små 
gader bagved i havnens vestlige side, 
specielt omkring Theotokopoulou, er 
området, hvis du går efter små butik-
ker med håndlavede sandaler, smykker 
og keramik.

Umiddelbart bag det østlige hjørne 
af den venetianske havn ligger Elef-
therios, hovedtorvet i den gamle bydel. 
Herfra er det bare at gå på opdagelse i 
labyrinten af smalle smøger med char-
merende gamle huse, de fleste konver-
teret til hoteller, restauranter, barer og 
butikker. 

Efter et par timer på egen hånd mø-
des vores lille gruppe igen på havnen, 
på Zepos Restaurant. Bare én i rækken 
af restauranter ud mod havnen, men et 
godt valg, skal det vise sig. 

Grillede blæksprutter, tun og sardi-
ner serveres med perfekt tilberedte 
grøntsager – på en enkel, moderne 
måde. Og den luftige risdessert med 
syltede bær er ikke til at stå for. Hvem 
sagde, at græsk mad var identisk med 
smeltende fed moussaka, der har stået 
i varmeskab hele dagen? � n
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