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■ REISWIJZER

Chalkidiki bereikt u via de luchthaven van
Thessaloniki. Sinds dit jaar vliegt Transavia
vanaf Amsterdam rechtstreeks naar de
stad. Vanaf Thessaloniki is Chalkidiki snel te
bereiken met auto of bus.

■ ETEN

Olympiada
is een mooi
Grieks
kustdorp
ontdaan
van alle
clichés.

Chalkidiki
door SOPHIE KLUIVERS

G

oedlachse
Dimitri,
een sigaret in zijn
hand, wacht ons op
het vliegveld van
Thessaloniki op. Als
een ware coureur scheurt hij over
bergwegen met haarspeldbochten
en langs de kust. Hoewel reisleidster Maria hem telefonisch opjut
omdat we door een vertraagde
vlucht drie uur achter lopen op het
reisschema, blijft Dimitri kalm. Hij
tovert een glimlach tevoorschijn
en steekt nog maar een sigaret op.
De omgeving ten oosten van Thessaloniki kent hij als zijn broekzak.
Hij weet wat hij doet.
Die omgeving bestaat uit heu-

vels, groene pijnboombossen en
een lange kustlijn met parelwitte
stranden. De stranden laten we
links liggen, want hoofddoel van
ons bezoek is om te leren, en vooral
te proeven, wat de streek op culinair gebied te bieden heeft. Ook in
dat opzicht hoeven we niet in clichés te denken. De Griekse keuken
is zo veel meer dan moussaka, feta
en olijven. Een boodschap die we
kunnen beamen als we de eerste
avond in restaurant Bakatsianos in
de beboste omgeving van Arnaia
onze borden voorgeschoteld krijgen. De puree van gele linzen met
truffel en gekruide kippenpoot bezorgt je een ware smaaksensatie.
Dat Olympiada zelf niet is gemaakt voor massatoerisme blijkt
wel uit het aanbod aan faciliteiten:
twee kleine hotels en een handjevol

Bezoek ook Oud Stageira, de geboorteplaats van Aristoteles.

De meeste
gasten zijn
blij verrast
door ons
dorp
restaurants aan de boulevard. Het
dorp ademt een relaxte vriendelijke
sfeer van een laagdrempelige
strandbestemming. Volgens de eigenaresse van hotel Liotopi, Luludia Alexiadou, komen de meeste
vakantiegangers niet per se voor
het dorp, maar voor de spectaculaire omgeving. „Het gebied rond
Olympiada is een prachtig natuurgebied en wordt beschermd door
Natura 2000. Het is perfect om te
wandelen of te fietsen. Toch zijn de
meeste gasten ook blij verrast door
ons dorp. De kleinschaligheid heeft
voordelen. In tegenstelling tot veel
Griekse kustplaatsen worden normale prijzen gehanteerd bij de restaurants aan de boulevard.”
Griekse toeristen zijn hier zeldzaam, haakt Dimitri aan. „Dat heeft
alles te maken met de crisis. Het leven in Griekenland is nog steeds
niet gemakkelijk. Weinig mensen
kunnen zich de luxe van een vakan-

tie permitteren. Op macroniveau
gaat het misschien vooruit, maar
zelf merk ik er weinig van.”
Onze volgende culinaire ervaring dient zich aan als we uitgenodigd worden om mee te varen op
een vissersboot. Zo kunnen we zien
hoe de vis die ’s avonds op ons bord
ligt, gevangen wordt. Behalve de
kapitein, bestaat de voltallige bemanning uit Egyptenaren. Voor
350 euro per maand leven de mannen dag en nacht aan boord. ’s
Avonds verlaten ze met de boot
hun thuishaven Olympiada om de
hele nacht te vissen.
Ahmed Elberawy vliegt drie keer
per jaar naar huis in Egypte om het
grootste deel van zijn verdiende
geld naar zijn vrouw te brengen.
„Hier heb ik niet veel, maar het is
genoeg. Ik heb de zee, en mijn
‘broers’ aan boord.” Hij haalt een
aantal inktvissen uit het net opgehaalde net en bewaart ze in een bak
met ijs. Voor de lunch!
Als de boot is aangemeerd slaat
hij ze volgens de traditie tien keer
tegen een rots, voordat ze bereid

➤ Met het Mount Athos Area
Kouzina festival, een jaarlijks
evenement van half mei tot half
juni, probeert de regio ook in
het voorseizoen meer toeristen
naar de streek te trekken. Restaurants serveren gerechten met
biologische ingrediënten uit de
streek. Dat betekent honing,
paddenstoelen, witte kaas, maar
vooral de visliefhebber zal aan
zijn trekken komen. Gasten
kunnen voor twintig euro een
driegangenmenu bestellen.
http://en.mountathosarea.org/
where-to-eat/mount-athos-areakouzina
➤ Chefkok Dimitris Polyzos
werkte 25 jaar in toprestaurants
in Brussel. Tegenwoordig kookt
hij in zijn eigen restaurant Bakatsianos, in het bosrijke Arnaia, de
sterren van de hemel. www.bakatsianos.gr
➤ De knusse taverne Kapetan
Manolis aan de boulevard in
Olympiada heeft het beste uitzicht: op zee. De verse vis op je
bord is dezelfde dag nog gevangen door de vissersboot van de
restauranteigenaar. http://
www.kapetanmanolis.com

kunnen worden. De barbecue
wordt tevoorschijn gehaald en de
vis voor onze neus gebakken en gegrild. Hoe vers wil je het hebben?
We drinken verrassend lekkere
Griekse wijn, zwaaien onze benen
overboord en bungelen met de
voetjes in de zee. Dit is genieten.
Dit Griekenland smaakt naar
meer…
■ Ga voor veel meer Griekenland naar
www.reiskrant.nl/weekjeweg

De regio Chalkidiki nodigt uit voor een stevige wandeling.

De Crazy Canarische
Eilanden 3-daagse

Vertrek in Oktober - November - December

HEERLIJK NAAR DE

 Vlieg nu naar Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura of Lanzarote tegen
waanzinnig prijzen
 Deze prijzen zijn slechts 3 dagen geldig
 Boek op 4, 5 of 6 oktober
 Vertrek van 23 oktober t/m 14 december
 Keuze uit 6 prachtige appartementen

TENERIFE
Blue Sea Callao Garden
- LOGIES

WARME WINTERZON
KIEST U MAAR UIT
8 DAGEN V.A.

299

TENERIFE
App. Barranco
- LOGIES

GRAN CANARIA
Las Brisas
- LOGIES

299

 Direct in het gezellige centrum
 Bekend op de Nederlandse markt
 Fijne sfeer
 Het zandstrand en de boulevard bereikt u na ca. 300m.

8 DAGEN V.A.

299

GRAN CANARIA
Los Nardos
- LOGIES

Als u boekt op
4, 5 of 6 oktober
Vertrek 23 okt. t/m 14 dec.

Als u boekt op
4, 5 of 6 oktober
Vertrek 23 okt. t/m 14 dec.

 Prima appartementencomplex
 Rustige ligging
 Vriendelijk personeel
 All Inclusive ook mogelijk

8 DAGEN V.A.

FUERTEVENTURA
Mar Adentro
- LOGIES

8 DAGEN V.A.

299

Als u boekt op
4, 5 of 6 oktober
Vertrek 23 okt. t/m 14 dec.

Als u boekt op
4, 5 of 6 oktober
Vertrek 23 okt. t/m 14 dec.

Ook boekbaar bij:

8 DAGEN V.A.

299

Als u boekt op
4, 5 of 6 oktober
Vertrek 23 okt. t/m 14 dec.

 Populair appartementencomplex
 Ca. 150 meter van het zandstrand
 Diverse bars, restaurants en winkeltjes op ca. 200 meter
 Appartementen met een balkon/terras & zitje

LANZAROTE
Playa Limones
- LOGIES

8 DAGEN V.A.

299

Als u boekt op
4, 5 of 6 oktober
Vertrek 23 okt. t/m 14 dec.

■ SLAPEN

hotels in Olympiada. De kamers
➤ Hotel Liotopi is een van de twee
en hebben bijna allemaal een
richt
inge
zijn eenvoudig, romantisch
s serveert eigenaresse Lulubalkon met uitzicht op zee. ’s Ochtend
ie achtertuin. http://
dia Alexiadou verse baksels in de moo
www.hotel-liotopi.gr
of een camper. Bij boerderij
➤ Slaap in het gastenverblijf, de villa
vrijheid, de paarden, geiten,
Platanorema geniet je van de gast
horende restaurant van de
bijbe
het
kippen en het uitzicht. En in
nten uit de eigen kruidentuin.
overheerlijke gerechten met ingredië
www.platanorema.com

 Sfeervolle bungalows rondom mooi zwembad
 Perfect gelegen dichtbij winkelcentra, boulevard en
het strand
 Heerlijk rustige sfeer!

023-751 06 06

 Een ‘parel’ in Corralejo
 Direct aan zee
 Relaxte sfeer
 Exclusief bij Corendon!

 Geliefd bij Nederlanders
 Een oase van rust en ruimte
 Ontbijt of Halfpension ook mogelijk
 200 meter van het zandstrand ‘Playa Flamingo’

KIJK OP WWW.CORENDON.NL/CRAZY

Prijzen zijn gebaseerd op 2 pers. bezetting p.p. voor 8 dagen. Reissom exclusief
calamiteitenfonds van €2,50, administratiekosten per boeking en visumkosten per
persoon. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie website voor de exacte voorwaarden.
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Griekenland van zijn clichés en je hou

➤ Op steenworp afstand
van Olympiada bevindt zich
Oud Stageira, de geboorteplaats van Aristoteles. Oud
Stageira ligt op een klein
schiereiland op de top van
een heuvel. Er zijn oude
muren te zien en allerlei
archeologische ruines. Het
uitzicht is prachtig.
➤ Chalkidiki is een walhalla
voor sportievelingen. Bergbeklimmers, wandelaars,
mountainbikers en duikers
kunnen er hun hart ophalen. Meer info: http://
en.mountathosarea.org/
➤ Vaar rond het Athos
gebergte. Stap aan boord
van de veerboot en laat je
langs de indrukwekkende
’Mount Athos’ met zijn
twintig imposante kloosters
varen.
Ontdek de prachtige stranden in Ierissos, Nea Roda en
Ouranoupolis
➤ Arnaia is een van de
mooiste dorpen van Chalkidiki vanwege de bijzondere
bouwstijl en kleurrijke huizen. De trapstraatjes in het
bergdorpje leiden langs de
traditionele huizen en het
gezellige dorpsplein. Bezoek
de kleine winkeltjes met
lokale producten als honing,
wijn en kaas.

