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Griekenland Anders!

Je kunt ons gezin het beste omschrijven als “actief” en we liggen nooit de hele 
vakantie aan het strand…okay een halve dag gaat misschien lukken, maar 
dan begint het bij iedereen te kriebelen en is de eerste al in de weer met een 
mountainbike of een surfplank. Het was dan ook niet tegen dovemans oren 
gezegd toen wij de vraag kregen om “Griekenland eens van een andere kant 
te bekijken”, wat actiever...

Tekst en fotografie: Onno Cleijpool

Een mooie opdracht, maar waar begin je? Na wat 
onderzoek bleek noordwest Kreta een mooie kandidaat. 
De accommodaties waren minder makkelijk te vinden, 
Googelen op “kreta klein hotel” levert hoofdzakelijk hits 
aan de kust op en dat was precies wat we niet zochten.  
Argi- en Ecotoerisme leverde uiteindelijk een beter 
resultaat. 

Een aantal kleine agrarische bedrijven hebben zich 
enige jaren geleden gericht op eco toerisme en hebben 
bij hun bedrijf eersteklas accommodaties neergezet. 
Van zeer luxe gerenoveerde stallen tot prachtige Vila’s. 
De geitenwollensokken zijn al lang geleden aan de 
olijfbomen gehangen, niets is hier duf, saai of oud, het 
meeste is “hip and happening” met een overdosis aan 
gastvrijheid.

Een bijkomend voordeel is dat de accommodaties op 
de meest prachtige locaties liggen. Vaak verscholen in 
het achterland, midden tussen de natuur en nooit ver 
van een dorp of de kust. 

Wij hebben uiteindelijk geslapen in een olijfmolen, een 
middeleeuws dorp, een vissershuisje en bij de familie 
Mourtzanakis. (gastvrouw Smaro, gastheer Marcos en 
zoon Valerianos)

Mourtzanakis Residence
Links van Heraklion, midden in het uitstekende stuk land 
ligt het plaatsje Achlada. Ofschoon Achlada een heel oud 
dorp is, kende onze meegebrachte navigatie het niet 
en dropte ons ergens in de kustplaats Agia Pelagia. De 
Apple generatie had uiteraard wel een ipad maar geen 
ouderwetse kaart meegenomen, waardoor we bij de 
plaatselijke souvenirshop de route moesten vragen. Dat 
bleek stomtoevallig een neef van de eigenaar Marcos te 
zijn en na wat heen en weer gebel en een hoop krakeel 

kregen we een servet mee met daarop de route en de 
groeten aan zijn neef. Na een lange slingerweg hoog 
de bergen in komen we uiteindelijk uit in het dorpje 
Achlada.

Het blijkt een oud verlaten agrarisch dorp te zijn waar 
de inwoners vroeger geld verdienden aan olijven en 
geiten. Ten tijde van het opkomende toerisme is in de 
jaren 80 het dorp leeg gelopen en zijn de jongeren aan 
de kust dicht bij de hotels gaan wonen. Het resultaat 
was desastreus, de oudere generatie stierf langzaam uit, 
met als gevolg veel leegstaande huizen en ruïnes. 

Ofschoon de ouders van Smaro stukken grond bezitten 
in Achlada, is ook zij in der tijd weg getrokken om in 
hotels te gaan werken. Smaro kwam Marcos tegen, een 
Griek met veel internationale handelservaring in de 
olijfolie. Naast de liefde bleek de internationale ervaring 
van Marcos gecombineerd met de toeristische kennis 
van Smaro een ideale combinatie om een eigen hotel te 
beginnen…en wat voor één.

De twee hebben zich opnieuw gevestigd in Achlada en 
zijn begonnen om het dorp nieuw leven in te blazen. 
De jonge generatie komt inmiddels langzaam terug 
van de kust en veel huizen worden weer in oude glorie 
hersteld. 

Marcos en Smaro hebben op hun ouderlijke grond 6 
prachtige en zeer smaakvolle Vila’s gebouwd die bijna 
opgaan in de bergen. De simpele luxe is iets wat je niet 
verwacht op deze plek. Iedere Vila is voorzien van alle 
dagelijkse gemakken. Zelfs in de winter is het er prima 
toeven met een gezellige openhaard in iedere Vila. 

DE GASTRVRIJHEID IS FENOMENAAL
JE WILT HIER NOOIT MEER WEG
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Buiten vind je twee bescheiden zwembaden, precies 
genoeg voor een verkoelende duik na een dag leuke 
dingen doen. De Villa’s sluiten naadloos aan bij het 
gezellige terras en het piepkleine restaurant dat meer 
weg heeft van een huiskamer. Smaro tovert hier in een 
handomdraai de lekkerste traditionele Griekse gerechten 
op tafel. Pluspunt is dat Mourtzanakis Residence een 
Eco-hotel is, wat betekent dat ze zo vriendelijk mogelijk 
met de natuur omgaan en dat merk je ook in het eten. 
Niet alleen de groentes komen kakelvers uit de tuin, ook 
de kippetjes! Verser (en lekkerder) kan echt niet!

Hoe zit het dan met die actie?
Nou die is er te kust en te keur. Ofschoon Marcos een 
heel relaxed type is, wil hij naast “gastheer zijn” ook 
graag “ontdekken”. Dat is precies wat hij met zijn zoon 
Valerianos voor ons gedaan heeft. 

Smaro wist nog dat onder hun huis een oude 
handelsroute naar de kust liep, naar de plaats Paralia 
Fodele. De route was lang niet meer gebruikt en volledig 
overwoekerd door olijfbomen. Maros en Valerianos 
hebben de route heropend! Als je goede schoenen 
meeneemt stap je zo vanuit je Villa de kloof in en kun 
je na een mooie wandeltocht er lekker snorkelen en 
uitrusten op het strand. 

Er zijn inmiddels heel wat wandelroutes in de omgeving 
uitgezet waar we er een paar van hebben gedaan. Zorg 
wel dat je op tijd begint, want het wordt in de zomer 
snel warm. Als je Marcos vertelt wat je leuk vindt, dan 
stuurt hij je op pad naar een klooster, een opgraving of 
gewoon de natuur in. Er is geen plek waar hij nog niet 
geweest is.

Zin in Mountainbiken? Nou dan kun je hier je hart 
ook ophalen. Marcos heeft een deal gesloten met een 
Mountainbikeschool die tochten organiseert en fietsen 
verhuurt. Je komt op de prachtigste plaatsen en er 
zijn routes voor beginners en gevorderden, een echte 
aanrader!

Houd je meer van cultuur, dan kun je op onderzoek 
bij verschillende opgravingen en (verlaten) kloosters. 
Meestal kun je er per auto komen of via een kleine 
wandeling. Het is zeker de moeite waard om een kijkje 
te gaan nemen. We hebben weinig terug kunnen vinden 
op toeristische kaarten, dus druk zal het er wel nooit 
worden.

Zin in zwemmen of snorkelen? Met 10 minuten rijden sta 
je aan de kust. Je hebt de keuze uit een verlaten strand, 
een toeristische kust of een authentiek vissersdorp. 
Smaro en Marcos wijzen je ook hier de weg. 

Conclusie
Wij hebben ons geen moment verveeld en iedereen heeft 
een super relaxte week gehad. Mourtzanakis Residence 
omarmt je en bezorgt je dat andere Griekenland gevoel. 
Door de warme gastvrijheid van Marcos en Smaro voel 
je je direct thuis en is je vakantie geslaagd. ∞

Wat ons betreft een aanradertje! 
Website: www.mourtzanakis.com
Tel: +30.2810.812096
Adres: Achlada village (Heraklion Crete)
Houd ook de blogposts in de gaten op
www.grieksegids.com voor nog meer materiaal.

Heraklion


