
Eilanden in Zuid-Europa
Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld af te reizen voor exotisch uitziende
bountystranden. Ervaar het eilandgevoel op één van de vele eilanden in Zuid-Europa.
 TERUG
De eilanden in Zuid-Europa bieden voor elk wat wils. Ze zijn onderling niet te vergelijken omdat ze
haast allemaal een heel eigen karakter kennen. Ibiza bezoek je bijvoorbeeld voor de levendige sfeer,
het Boheems karakter (en de vele BN-ers). Samos voor de natuur, de wijngaarden, de gastvrije
bevolking en pittoreske dorpen. Sardinië en de Kroatische eilanden voor een zee die zo helder is
dat je je in tropische oorden waant. Kortom, keuze zat!

Wij hebben een selectie gemaakt van fraaie eilanden in Zuid-Europa.

Brač

Brač is een prachtig bergachtig eiland op nog geen drie kwartier met de veerboot vanuit de
Dalmatische stad Split. Op Brać vind je lieflijke dorpjes en één van de meest unieke stranden van
Kroatië, Zlatni Rat (de gouden hoorn). Door de wind en stroming verandert het strand constant van
vorm. Aan de ene kant van het strand is het altijd windstil, aan de andere kant geniet je van allerlei
watersporten. De dennenbomen staan heel dicht op de zee. Het is daarom een heerlijke plek om
wanneer het wat warmer wordt, te picknicken in de schaduw.

Tip! Verken ook eens het binnenland van Brač. Je zult er geen toerist tegenkomen en van een
authentiek stuk Kroatië, temidden van olijfbomen en lavendelvelden, kunnen genieten.



Comino

Comino bereik je met de veerboot vanuit Gozo of Malta. De oversteek duurt circa 25 minuten. Het
dunbevolkte autovrij eilandje is het kleinste eiland van Malta en toeristen hebben het (nog) niet
ontdekt dus je hebt het eiland helemaal voor jezelf. Het is er heel rustig en sereen, de sfeer in
ontspannen en de azuurblauwe zee is er kraakhelder. De ‘blue lagoon’ is de ideale plek voor een
verfrissende duik!

Wist je dat Comino vernoemd is naar Cuminum cyminum - oftewel komijn - omdat dit kruid
veelvuldig op het eiland groeit. Malta biedt een interessante mix van cultuur, natuur en...feestende
studenten! Een rondreis inclusief eilandhoppen biedt een voordelige manier om alle facetten van
de zonnige eilandengroep te beleven.

Ibiza

Ibiza staat bekend als partyeiland. Het klopt dat de meest bekende dj’s de weg naar de hippe clubs
weten te vinden en dat er een wervelend uitgaansleven bestaat. Maar Ibiza heeft daarnaast een
heel andere kant en heeft veel meer te bieden dan men zou denken. Het Spaanse eiland kent veel
authentieke plekken waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan.

Op Ibiza geniet je van de ongedwongen sfeer, de Boheemse levensstijl, de kleurrijke huisjes en
gezellige hippiemarkten, de lokale specialiteiten en de vele beschutte baaitjes en wondermooie
stranden.

eilanden balearen

Samos

Op Samos, één van de Noord-Egeïsche Eilanden, word je verrast door de rust en de ongerepte
schoonheid van het, zeer groene, eiland. Het toerisme is er kleinschalig en de schilderachtige
dorpjes kennen duidelijk nog een eigen identiteit. Naast idyllische stranden, kent het binnenland
hoge bergen en prachtige landschappen. De stranden op het eiland zijn erg mooi, soms met zand,
soms met kiezelsteentjes. Tip! De spectaculaire zonsondergang bekijken met een glaasje zoete
witte Samoswijn.



Samos

Op Samos, één van de Noord-Egeïsche Eilanden, word je verrast door de rust en de ongerepte
schoonheid van het, zeer groene, eiland. Het toerisme is er kleinschalig en de schilderachtige
dorpjes kennen duidelijk nog een eigen identiteit. Naast idyllische stranden, kent het binnenland
hoge bergen en prachtige landschappen. De stranden op het eiland zijn erg mooi, soms met zand,
soms met kiezelsteentjes. Tip! De spectaculaire zonsondergang bekijken met een glaasje zoete
witte Samoswijn.

Sardinië

Op twee uur vliegen van Nederland vind je enkele van de mooiste stranden van Europa, van de
wereld misschien zelfs. Sardinië is de op één na grootste eiland van de middellandse zee, bijna net
zo groot als Nederland. Het leent zich uitstekend voor een roadtrip. Start je rondreis in de
sfeervolle hoofdstad Cagliari.

Met een kustlijn van bijna 2000 kilometer zijn er uiteraard genoeg paradijselijke stranden. De
stranden aan de Costa Smeralda (smaragd kust) zijn wereldberoemd om hun adembenemende
schoonheid en de turquoise kleur van de zee. Behalve de vele stranden, kun je op Sardinië ook de
cultuur opzoeken in de steden, prehistorische hoogtepunten bezoeken of wandelen door de
betoverende landschappen van het binnenland.

Sazan

Op zoek naar een onontdekt eiland? Sazan is het grootste Albanese eiland en ligt in de Golf van
Vlorë. Er heerst een mysterieuze sfeer op het wonderschone eiland, voornamelijk doordat het
eiland decennialang een afgesloten militaire basis was. De heldere zee, mooie stranden, rijke
onderwaterwereld, maagdelijke natuur en verouderde roestige militaire gebouwen en bunkers
vormen een fascinerende combinatie.

De beste manier om Sazan te ontdekken is om in Vlorë te overnachten en Sazan overdag te
bezoeken.
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Kefalonia Griekenland

Kefalonia

Kefalonia ligt ten noorden van het eiland Zakynthos, in de Ionische Zee, ver van het massatoerisme.
Hier kun je 100% ontspannen, zonnen, zwemmen, heerlijk eten in kenmerkende tavernes. Rondom
het eiland vind je allerlei stranden, van grote zandstranden tot intieme rotsstranden in geheime
baaitjes. De zee is er lekker warm en kraakhelder. Een boottocht naar de omringende eilanden
zoals Zakynthos en Lefkas zorgt voor het ultieme vakantiegevoel.

Captain Corelli’s Mandoline, met Nicolas Cage en Penelope Cruz, is op het eiland gefilmd - onder
meer bij de ruïnes van het Agios Fanentes klooster en bij het strand van Antísamos. Tip! In het
stadje Fiskardo drink je een glaasje ouzo op één van de gezellige terrasjes aan zee, alvorens te
slenteren door de schattige straten bezaaid met pastelkleurige woningen.

Ben je ook zo toe aan zon, zee en strand en wil je weten welk eiland in Zuid-Europa het beste bij
jouw wensen past? Neem dan contact op met je persoonlijke reisadviseur.


