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Chania måste vara den vackraste hamnstaden i Grekland. Svalor svävar mot en
klarblå himmel ovanför den underbart vackra venetianska hamnen. På kajen
trängs borden till uteserveringarna. Bakom hamnen slingrar sig de smala
shoppinggränderna genom den stämningsfulla gamla staden och på båda sidor
om staden sträcker sig långa sandstränder längs kusten. Ett perfekt resmål för
den som vill kombinera sol- och badsemester med stadsliv.
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STADEN
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Chania är Kretas näst största stad och livlig 

huvudort för den västra delen av denna

långsmala grekiska ö. Det är en mycket gammal

stad. För 4 000 år sedan kallades Chania för

Cydonia. Staden rymmer många vackra

lämningar från det långa venetianska styret.

Bakom den venetianska hamnen ligger den

gamla staden som omges av en venetiansk

befästningsmur med ett venetianskt fort, Fort

Firca, nere vid vattnet.

Den moderna stadskärnan precis utanför den 

gamla befästningsmuren är en livlig och modern

grekisk stad. Här nner du mängder med

butiker, barer, restauranger och ett spännande

gatuliv att utforska. Chania är huvudort för de

små och charmiga badorterna på Kretas västra

kust. Alla badorter har sin egen karaktär och

ligger endast ett par minuter med buss eller bil

från Chania, den kustnära motorvägen löper vid

foten av klippiga bergstoppar förbi gröna kullar

med olivlundar.

SE & GÖRA

R_Szatkowski/Shutterstock.com

Chania har många härliga upplevelser att 

erbjuda dig på din semester. Prova på en

båtutykt med glasbotten och njut av det härliga

havslivet. Om det inte är spännande nog, gå till

Limnoupolis Water Park och känn

adrenalinkicken på vattenrutschbanorna. Prova

även på dykning eller bara ligg på stranden hela

dagen. Hur som helst kommer du att återvända

hem utvilad.

Venetian hamnen

Hamnen är svår att

missa, då den är mycket

väsentlig för Chanias

turister. Här är historiska

byggnader fyllda av

surrande

skrestauranger och kaféer, och en promenad 

nära havet tar dig med på en resa genom tiden -

vissa delar av befästningarna går tillbaka ända

till 15-talet.

Foto: Josef Skacel/Shutterstock.com

Adress: Old Harbor, Chania
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Fort Firca
Ruinerna av venetianska

försvarsstrukturer nns

fortfarande runt Chanias

hamn, med den bäst

bevarade biten som är

den västra delen av

väggen.

Njut av den vackra havsutsikten från venetianska

fortets fridfulla ruiner. Det intressanta

sjöfartsmuseet, alldeles bredvid, berättar

Chanias maritima historia. På den här platsen

restes Greklands agga för första gången.

Foto: Frank Bach/Shutterstock.com

Adress: Fort Firca, Chania

Limnoupolis Water Park

Limnoupolis Water Park

är barnfamiljers

självklara val, med

vattenrutschbanor, pooler

och en så kallad lazy

river. För de vuxna nns

det jacuzzi och en poolbar. Butiker och 

matställen gör Limnoupolis Water Park till ett

komplett utyktsmål.

Foto: Zurijeta/Shutterstock.com

Adress: Varipetro village, Chania

Telefon: +30 2821 033 246

Internet: www.limnoupolis.gr

Mer info: 8 kilometer från Chania

Samariaravinen

Denna berömda 16

kilometer långa vandring

ligger längst grunden av

en spektakulär bergsravin

som leder ned till

sydkusten. Du behöver

rejäla skor, vatten och en hatt som skyddar dig 

mot solen. En god idé är att sova en natt i

närheten och ta bussen tillbaka till Chania dagen

efter.

Foto: Banet/Shutterstock.com

Adress: Samaria Gorge, Chania

Mer info: Du startar vid Omalos och slutar i Agia Roumeli

Båtutflykter

Glasbottnade båtar

kryssar kristallvattnet till

närliggande St Theodore

Island, medan andra

seglar till idylliska

Stavros-stranden på

Akrotiri-halvön. Kolla runt innan du väljer ett 

visst företag, eftersom priser och rutter kan

variera. Njut utav utsikten, solen och båtlivet

ihop med vänner eller familj.

Foto: Paul Cowan/Shutterstock.com

Adress: Venizeloutorget, Chania

Mer info: Kajen vid Venizeloutorget

Blue Adventures Dykning

Det nns ett ertal

dykcenter i Chania men

dessa två är högt

rekommenderade - Blue

Adventures Diving och

Omega Divers. Båda är

certierade och har gott rykte i branschen. 

Dykning sessioner utförs under professionell

övervakning, och entusiaster av någon som helst

kunskapsnivå är välkomna att gå med.

Omega Divers

+30 2 825 031 412 

www.omegadivers.com 

info@omegadivers.com

Blue Adventures Diving:

+30 2 821 040 608
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www.blueadventures.gr

Foto: CK Ma/Shutterstock.com

Adress: 39 Chr. Episkopou Street, Chania

Internet: www.blueadventures.gr

Den Botaniska Trädgården

Ett grönt område som

sträcker sig över 20

hektar, som ger den

botaniska parken och

trädgårdarna på Kreta en

trevlig tillyktsort ifrån

sommarvärmen. Området är övervuxet av era 

arter av örter, blommor, medicinalväxter och

fruktträd från hela världen. Parkerna är också

hem för färgglada påfåglar och andra djur.

Naturen och färgerna är en underbar upplevelse 

för hela familjen och är värt ett besök.

Foto: Telsek/Shutterstock.com

Adress: Skordalou Platania, Chania

Öppettider: Varje dag 9 - 18

Telefon: +30 697 686 0573

Internet: www.botanical-park.com

Sjöhistoriska museet på Kreta

Sjöhistoriska museet på

Kreta är ett bra museum

att tillbringa ett par

timmar och lära känna

Grekland lite bättre. På

första våningen hittar du

en intressant lm om historien om Kreta. Detta 

är ett perfekt ställe att ta med familjen på, och

när du väl är här, njut av den na utsikten över

hamnen och fyren.

Foto: Gabriela Insuratelu/Shutterstock.com

Adress: Coast Kountourioti, Chania

Öppettider: Mån - lör 9 - 17, sön 10 - 18

Telefon: +30 282 109 1875

Internet: www.mar-mus-crete.gr

Email: mar-mus@otenet.gr

Chanias Arkeologiska Museum

Den permanenta

utställningen på Chanias

arkeologiska museum

berättar om Kretas

historia via era

välbevarade utställningar,

som inkluderar mosaik, smycken, mynt, 

skulpturer och andra artefakter. Själva

byggnaden har fungerat som fängelse-, bio- och

ammunitionslager vid olika tidpunkter.

Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Adress: 21 Chalidon Street, Chania

Öppettider: Varje dag 8 - 20

Telefon: +30 282 109 0334

Chanias Folklore Museum

Folklore Museum of

Chania är ett litet men

mycket intressant

museum, som

förmodligen inte tar dig

mer än en timme att

besöka. Museet visar kretensiska konstverk och 

broderier, målningar, hantverk och olika

traditionella objekt som nns i många ö-hem.

Foto: Curioso/Shutterstock.com

Adress: Chalidon 46B, Chania

Telefon: +30 282 109 0816

Typografi Museet

Chanias Typogra

museum spårar

utvecklingen av typogra

från Gutenberg-tiden

fram till idag. Du kommer

att se olika verktyg,

föremål, maskiner och utskrifter som har använts

under hela moderniseringen. Föreläsningar och

avläsningar hålls ibland.
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Foto: Steven W Moore/Shutterstock.com

Adress: Byggnad 13-03, Chania

Telefon: +30 282 105 1003

Internet: www.typography-museum.gr

Email: info@typography-museum.gr

Manousakis Vinodling

Manousakis Vinodling är

en vacker och mysig liten

gård där du lätt kan

tillbringa en dag. Beställ

en ostbricka, smaka

aromrik, fruktigt vin och

bara koppla av i denna vackra miljö. Här är 

personalen mycket vänlig och du kan köpa med

dig en aska vin ifrån den lilla butiken.

Foto: lenetstan/Shutterstock.com

Adress: Vatolakkos, Chania

Telefon: +30 282 107 8787

Internet: www.nostoswines.com

Segwaytur

Upptäck Chania som en

del av en rolig och trevlig

aktivitet - ombord på en

segway! Att gå på segway

turné är ett roligt och

enkelt sätt att upptäcka

staden. Både grupp och privata, individuellt 

anpassade turer nns tillgängliga - runt Gamla

stan, hamnområdet, Halpea-distriktet, längs

stränder och mycket mer.

Foto: mariait/Shutterstock.com

Adress: 14 Potie St, Chania

Telefon: +30 282 100 8695

Internet: www.chaniasegwaytours.com

Doctor Fish - Fotspa & Reflexologi
Doctor Fish är ett vackert

skspa beläget i Chania

centrum. Detta är den

perfekta behandlingen för

dina trötta fötter efter ett

par dagar med

promenader och sightseeing av ön. Upplev den 

ovanliga känslan av sk som försiktigt skalar av

den gamla huden av dina fötter och allt detta

sker i en trevlig miljö.

Foto: Maridav/Shutterstock.com

Adress: Karaoli ke Dimitriou 26, Chania

Telefon: +30 282 104 2222

Green Care Spa

Green Care Spa är ett

vackert, modernt och

centralt beläget spa som

erbjuder kunder alla

typer av avslappningsbeh

andlingar. Speciellt

populärt är den indiska huvudmassagen, men de 

har också vaxning, pedikyr, manikyr och andra

professionella skönhetsbehandlingar.

Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Adress: Daskalogianni 45, Chania

Telefon: +30 282 150 1540

Internet: www.greencarespa.gr

Chanias konsthall

Kommunala

konstgalleriet i Chania

innehåller omfattande

konstsamlingar av

grekiska och lokala

konstnärer, donerade till

museet av era privata samlare och enskilda 

konstnärer under de senaste decennierna. En

mängd modern konst visas här, och evenemang

hålls ofta.
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Foto: Comaniciu Dan/Shutterstock.com

Adress: Halidon 98, Chania

Telefon: +3028210 92294

Internet: www.pinakothiki-chania.gr

Chrisoskalitissa Monastery

En del av historien hittar

du på det andliga

Chrisoskalitissa

Monastery. Att åka hit tar

ett tag, men om du är ute

på tur är denna plats väl

värd ett besök. Du nner klostret på västra sidan

av Kreta. Härifrån är utsikten fantastisk och är

denitivt en plats man inte får missa.

Foto: CCat82/Shutterstock.com

Adress: Moni Chrisoskalitissas, Chania, Kreta

Rethymno

Rethymno är en pittoresk

stad öster om Chania,

halvvägs mellan Chania

och Heraklion. Om du vill

åka på en dagstur är det

här ett perfekt resmål.

Här kan du njuta av stranden, gå vilse i Gamla 

stan eller ta ett glas vin i den natursköna

hamnen. Du kan också njuta utav en god måltid i

den folkrymda staden.

Foto: eFesenko/Shutterstock.com

Adress: Rethymno, Kreta

Knossos

Den arkeologiska platsen

Knossos är en av de mest

kända platserna på Kreta.

Att åka bil från Chania tar

lång tid eftersom det

ligger strax utanför

Heraklion, men det nns många researrangörer 

som organiserar turer här. Knossos påstås vara

den äldsta staden i Europa.

Foto: tuulijumala/Shutterstock.com

Adress: Knossos, Kreta

Golden Fun Park

Bara 5 minuter väster om

Chania är Golden Fun

Park – ett nöjesområde

för hela familjen. Parken

har många faciliteter för

unga och gamla -

bowlingbanor, minigolf, biljard, videospel, 

lekplatser och mycket mer. Här kan du både ha

kul, och också slappna av och njuta utav den

folkrika parken.

Foto: Oleg Znamenskiy/Shutterstock.com

Adress: Agii Apostoli, Chania

Telefon: +30 28210 32132

Internet: www.goldenfunpark.gr

STRANDLIV

Luxerendering/Shutterstock.com

Chaniakusten med sina långa, smala 

sandstränder på båda sidor om staden är det

perfekta stället för lugna badsemestrar med hela

familjen. Ett pärlband av små badorter erbjuder

era alternativ.
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Chania Stad
Stranden i Nea Hora med

sina solbadare och

vattensporter ligger nära

den gamla stadens alla

bekvämligheter. 5

kilometer längre bort

ligger Chrissi Akti (den gyllene stranden) med 

sina tavernor. Här kan du njuta utav Chanias

strandliv, bättra solbrännan och ta ett dopp i

havet.

Foto: imagesef/Shutterstock.com

Adress: Old Town, Chania

Mer info: Väster om den gamla hamnen

Almirida och Kalives

Dessa två badorter är

äkta grekiska byar som är

perfekta för barnfamiljer.

Sandstränderna löper

längs rundade bukter som

kantas av tavernor och

strandbarer. Du kan ta dig hit med lokalbuss. 

Här kan du svalka dig i vattnet efter allt solande

i den stekande solen.

Foto: Paul Cowan/Shutterstock.com

Adress: Almirida, Chania

Mer info: 20 kilometer öster om Chania

Platanias och Aghia Marina

Platanias och Aghia

Marina är två lugna små

badorter som vuxit

samman på en 10

kilometer lång strand

med barer, tavernor och

butiker. De båda badorterna skiljer sig åt. Runt 

det livliga Platanias nns det massor att göra och

många sportaktiviteter, medan Aghia Marina

och Stalos på den östra delen av strandremsan

har en lugnare atmosfär. Du kan ta dig hit med

lokalbuss.

Foto: Antony McAulay/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Mer info: 8-18 kilometer väst om Chania

ÄTA

Vassil Tzvetanov/Flickr (image cropped)

Det nns mängder med restauranger i gamla 

staden i Chania och badorterna erbjuder bra mat

på avslappnade och informella uteserveringar.

Grillad sk och lammrätter är specialiteter

tillsammans med olika grönsaksrätter, t.ex.

boureki (en gratäng med squash, ost och potatis)

och melitzanokleftedes (aubergineplättar).

Matlagningen är starkt beroende av 

säsongsbetonade ingredienser, de esta tavernor

specialiserar sig främst i ekologiska, lokalt

framställda råvaror.

Zepos Restaurang

Upplev underbar

gästfrihet och fördjupa

dig i den grekiska

middagens loso i

hjärtat av Chanias

venetianska hamn. Dag

eller natt, kan du njuta av ett lockande utbud av 

mat och dryck, med magnik utsikt över havet,

trevlig personal och delikata smaker som skapar

minnen som kommer att vara livet ut.
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Foto: vsl/Shutterstock.com

Adress: 42 Akti Kountourioti, Chania

Telefon: +30 282 109 4100

Internet: www.zeposrestaurant.gr

Lithos Restaurang

Mycket populär

restaurang, mysig

atmosfär och smakrika

rätter. Njut av en

panoramautsikt över den

venetianska gamla

hamnen och njut av den hemlagade 

matlagningen. Fråga servitörerna för lokala

delikatesser och låt dig njuta av en fest av

medelhavssmaker.

Foto: Solis Images/Shutterstock.com

Adress: Old Harbour, Chania

Telefon: +30 28 2107 4406

Internet: www.lithosrestaurant.gr

Maria’s Taverna

Det här är ett populärt

och traditionellt matställe

med avslappnad och glad

stämning där man

serverar vällagade

kretensiska, grekiska och

internationella favoriträtter. Tavernan ligger i 

ena änden av Kato Stalos, i början av den långa

stranden väster om Chania.

Foto: hobo018/Shutterstock.com

Adress: Kato Stalos, Chania

Telefon: +30 28210 68 888

Email: info@mariasrestaurant.gr

Monastiri Taverna
I Chanias hamn hittar du

många restauranger med

en enastående utsikt,

dock inte varje

restaurang har så god

mat till ett sådant bra

pris som på Monastiri Taverna. Här är det 

perfekt för dig och din partner, eller hela

familjen. Om du vill prova traditionell mat så är

det här rätt restaurang.

Foto: ORLIO/Shutterstock.com

Adress: Akti Tompazi 12, Chania

Telefon: +30 2821 055 527

Internet: www.monastiri-taverna.gr

Mer info: Venetia Hamnområde

Amphora

Alert och prosig service

i kombination med

traditionellt kretensiskt

kök av god kvalitet gör

detta till en av de bästa

restaurangerna i den

venetianska hamnen. Restaurangen har ett bra 

läge i en ena ändan av kajen. Här serveras

suveräna grönsaksrätter, exempelvis

kolokothikeftedes (grönsaksbiar med squash

och ost).

Foto: Inabella/Shutterstock.com

Adress: 20, 2nd Passage of Theotokopoulou str, Chania

Telefon: +30 2821 093 224

Internet: www.amphora.gr

Email: contact@amphora.gr
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Tamam
Utmärkt traditionell lokal

mat serveras på denna

populära kretensiska

taverna som ockuperar

ett tidigare turkiskt

badhus i Gamla stan. På

menyn nns olika kretensiska specialiteter, allt 

från kött (lamm, kanin och mer) till vegetariska

rätter. Frekventa levande musikprogram läggs

på här.

Foto: margouillat photo/Shutterstock.com

Adress: 49 Zambellou St, Chania

Telefon: +30 2821 096 080

Cosmos

Det här är en elegant och

stilfull restaurang i en

gammal byggnad uppe i

de övre delarna av

Platanias – en perfekt

inramning med

storslagen utsikt. Här nns ett överraskande 

stort utbud av kött, exempelvis krokodil, bison

och känguru … samt mer traditionella råvaror.

Foto: vichie81/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Öppettider: Varje dag 6.30 - 11.30

Telefon: +30 2821 068 558

Internet: www.cosmosrestaurant.gr

To Stachi

Till Stachi specialiserar

sig på ekologisk vegan

och vegetarisk mat, som

arbetar med traditionella

grekiska och kretensiska

smaker och sätter

kreativa vändningar på lokala klassiker. 

Köttälskare kan bli glatt överraskade av den

djärva smaken av rena vegetariska rätter som

serveras här.

Foto: B and E Dudzinscy/Shutterstock.com

Adress: 5 Defkalionos St, Chania

Öppettider: Varje dag 12.30 - 8.30

Telefon: +30 282 104 2589

Akrogiali Taverna

Hur låter grillad

bläcksk, ångade musslor

eller skaldjurssouvlaki?

Om det vattnas i munnen

så måste du absolut

besöka Akrogiali Taverna.

Kom på kvällen, slå dig ner vid ett bord utomhus 

och se den fantastiska solnedgången medan du

njuter av den goda maten.

Foto: Magdanatka/Shutterstock.com

Adress: Akti Papanikoli 19, Chania

Telefon: +30 282 107 3110

Internet: www.akrogiali-taverna.gr

Thalassino Ageri

Thalassino Ageri är en

dold pärla utanför de

viktigaste turistvägarna,

och är hemligt välskött av

ön's lokalbefolkningen.

Restaurangen erbjuder

sittplatser vid havet, på den unikt natursköna 

plattformen från vattnet. Det är bland de bästa

vattenspåren för solnedgångssyn.

Foto: Apelavi/Shutterstock.com

Adress: Bibilaki 35, Chania

Telefon: +30 282 105 1136

Internet: www.thalasino-ageri.gr
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To Xani Restaurant
To Xani Restaurant

serverar fantastisk

grekisk mat. De använder

lokalt producerade

råvaror och vin från

regionen, vilket tar fram

det lilla extra i varje tugga. Det är en vacker 

restaurang med härlig atmosfär och grekisk

livemusik. Här får du uppleva den grekiska

miljön och vad den har att erbjuda.

Foto: travellight/Shutterstock.com

Adress: Parodos Kondilaki Street, Chania

Öppettider: Varje dag 12 - 00

Telefon: +30 282 107 5795

Kariatis

Kariatis är en rainerad

matsal med futuristiska

inredningselement, som

specialiserar sig på

italiensk mat och

erbjuder bra vegetariska

och bi-alternativ. Menyn är ganska eklektisk, 

och rätter som sushi presenteras också

framträdande på den tillsammans med den

italienska maten.

Foto: Elena Elisseeva/Shutterstock.com

Adress: Katechaki 12, Chania

Telefon: +30 282 105 5600

Internet: www.kariatis-restaurant.gr

Portes

Portes ligger i Gamla

Stan i Chania och de

erbjuder bra service och

god mat. Det är en god

idé att boka bord om du

ska dit för en

kvällsmiddag då det kan vara mycket folk. Maten

är grekisk traditionell med en twist och deras

grill är fantastiskt. till maten kan du också

avnjuta ett glas vin.

Foto: T photography/Shutterstock.com

Adress: Portou 48, Chania

Telefon: +30 282 107 6261

Taverna Kavouras

Taverna Kavouras är en

typisk grekisk krog,

belägen i den vackra

gamla hamnen i Chania.

Förundra över de färska,

läckra sk- och

skaldjursrätter medan du beundrar den vackra 

solnedgången. Prova skaldjurskivan (kan enkelt

delas mellan 2 eller till och med 3 middagar).

Foto: Natthawon Chaosakun/Shutterstock.com

Adress: Akti Tompazi 1, Chania

Telefon: +30 282 102 8668

Email: info@kavouras-tavern.com

The Well of the Turk

The Well of the Turk

erbjuder ett stort urval

olika smaker från hela

världen. Välj mellan

Medelhavet (turkiska och

grekiska) alternativ

medan du lyssnar på orientaliska låtar. De har en

bra atmosfär och en varierad meny för en härlig

middag och upplevelse utav medelhavets

smaker.

Foto: PI/Shutterstock.com

Adress: Kallinikou Sarpaki Street, Splantzia, Chania

Öppettider: Varje dag 6 - 12.30

Telefon: +30 282 105 4547

Internet: www.welloftheturk.com
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Rudi's Bierhaus
Rudi's Bierhaus är lite

annorlunda än de andra

restaurangerna i staden,

dess främsta särdrag är

det brett utbudet av öl

(internationella och

lokala brews). Rudi själv välkomnar ofta gästerna

personligen och är alltid beredd att ge en

rekommendation, om en behövs.

Foto: Christopher Elwell/Shutterstock.com

Adress: Kallergon 16, Neoria, Chania

Telefon: +30 282 102 0319

Almira Beach Bar and Restaurant

Almiras serverar utmärkt

kretensisk mat, allt i en

magnik miljö med djup

utsikt över ön,

solnedgången och byn

nedan. Här kan besökare

förvänta sig en välkomstdrink på huset, följt av 

en fest på autentisk lokalpris. Restaurangen är

utrustad med en lekplats.

Foto: Mikhail_Kayl/Shutterstock.com

Adress: Agia Marina, Chania

Telefon: +30 2821 084960

Internet: www.almiras.gr

KAFÉER

Frank Bach/Shutterstock.com

Kaféer, barer och glasställen är ofta samma sak i

de små badorterna och ibland serverar de även

mat. När du sitter och betraktar folklivet eller

havets kluckande vågor, är en kall dryck i

skuggan på en utomhusservering en viktig del av

upplevelsen.

Koukouvagia

Koukouvagia ligger på ett

enkelt fantastiskt läge,

och det är platsen för

några av de naste

främsta platserna till den

vackra kretensiska

solnedgången. Det är främst ett kafé, med era 

läckra sorter som erbjuds, men lätta måltider

(sallader och smörgåsar) serveras också

Foto: kostasgr/Shutterstock.com

Adress: Venizelos Graves, Chania Town

Öppettider: Varje dag 10 - 2

Telefon: +30 2821 027449

Internet: www.koukouvaya.gr

Glymidakis Bageri

För nybakade kretensiska

bröd och bakverk, prova

den lokalt älskade

Glymidakis - ett bageri

och kafé. Sittplatser nns

tillgängliga utanför.
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Färskt kaebröd erbjuds i era olika sorter och 

när du väl är här, passa på att smaka på de

traditionella Grekiska brödet.

Foto: Shebeko/Shutterstock.com

Adress: Fiotaki, Chania

Telefon: +30 2821 081920

Kormoranos Café Mezedopoleio

Det pittoreska

traditionella kaféet

erbjuder inom- och

utomhus sittplatser och

har en mängd olika

grekiska och kretensiska

specialiteter - från meze till hela måltider av 

generösa kötträtter.  Men det är ju ett kafè så

man kan givetvis även komma in på en kopp

kae och bakverk med.

Foto: iravgustin/Shutterstock.com

Adress: 46 Theotokopoulou, Chania Town

Telefon: +30 697 471 4226

Pallas

Den rainerade

restaurangen Pallas har

en omfattande meny (med

dagens menyer på olika

prisklasser) och några av

de bästa utsikter över

hamnen från den underbara, öppna takterrassen 

som man kan sitta på både dag och natt.

Inrättningen fungerar som kafé om dagen och

bar om natten.

Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Adress: 15-17 Akti Tobazi, Chania

Öppettider: Varje dag från 8.30

Telefon: +30 2821 045 688

Internet: www.pallaschania.gr

Alcanea Café-Wine Bar
Unna dig en härlig

frukost eller lunch

baserad på Medelhavets

kulinariska traditioner

eller botanisera i den

innovativa cocktailmenyn

och den gedigna vinlistan. Vinerna i denna 

spännande vinkällare är nästan uteslutande

grekiska och kretanska. Så, vill du skåda

hamnlivet med en kae, lunch, cocktail eller ett

glas vin i solnedgången - är detta platsen.

Foto: GDmitry/Shutterstock.com

Adress: 2 Aggelou St, Chania

Telefon: +30 28210 75370

Internet: www.alcanea.com

Email: info@alcanea.com

Oki Bar

En stor strandbar inte

långt från vattnet, baren

Oki inbjuder besökare till

en kvällsdrink i en

avkopplande atmosfär

med sittplatser både

inomhus och utomhus. Baren äger också ett 

utrymme med solstolar och paraplyer precis vid

stranden - alla tillgängliga för kunderna.

Foto: Ivan Mateev/Shutterstock.com

Adress: Agia Marina 134, Chania

Telefon: +30 697 800 7655

Kipos Café

Mitt i grönskan i Chanias

oentliga trädgård, ligger

Kipos, ett trevligt kafé

som bjuder på

utställningar som

inkluderar gamla

skivspelare och aischer. Kaféet är beläget mitt i

turistströmmarna och här serveras utmärkta
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snacks och - bäst av allt – härligt goda våor.

Foto: AnjelikaGr/Shutterstock.com

Adress: Municipal Garden, Chania

Telefon: +30 2821 054520

Internet: www.kiposcafe.gr

BARER & NATTLIV

T photography/Shutterstock.com

För de esta besökare betyder nattliv en middag 

i lugn och ro på en uteservering (många

restauranger har livemusik), följt av en stilla

promenad under stjärnorna. För dem som vill ha

lite mer fart och äkt nns det nattöppna barer

och klubbar i hamnområdet i Chania och i

badorten Platanias, väster om staden. Platanias

och Chania har det bästa nattlivet.

Eclipse

Den livliga baren och

nattklubben ligger i

Platanias (väster om

Chania) och bjuder

semesterrare till en

rolig kväll med drycker

och dansar hela sommarsäsongen 

(april-oktober). Stämningen är ganska

avslappnad, vibbarna yttar sig gradvis från bar

till klubb när kvällen fortskrider.

Foto: Arina P Habich/Shutterstock.com

Adress: Khaniá, Platanias, Chania

Öppettider: Varje dag 9 - 7

Telefon: +30 2821 068 139

Internet: www.eclipseplatanias.com

Café Café Cocktail Bar

Njut av ett brett utbud av

kae, drycker och

exotiska cocktails när du

svänger till musiken eller

välj och vraka i den långa

drinklistan över öl medan

du spelar biljard eller tittar på en match på 

projektorns skärmar. Om du känner dig lite

småhungrig nns det många kalla rätter och

hemlagad sötsaker att prova.

Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Telefon: +30 2821 068 015

Splendid

En av de livligaste

nattklubbarna i Platanias,

Splendid är en bar, klubb

och lounge för den yngre

publiken, framför allt om

man tycker om att festa

till gryningen med  dans och goda cocktails. Om 

du söker en partyställe, så är det hit du ska

komma.

Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Telefon: +30 2821 060 346

Internet: www.splendid-chania.gr

Conor Pass Irish Bar

Om du vill besöka en äkta

irländsk pub, prova Conor

Passet som ligger i den

gamla hamnen.

Stämningen är väldigt

tillbakalutad och

avslappnad, och här serverar man bland annat 

Guinness samt många andra öl varianter. Baren
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är populär bland 30+ besökare.

Foto: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adress: Katehaki 13, Chania

Telefon: +30 697 288 9531

Avalon Metal Cafe Chania

Som namnet avslöjar

handlar det här

Chania-företaget om rock

och metall - de enda

musikgenrerna du hör

inom dessa väggar. Du

kan enkelt hitta Avalon Metal Cafe genom att 

promenera längs vattnet, västerut till

Frika-fästningen. Detta stället passar dig som

tycker om rock musik och öl i mängder.

Foto: g-stockstudio/Shuttertock.com

Adress: Kountourioti Bay 3, Chania

Telefon: +30 697 555 6666

Senso Club

Posh Senso är väldigt

selektiv med sin publik –

här väljer vakterna ut

vilka som får komma in,

men de som lyckas

passera genom dörrarna

kommer att belönas med att få festa på en av de 

bästa klubbarna i området med underhållning

och bra musik som spelas av en live Dj.

Foto: Patrizia Tilly/Shutterstock.com

Adress: Enetiki tafros, Chania

Öppettider: Oktober - April

Telefon: +30 28210 72768

Internet: www.sensoclub.gr

Tropicano Club
Tropicano är en livlig

klubb som ligger i

Platanias, en by som bara

är 10 minuter bort med

bil ifrån Chania. Klubben

är ganska populär bland

sommargästerna, och här erbjuder man 

karaokekvällar regelbundet som håller på till

midnatt, följt av en fest.

Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Adress: Platanias Village, Chania

Telefon: +30 6942 2114 16

Mylos Club

En av de hetaste

dansklubbarna på hela

Kreta, är nattklubben

Mylos som är den mest

besökta klubben under

sommarmånaderna och

här samlas folkmassor av festsökande turister. 

Kolla programmet för att se vilka gäst-DJ's spelar

eller fester som är på gång när du är i stan.

Foto: Pavel L Photo and Video/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Öppettider: Mån - sön 23:45 - 7.30

Telefon: +30 694 526 0673

Internet: www.mylos-chania.com

Utopia

På en varm sommardag

känns Utopia som en

tropisk skog - med frodig

grönska, palmer och har

en strandlik känsla.

Kaféet och baren ligger i

Platanias, strax utanför Chania, och är öppet 

endast under sommarsäsongen (april till

oktober). Här kan du både dricka drinkar och

njuta utav en kopp kae.
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Foto: bogdanhoda/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Telefon: +30 282 1060 033

Flamingos Sky Bar

Takterrassen på Agii

Apostolis Flamingos Hotel

är en trevlig plats att

hänga på och här nns

härliga hängmattor som

kan användas av

gästerna. Det nns också en bra restaurang på 

plats, så baren blir ett bra alternativ för drinkar

före och efter middagen och allt kan njutas i en

avkopplande miljö.

Foto: Christopher Gardiner/Shutterstock.com

Adress: Agii Apostoli, Chania

Telefon: +30 2821 032046

Internet: www.amingos.gr

Ammos & Ilios Beach Bar

Här känner du party

vibbar dag och natt på

Ammos & Ilios, med DJ's

som spelar coola melodier

och där solkyssta

människor på semester

bara njuter av stranden med en drink i handen. 

På kvällen förvandlas platsen till en livlig

dansklubb, där fester hålls hela sommaren.

Foto: nd3000/Shutterstock.com

Adress: Agia Marina, Chania

Telefon: +30 2821060045

Internet: www.ammos-ilios.gr

Costa Costa Beach Bar
Ett annat strandhak i

Agia Marina är Costa

Costa Beach Bar. Det här

sägs vara ett av de mest

populära ställena och är

fullt av turister under

sommarmånaderna. Efter solen gått ner kan du 

bege dig till den intilliggande klubben Villa

Mercedes och fortsätta festen.

Foto: Cor Meenderinck/Shutterstock.com

Adress: Agia Marina, Chania

Öppettider: Varje dag 8 - 11

Telefon: +30 28210 60301

Villa Mercedes

Den lyxiga Villa Club

ligger i Agia Marina,

precis intill Costa Costa

Beach Bar. Det här är ett

annat bra ställe för en

sommarutykt i området -

fester hålls ofta, så kom hit för att dansa hela 

natten lång och drick goda drinkar efter en

fantastisk dag ute på stranden.

Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Adress: Agia Marina, Chania

Telefon: +30 28210 60301

Cabana Mare

Cabana Mare är en allt-i

ett strandklubb som är

idealisk för dagtid och

kvällsavkoppling. Härlig

musik spelas i högtalarna

och strandvibbarna fyller

naturligtvis luften, medans gästerna hänger vid 

baren eller i och runt den uppfriskande poolen

på hotellet, bara några steg från havet.

Foto: Ivan Neru/Shutterstock.com
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Adress: Agia Marina, Chania

Telefon: +30 28210 68557

Internet: www.cabanamarechania.gr

Cozmo Beach Bar Restaurant

Cozmo är en utmärkt

plats för dem som vill

spendera några timmar i

solen eller ta något att

äta några steg bort från

vattnet. Matsalen ligger

på en grön gräsmatta, som förvandlas till en n 

sandstrand ju närmare vattnet. För gäster som

äter på Cozmo, är användning av solstolar gratis.

Foto: Ditty_about_summer/Shutterstock.com

Adress: Platanias Beach, Platanias

Öppettider: Varje dag 9 - 21

Telefon: +30 6973616151

Klik

I det gamla hamnområdet

ligger Klick, som är ett

enkelt ställe för dem som

letar efter en händelserik

kväll i stan. Baren har

lockat besökare under

era års tid - tack vare den schysta musiken som 

de spelar och för den härliga fest stämningen.

Besökarna är ganska internationella och klubben

är inte begränsat till endast skandinaver.

Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Adress: Old Venetian port, Chania

Telefon: +30 6947122193

SHOPPING

Albert Nowicki/Shutterstock.com

Chania är den främsta shoppingstaden på hela 

västra Kreta. Promenera i de smala gatorna i

Gamla stan för att upptäcka många intressanta

småaärer. Staden har en stor och härlig

marknad (Agora) och fascinerande gator med

specialbutiker att utforska. Billiga köp från ca 7

euro inkluderar virkade väskor och pärlor,

kelimmattor och autentiska grekiska

badsvampar. Missa inte den smala gatan

Skridlof, där man kan hitta traditionella

läderbutiker, där fynd inkluderar högkvalitativa

handgjorda varor som handväskor, plånböcker,

skor och sandaler.

Gamla Stan

I Chanias gamla stadsdel

är gatorna fulla av

lockande små butiker,

några som säljer turist

föremål och souvenirer,

andra med nare varor

som hantverksguld och silversmycken. 

Promenera genom staden och kolla runt - och

bekanta dig med lokala hantverk.

Foto: Dziewul/Shutterstock.com

Adress: Gamla Stan, Chania
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Skridlof lädergatan
Missa inte Skridlof, den

traditionella lädergatan,

där du kan fynda

handgjorda läderarbeten

av hög kvalitet,

exempelvis handväskor,

plånböcker, skor och sandaler. Här kan du hitta 

allt som har med läder att göra, du kommer inte

lämna Skridlof utan att vara nöjd.

Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Adress: Skridlof, Chania

Sifaka

Det nns också en gata

med metallarbetare,

Sifaka. Här hittar du ett

överöd av knivar -

rostfritt stål, handgjorda

knivar med utsmyckning.

Titta omkring på de många små 

hantverksbutikerna för att hitta de bästa fynden.

Foto: ULKASTUDIO/Shutterstock.com

Adress: Sifaka, Chania

Agora marknad

På den plats där den

gamla och moderna

staden möts ligger den

na saluhallen Agora

(Mousouron), som är

stadens hjärta. Saluhallen

påminner mer om ett aärscentrum än en 

marknad och fungerar som en sval tillyktsort

för lokalbefolkningen. I butikerna och stånden

säljs alla möjliga lokala produkter, läckra

bakverk, högar med oliver, doftande örter och

kryddor samt välsmakande ostar, som de utsökta

kretensiska ostarna graviera och mizithra.

Foto: Curioso/Shutterstock.com

Adress: Nikiforou Foka, Chania

Georgina Skalidi

Thessaloniki-födda

designer Georgina Skalidi

driver idag två aärer i

Grekland. En av dem

ligger i Chania, med

gångavstånd från stadens

huvudattraktioner. Här hittar du en fristad av 

kreativt utformade vackra läderväskor, skor och

accessoarer och mycket mer.

Foto: Voyagerix/Shutterstock.com

Adress: Chatzimixali Daliani 58, Chania

Telefon: +30 282 15 01 705

Internet: www.georginaskalidi.com

Ekaterini Handmade Jewelry

Ekaterini Handmade

Jewelry är en vacker

hantverksbutik i hjärtat

av Chania.

Smyckesamlingen är stor

och det nns många olika

halsband, armband och ringar. Shopping 

assistenter är hjälpsamma men inte

påträngande, och priserna är rimliga för

kvalitén.

Foto: Milles Studio/Shutterstock.com

Adress: Kondylaki 41, Gamla Stan, Chania

Telefon: +30 2821 097 187

Internet: www.ekaterini-eshop.com

Funky Fish

Funky Fish är en liten

butik som är full utav

kläder och accessoarer -

från strandens

nödvändigheter som

solglasögon och
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baddräkter till föremål som behövs i kallare 

klimatzoner. Butiken erbjuder även

skräddarsydda tryck på T-shirts, till exempel

fotograer eller text.

Foto: Leszek Czerwonka/Shutterstock.com

Adress: Platanias, Chania

Telefon: +30 2821 038 147

Karistianis

Karistianis är för dem

som vill bli seriösa med

sin vandring - alla

nödvändiga kläder och

redskap nns antingen

här, eller på

systerbutiken över vägen (vars sortiment är mer 

campingfokuserade). Varumärken som

representeras inkluderar (men är inte

begränsade till) Helly Hansen, Odlo och Reef.

Foto: Dudarev Mikhail/Shutterstock.com

Adress: Skalidi 9-11, Chania

Telefon: +30 28210 93573

Miden Agan

Miden Agan lager

innehåller hundratals

sorter av grekiska och

kretensiska viner,

inklusive några som

produceras av

aärsägarna själva. Det är en bra liten butik att 

köpa gourmet presentuppsättningar med lokala

delikatesser och godis (prova sirapdränkt "sked

godis").

Foto: Delpixel/Shutterstock.com

Adress: Daskalogianni 70, Chania

Telefon: +30 28210 27068

Internet: www.midenagan.gr

Gong
Gong's lager är fullt med

kläder och accessoarer

med en vintage känsla -

tryckta skjortor och

klänningar, väskor

(gjorda av gamla

vinylskivor eller andra objekt) och smycken. Det 

nns mycket att kolla igenom för dem som både

älskar retro, och inte, denitivt en speciell liten

butik.

Foto: View Apart/Shutterstock.com

Adress: Karaoli & Dimitriou 17, Old Harbour, Chania

Telefon: +30 28210 45260

Mer info: Old Harbour

Tsiftsoglou

De begåvade bröderna

Tsiftsoglou har skapat

vackra läderverk sedan

1988, då aären först

inrättades. Massivt

hantverk kombinerat med

bra praktisk design som resulterar i ett 

omfattande utbud av lädervaror - sandaler, skor,

väskor och mycket mer.

Foto: Deyan Georgiev/Shutterstock.com

Adress: Platanias

Telefon: +30 282 1054 232

Internet: www.tsiftsoglouleather.com

Katerina Garofalaki

På Katerina Garofalaki

kan du njuta utav vackra

smycken och klockor -

butiken har lagrat några

av de naste smycken och

klockor i stan sedan

1920. Märken som är representerade idag 

inkluderar DKNY, Dior, Tag Heurer, Gucci,

Armani och andra välrenommerade märken.
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Foto: ne3p/Shutterstock.com

Adress: 1 Mousouron Str, Chania

Telefon: +30 28210 41614

Internet: www.garofalaki.gr

BRA ATT VETA

Sarah Murray (image cropped)

Chania Flygplats

Chania ygplats, västra

Kretas huvudgate, ligger

14 kilometer från staden.

De esta resenärer

anländer med

researrangörspaket,

inklusive busstransport eller biluthyrning. 

Oberoende resenärer kan ta en taxi till stan.

Foto: Juan Garces

Adress: Chania Airport, Chania

Telefon: +30 28210 83800

Internet: www.chania-airport.com

Kollektivtrafik

Kl. 06.00 – 18.00 går

lokala bussar längs

kusten till och från

Chania, som stannar vid

badorterna. I Chania går

det stadsbussar i de

moderna områdena, men den gamla staden är 

inte större än att man utan problem kan

promenera. Dessutom är gatorna och gränderna

för smala för busstrak.

Foto: Pierre-Luc Auclair

Internet: www.bus-service-crete-ktel.com

Taxi

Chanias blåvita taxibilar

ropar du in från gatan,

men du kan även beställa

taxi på telefon. Att lämna

dricks är frivilligt.

Telefon: +30 2821 098 700 / +30 2821 098 701

Internet: www.chania-taxi.com

Mer info: www.chaniataxi.gr

Post

Huvudpostkontoret ligger

i centrala Chania och det

är möjligt att köpa

frimärken i många

aärer.

Foto: Andy Fuchs

Adress: Peridou Street, Chania

Öppettider: Mån - fre kl. 07.00 – 20.00 samt lör kl. 08.00 –

14.00. Mindre postkontor är öppna mån – fre 20.00 – 14.00.

Mer info: Runt hörnan vid Kydonias Street

Apotek

På dörren till alla apotek

sitter en lista som visar

vilket apotek som har

nattöppet. Ett grönt kors

markerar vilka aärer

som är ett apotek.

Normala öppettider är kl. 8.00-13.00 och kl. 

17.00-20.30.

Apotheke Chania 

Destination: Chania
Publiceringsdatum: 2018-03-12

www.garofalaki.gr
www.chania-airport.com
www.bus-service-crete-ktel.com
www.chania-taxi.com
www.chaniataxi.gr


31 Chatzimichali Giannari

+30 2821 002252

Foto: Gemma Garner

Telefon

Landsnummer: +30

Regionalt riktnummer:

28210 Observera att

telefonnummer och

riktnummer i Grekland

inte börjar med 0.

Foto: Jardson Almeida

Elektricitet

220V

Foto: Stirling Tschan

Folkmängd
53 910 i staden och 70 000 med förorter.

Valuta
Euro (EUR) €1 = 100 cents

Öppettider
Butikerna är i allmänhet öppna måndag till fredag från 8:00 
till 14:30 samt 17:00 till 20:00 på tisdagar och torsdagar. De
flesta museer och sevärdheter har liknande öppettider.
Butiker som främst vänder sig till turister är i allmänhet
öppna alla dagar 9:00 till 22:00.

Nyhetstidningar
Chaniotika Nea
Minima
Stigmes
Crete Gazette

Larmnummer
Ambulans: 166
Polis: 100
Brandkår: 199

Turistinformation
Turistbyrån heter GNTO
40 Kriari Street, Megaro Pantheon, Chania
Öppettider: mån-fre 7:30-14:30

+30 2821 092 943

Destination: Chania
Publiceringsdatum: 2018-03-12
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8th Dekemvriou D3 Haous A3 Malene C4

A Mantaka A3 B3 Hatzidaki D3 D4 Malinou D4

Ag Konstantinou A2 Hiotaki C3 Manou D3 D4

Akti Enoseos B2 C2 Igoumenou Gavriil C4 D4 Manousogiannakidon B3 B4

Akti Kanari A2 Ioannikou Patriarhou A2 Margouniou A3 A4

Akti Kountouriotou B2 Ionias B3 Mariakaki B4

Akti Papanikoli A2 Ipirou C2 Maridaki D2

Akti Tombazi B2 Ipsiladon B3 Markora C3

Albert D3 Irakliou C4 Mavili D3

An Gogoni A4 B4 C4 Iroon Politechniou D2 D3 Mavropateron D4

Anapafseos B3 B4 K Sfakianaki B3 Mesologiou D2

Andrea Papandreou C3 D3 Kabon A3 Michelidaki C2 C3

Antoniadou D4 Kalafati B4 Milonogianni B3 B4

Apokoronou C3 C4 Kalitsounaki D3 Minolaki C4

Apostolidou A2 Kallergon C2 Minoos C2

Apteron B4 C4 Kanevaro B2 Mitsotaki D3

Archoleontos C2 Kapodistriou D3 Monis Gonias A3

Archondaki C2 C3 Karaiskaki B3 Mousouron B2

Athanasioupatr A2 Karaoli Dimitriou B2 Nearchou C4

Botsari A3 B3 Katraki B4 Nikiforou Episk C2

Chatzimichali Giannari B3 Kelaidi B3 Nikiforou Foka C2

Danali A3 Kiprou C2 Nikonos Osiou A3

Daskalogianni C2 Kiriara D4 Ounesko B4

Digeni Akrita D2 Kirilou Mitr A3 B3 Pahianon A4 B4

Diktims C4 Kisamou A3 Palama C3

Dimakopoulou D3 D4 Klimatos A4 Paleologou A2

Dimitrakaki D3 Kokotsi D2 Pana Gouli D4

Dodekanisou C2 Konstantinoupoleos B3 Papadaki B4

Dragoumi D2 Korai C3 Papamalekou A3

Efedron Polemiston B4 C4 Koraka B3 Papanastasiou D3

El Venizelou C2 C3 D2 Kornarou C3 Paparigopoulou C3

Eleytherias D3 Kornarou P B4 Pardali A2

Elirou C4 Koustogerakou A3 Pastrikaki D2

Er Stavrou D2 Kriaradon C3 Peridou B3

Erofolis C3 Kriari B3 Perivolion A4

Erotokritou C3 Kritovoulidou C4 Petrof A2

Falasarnis C4 Krokida D3 Pibli D4

Festou D4 Ksirouhaki C4 Piga M A2 B2

Florans A2 A3 Ktistaki C3 Pireos A2 B2 B3

Foumidon A3 Kydonias B3 Pithagora D3 D4

Galata C4 L Sfakianaki D3 Plastira B3

Gali D2 Lefkon Oreon A3 A4 Platia 1821 C2

Georgiladon C3 C4 Lekanidi D4 Platonos D3

Gerasimou Patr A2 B2 Leledaki A2 Polenta A3

Gerola D3 Lisou C4 Polirinias C4

Giaboudaki C4 D4 Lithinon B2 Poltholaki D4

Giannaria A C3 Loutrou A3 Polychronidi D3

Glafkou C2 Makedonias C2 Praidou A2 A3

Grigoriou E B3 Malathirou C4 Pslaki C4

Destination: Chania
Publiceringsdatum: 2018-03-12



Rethymnou D3 Smyrnis A2 B3 Tsontou Varda D3

Rollen D2 D3 Solomou C3 Tsouderon B2 C2

Roufou D3 Soukatzidi B4 Valaoritou C3

Salpidonos C2 Spanoudaki B4 Valestra A2

Samona B4 C4 Spantidaki A4 Vasou A3

Saratsoglou A3 Spartis D3 Voloudakidon B3 C3

Selinou A3 Stratigou Tzanakaki C3 Vom C3

Sfakion C3 Theotokopoulou B1 B2 Voudoumba C2

Sifaka C2 Therisou B4 Xanthoudidou D4

Skalidi B3 Thimnianis A3 Xepapa A3 A4

Skaltsouni D4 Trigeta A3 Zambeliou B2

Skiner A2 Trikoupi C2 C3 Ziber D2

Skoula A4 B4 Tsilivaki D2 Zymvrakakidon B3 B4

Skridlof B2

Destination: Chania
Publiceringsdatum: 2018-03-12


