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Journalist Jessica van Zanten 

is co-auteur van de Puur- 

reisgidsenserie. Ze reist  

binnen- en buitenland af  

voor de leukste hotspots. 

Deze week: LESBOS.

 

‘AARDIGE MENSEN, 
GEZELLIGE  

DORPEN, HEER-
LIJK ETEN, MOOIE 

NATUUR: JE 
VOELT JE METEEN 
THUIS IN LESBOS’

INSPIRERENDE 
BEWONER
Emma Blanchard (31) is 

eigenaar van een reis- 

organisatie voor singles: 

Crusj. Daarnaast heeft  

ze, samen met o.a. haar 

man Dirk, club OXY in 

Lesbos geopend. 

 Wat is je lievelingsplek 

op Lesbos?

“Mijn huis! We wonen op 

een klif en ik geniet nog 

elke ochtend van het 

prachtige uitzicht op  

zee. Ik zie regelmatig  

dolfijnen.”

Wat is je favoriete  

restaurant?

“We eten het liefst bij  

Angelo & Petra van Ange-

lo’s Taverna in Molyvos. 

Heerlijk eten, goeie  

service en prachtig  

uitzicht op het verlichte  

Byzantijnse kasteel van 

het dorp.”

Welk souvenir moet je 

meenemen?

“Een mooi sieraad van 

Mythos in Molyvos. De  

eigenaar, Theofilos, 

maakt alle sieraden zelf. 

Elk stuk is uniek.”

UITGAAN
HAKKEN IN HET

Dansen onder de sterren met uitzicht over de Egeïsche zee 

en het vaste land van Turkije? Het kan bij club OXY in het 

noorden van Lesbos. Overdag kun je hier lekker loungen, 

zwemmen en je vingers aflikken bij good food. ’s Avonds 

moet je hier zijn voor de beste feesten tussen de locals. 

Grieken staan niet per se bekend als topdansers (afgezien 

van sirtakibeoefenaars natuurlijk), dus des te meer reden 

om ze het goede voorbeeld te geven. Aan de andere  

kant van het eiland, aan het 8 kilometer lange strand van  

Vatera, ligt Beachclub Arena waar op zondag openlucht 

beachparty’s zijn.  OXY-CLUB.COM EN FACEBOOK.COM/ARENABEACHBAR

Luilekkerlesbos
Romeinse soldaten kwamen er al om uit te rusten na hun 

veldslagen, en nog steeds is Lesbos de ultieme relaxplek. 

De mensen zijn supervriendelijk, je kunt er lekker eten,  

de natuur is prachtig en op het hele eiland zijn heilzame 

bronnen te vinden. Corendon vliegt een paar keer per 

week naar dit op twee na grootste eiland van Griekenland 

en biedt veel overnachtingsmogelijkheden (van kindvrije  

appartementen tot all-inclusive familiehotels). CORENDON.NL

RELAXEN
VISJE IN  
DE HAVEN
Tomaten die nog naar 

tomaten smaken,  

botermalse feta, vis  

die eerder die ochtend 

gevangen is, olijfolie 

van het eiland: op Les-

bos kan het bijna niet 

fout gaan wat betreft 

eten. Ik zou zó terug 

willen naar restaurant 

de Octapus in de haven 

van Molyvos. Hier 

hangt ’s morgens de 

inktvis in de zon te  

drogen en lijkt een  

van de obers op Dick 

Advocaat (ja, echt!). 

Mijn favorieten: de 

Iman, een aubergine- 

gerecht, en gegrilde 

sardientjes. Mjam!

OCTAPUS-RESTAURANT.COMZAND
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