
DE CYCLADEN – concrete wandelmogelijkheden 

Geschreven door Raymond Verdoolaege van www.cycladen.be  

Hoewel de meeste wandelingen – door de kleine oppervlakte van de eilanden – als dagtochten 

kunnen gewandeld worden, zijn er ook eilanden waar je die dagtochten kunt aaneenrijgen tot echte 

trekkings van 4-6 dagen, waarbij je aan het eind van de dag kunt kamperen of overnachten in kleine 

dorpjes. Enkele voorbeelden: 

• Op het meest oostelijk gelegen Amorgós kun je de bergrug van het langgerekte eiland 

volgen, vanuit het zuidelijk Kamári tot de noordoostelijke punt Stavrós: 1 dag van Kamári 

over de citadel van Kastrí en de eenzame vallei van Dokathísmata naar de haven van 

Katápola / dag 2 een kortere etappe van Katápola naar het hoofdstadje Chóra / dag 3 de 

koninginnewandeling van Chóra via het prachtige klooster van Chozoviótissa naar Egiáli / dag 

4 van Egiáli via Langáda en het klooster van Agios Theológos naar de heel eenzame kapel van 

Stavrós / dag 5 eventueel – voor de heel stoutmoedigen – zonder echt pad over de 700-

meter hoge toppen van de Chorafákia naar de molens van Máchos en terug naar Langáda en 

Egiáli 

• Op het grootste eiland Náxos kun je op zoek gaan naar antieke en Byzantijnse overblijfselen 

en ook enkele van de hoogste toppen van de Cycladen beklimmen: 1 dag vanuit Mélanes via 

de twee koúroi (oude beelden) naar de waterrijke vallei van Potamiá en het Byzantijnse 

kerkje van Agios Mámas / dag 2 een kortere etappe van Potamía via het Venetiaanse kástro 

van Apáno Kástro naar de dorpjes Chalkí en Filóti / dag 3 over en weer vanuit Filóti naar de 

Zas, de hoogste bergtop van de Cycladen (1001 meter) / dag 4 van Filóti over Danakós naar 

het marmeren dorp Apíranthos / dag 5 van Apíranthos over de berg Fanári naar Moní / dag 6 

via verschillende Byzantijnse kerkjes terug naar Chalkí – en eventueel, om de cirkel te sluiten 

verder terug naar Mélanes 

• Op het heel Cycladische Sífnos kun je in 5 etappes nagenoeg de toer van het eiland doen, 

met bijna tijdens elke etappe een verblijf aan het strand: dag 1 een lange etappe van 

Kamáres over het eenzame kloostertje van Panagía tósou Neroú naar Vathý / dag 2 door het 

eenzame zuidoosten via het baaitje van Fykiáda naar Platýs Gialós / dag 3 een kortere etappe 

het binnenland in naar het hoofdstadje Apollonía / dag 4 via de Erkíesvallei naar het heel 

pittorteske Kástro en dan via de kust naar Artemónas / dag 5 van Artemónas via het prachtig 

gelegen klooster van Agios Simeoón terug naar Kamáres. 

Ook op Tínos en het groene Andros kunnen dagtochten op die manier tot een langere trektocht 

aaneengeschakeld worden. 

Algemene info rond Griekenland op http://hikingadvisor.be/griekenland/  


