
De Peloponnesos
verrassend mooi

Een verlaten strandje, een verborgen kreek. Een 
eeuwenoud byzantijns kerkje of een gastvrij klooster in 
een donkere kloof: elke wandeling op de Peloponnesos 
heeft wel een paar verrassingen in petto. In het voorjaar 
krijg je er besneeuwde bergtoppen en een zee van 
bloemen bovenop. 

Het afgelegen kapelletje van Agios 
Nikos, hoog boven de Viroskloof en 

de Middellandse Zee. De Britse auteur 
Bruce Chatwin werd verliefd op de plek 

en ligt er begraven. 

Fotoreportage | Griekenland
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Het langeafstandspad E4 doorkruist de Peloponnesos van noord naar 
zuid. De eerste etappe, van Diakofto naar Kalavryta, is de spannendste: 
20 kilometer lang wandel je door de spectaculaire Vouraïkoskloof, over 
de sporen van een smalspoortreintje. Af en toe moet je over een ijzeren 
brug of door een enge, donkere tunnel. En maar hopen dat het treintje er 
niet net aankomt.

De omgeving ten noorden van Pylos is een verborgen parel. De baai van 
Voidikilia heeft het mooiste strand van de Peloponnesos en de lagune 
van Gialova is een eldorado voor natuurliefhebbers. In de duinen leven 
kameleons en schildpadden en rond het water zie je met wat geluk 
flamingo’s, steltkluten, zilver- en purperreigers. 
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De ruïne van het 13de-eeuwse Paleokastro domineert 
de omgeving van Gialova.

Kapelletjes bij de vleet op de Peloponnesos. De grotkapel in de 
Langadiotissakloof bij Mystras is een van de merkwaardigste. De 
muurschilderingen dateren uit de 14de eeuw.

De oude Byzantijnse stad Mystras is het 

culturele hoogtepunt langs de E4. Bij de ruïnes 

van het oude kasteel, heb je een prachtig uitzicht 

over het Taygetosmassief.
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Kerkje in de buurt van Petrovouni, met daarachter de 2404 meter hoge 
Profitis Elias, de hoogste top van het Taygetosmassief. Een schitterend 
wandelgebied met diepe kloven en verborgen kloosters en kapelletjes.

De Peloponnesos praktisch
De Peloponnesos is een bergachtig schiereiland 
in het zuiden van Griekenland. April-mei en eind 
september-oktober zijn de beste wandelmaanden. 
De snikhete zomermaanden zijn te mijden. 
Het langeafstandspad E4 doorkruist de 
Peloponnesos van noord naar zuid, van 
Diakofto tot Gytion, dwars door het bergachtige 
binnenland. Ook het Taygetosmassief leent 
zich tot meerdaagse tochten, bijvoorbeeld een 
driedaagse doorsteek van oost naar west, met 
eventueel de beklimming van de Profitis Ilias 
(mogelijk van mei tot oktober). 
Daarnaast kan je overal in de Peloponnesos 
heerlijke dagtochten maken, ook met kinderen. 
Vooral de combinatie van zee en bergen maakt 
van elke wandeling een avontuur. 

Enkele aanraders
•	 E4 tussen Diakofto en Kalavrita: met het 

treintje omhoog en te voet afdalen. Onder-
weg is er één halte, zo kan je de tocht even-
tueel inkorten.

•	 De Lousioskloof in Arcadië, tussen 
Dimitsana en Stemnitsa, langs enkele kloos-
ters en eventueel de antieke ruïnes van 
Gortys.

•	 Wandeling naar het Paleokastro, de lagune 
van Gialova en de baai van Voidikilia.

•	 De kloven in het Taygetosmassief. Karda-
mili (westflank) en Mystras (oostflank) zijn 
ideale uitvalsbasissen.

•	 De torendorpen van de Mani, de middelste 
landtong in het zuiden van de Peloponnesos.

Kaarten en gidsen
•	 Sunflower Wegwijzer Zuidelijke Peloponne-

sos (Michael Cullen 2002, beschrijft 30 dag-
wandelingen) 

•	 The Mountains of Greece (Cicerone, 2006): 
beschrijft onder andere een trektocht in het 
Taygetosmassief) 

•	 Wandelkaarten Anavasi: goede kaarten op 
1:25.000 van belangrijkste wandelgebieden 
(www.anavasi.gr)

In het voorjaar is 
de Peloponnesos 
op zijn mooist. De 
hagedissen verlaten hun 
schuilplaats en alles 
staat in bloei. Zoals 
deze Reuzenwolfsmelk 
(links) of Judasboom 
(rechts).
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