
  (12-1-2023) 

 
  

AnnaHiking 
Actieve vakanties in Griekenland 

www.annahiking.nl 

 

 

Anatolische eilanden - Samos - individueel: 
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Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,  

een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie. 

 

We nodigen je uit om met ons mee te gaan! 

 

meer informatie: www.annahiking.nl 

http://www.annahiking.nl/
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Over AnnaHiking en S-Cape 

Wij zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen huis in het berggebied 

onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur, het klimaat, het eten, de taal en de 

inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond zetten. We voelen 

ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen. 

Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden met de mooie stranden”. Veel eilanden 

hebben ook een schitterend achterland met klassieke paden, waar je heerlijk kunt wandelen. 

Samos is zo’n eiland dat veel meer te bieden heeft dan strand alleen, en daarmee willen we je 

graag kennis laten maken.   

Onze agent S-Cape heeft diverse wandelroutes uitgezet op Samos en in detail beschreven. Als 

individuele reiziger krijg je deze routebeschrijvingen mee, met GPS-tracks en ingetekende 

detailkaartjes, zodat je de route makkelijk kunt vinden. De reisdocumentatie bevat ook 

achtergrondinformatie, tips waar je lekker kunt eten en allerlei andere handige weetjes. 

Waar ligt het reisgebied? 

 

 

 

Algemene informatie over de reis 

Samos behoort tot de Anatolische of Noord-Egeïsche eilanden en ligt in de Egeïsche Zee. Het 

is bereikbaar vanuit Athene per veerboot (circa 10 uur varen) of per vliegtuig (via Athene of 

per charter). 

Je verblijft op 3 locaties op het eiland: Karlovasi, Kokkari en Pythagorion. Alle drie de 

overnachtingslocaties liggen aan de kust met volop gelegenheid tot zwemmen in de Egeïsche 

Zee. 

De reis begint in het noordwesten, in het kustplaatsje Karlovasi. Vanuit hier wandel je naar 

het fotogenieke Potami strand en de schitterende watervallen in een dichtbijgelegen nauwe 

kloof. De kust volgend kom je bij de verlaten stranden van Mikro en Megalo Seitani, welke 

beschouwd worden als enkele van de meest idyllische stranden van het eiland. 

Vanuit het levendige strandplaatsje Kokkari maak je twee prachtige wandelingen door de 

beroemde nachtegalenvallei, een van de meest groene delen van Samos. In de oude pittoreske 

bergdorpen Manolates en Vourliotes kun je pauzeren in enkele gezellige taverna’s. 

http://www.annahiking.nl/
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De reis eindigt in Pythagorion in het zuiden, genoemd naar de beroemde Pythagoras, die op 

Samos is geboren. Je verkent de olijfgaarden en sinaasappelboomgaarden rondom Myli. Je 

maakt een rondwandeling om Pythagorion langs de klassieke stadsmuren en je kunt de 

imposante 6e-eeuwse Efpalinos tunnel bezoeken. De levendige cafées in Pythagorion vormen 

een heerlijke afsluiting van de wandelreis, genietend van een glas van de 

beroemde Samos-wijn. 

De wandelingen voeren voornamelijk over stenige paden, landwegen en 

soms over geplaveide muildierpaden (‘kalderimia’). De routes zijn 

gemarkeerd. De meeste wandelingen duren circa 4½ uur netto looptijd 

(dus exclusief pauzes), soms kun je de wandeling verlengen of verkorten. 

Hoewel het eiland in de zomer veel toeristen trekt, zijn de paden rustig en 

zul je weinig mensen tegenkomen, behalve bij de populaire watervallen 

van Potami. Sommige bergdorpjes zijn levendig met locale cafées en een 

taverna; andere dorpen bieden helemaal geen horeca. De meeste dagen kun 

je in een café of taverna lunchen; je kunt altijd een picknicklunch 

meenemen.  

Het is een reis voor actieve natuur- en rustzoekers die kunnen genieten van zowel idyllische 

stranden als levendige dorpjes. 

  

Hoogtepunten 

❖ Schitterende stranden met helderblauw water bij Potami en Seitani. 

❖ Kloof met watervallen. 

❖ Idyllische bergdorpjes in de nachtegalenvallei. 

❖ Het aquaduct van Efpalinos, een UNESCO werelderfgoed. 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

Je kunt in alle accommodaties je reis met een of meer dagen verlengen. 

Je kunt op Samos een auto huren, informatie hierover vind je in de reisdocumentatie. Dit 

geeft je ook meer vrijheid om de opgravingen rondom Pythagorion te bezoeken en om zelf 

naar de startpunten van de wandelingen te rijden; het zijn allemaal rondwandelingen. 

Natuurlijk kun je het arrangement combineren met (onderdelen van) een van onze andere 

reizen. Wij helpen je dan graag met de logistiek. 

Voor al deze opties: vraag een offerte. 

Over de Anatolische eilanden en Samos 

De Anatolische of Noord-Egeïsche eilanden liggen in het noorden van de Egeïsche Zee 

voor de kust van Turkije. Ze zijn niet echt met elkaar verbonden als eilandengroep, maar 

worden bij elkaar genoemd voor toeristische of administratieve doeleinden. 

http://www.annahiking.nl/
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De positie van deze eilanden was gunstig om 

scheepvaart en handel mogelijk te maken en zo bij te 

dragen tot de opbouw van een specifieke cultuur, welke 

zijn hoogtepunt had rond 3000vC. De groei van plaatsen 

als Iraiou op Samos getuigt van het belang van deze 

centra. 

De inwoners waren vanaf 1822 actief betrokken bij de 

Onafhankelijkheidsoorlog, om Griekenland te bevrijden 

van de Turkse overheersing. De Turken lieten deze 

eilanden, zo dicht bij hun kust gelegen, echter niet 

makkelijk gaan. Het duurde tot 1912, de Balkanoorlog, 

dat ook deze eilanden in de Noord-Egeïsche Zee ook 

deel uitmaakten van de Griekse staat. 

Samos ligt net buiten de kust van Turkije (“Klein-

Azië”), daarvan gescheiden door de 1600 meter brede 

Straat van Mycale. De oppervlakte is 477 km2; 43km 

lang en 13km breed. Het inwonertal is 33.814 en daarmee is het het 9e meest bevolkte 

Griekse eiland. 

Samos’ silhouet wordt gedomineerd door twee bergketens: Ampelos en Kerkis. Het Ampelos 

of Karvounis gebergte is de grootste en ligt in het centrum; de hoogste top is 1095m. De 

Kerkis is kleiner maar hoger: die komt tot 1434m. 

Samos is de geboorteplaats van de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras, bekend van de 

stelling van Pythagoras (a2+b2=c2), de filosoof Epicurus en de astronoom Aristarchus van 

Samos, voor zover bekend de eerste die uitdroeg dat de aarde om de zon cirkelt in plaats van 

andersom. 

Je kunt hier de opgravingen bezoeken van Pythagoreion, 

het heiligdom van Hera en het aquaduct van Efpalinos, 

een tunnel van ruim een kilometer lang en een wonder 

van klassieke bouw. Dit alles is wordt beschermd als 

UNESCO werelderfgoed. 

Op het eiland leven bijzondere diersoorten als de 

goudjakhals, steenmarter, wild zwijn, flamingo en de 

monniksrob (een zeehondensoort). 

Een groot deel van het eiland is bedekt door wijngaarden die de muskaatwijn produceren. Het 

klimaat op Samos is typisch Mediterraan, met milde regenachtige winters en warme droge 

zomers. Het is een van de zonnigste delen van Europa met jaarlijks bijna 3300 uur 

zonneschijn, ofwel 74% van de dag over het jaar heen gemeten. Het klimaat is mild, nat in de 

winter en droog in de zomer. 

Over de accommodaties 

Het pakket is boekbaar in toeristenklasse en upgrade hotel categorie. Het is mogelijk om de 

categorieën te combineren; vraag dan een offerte. 

De toeristenklasse is wat meer standaard en heeft niet altijd een zwembad. De hotels zijn: 

- Karlovasi: hotel Astir of vergelijkbaar, zie www.astirofsamos.com  

- Kokkari: hotel Athena of vergelijkbaar, zie www.hotelathena-samos.gr 

- Pythagorion: hotel Samaina of vergelijkbaar, zie www.samaina-hotel-samos.com 

http://www.annahiking.nl/
http://www.astirofsamos.com/
http://www.hotelathena-samos.gr/
http://www.samaina-hotel-samos.com/
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De upgrade hotels zijn groter, luxer en hebben meer faciliteiten, zoals een restaurant en een 

zwembad met poolbar. De hotels zijn: 

- Karlovasi: hotel Samaina Inn of vergelijkbaar, zie www.samainahotels.gr/samaina-inn  

- Kokkari: hotel Arion of vergelijkbaar, zie www.arion-hotel.com  

- Pythagorion: hotel Lithos of vergelijkbaar, zie www.lithos-hotel.gr  

Boekbaar 

Het arrangement is boekbaar van 28 april t/m 13 oktober (standaard hotels). De beste periode 

om te wandelen is in mei en van medio september t/m oktober. In juli en augustus kan het erg 

warm zijn. 

Prijzen per persoon 2023 

STANDAARD CATEGORIE 

aantal reizenden kamertype 28-4 / 16-5 

19-9 / 13-10 

17-5 / 4-7 

1-9 / 18-9 
5-7 / 31-8 

alleenreizend eenpersoonskamer € 675 € 735 € 795 

2 personen tweepersoonskamer € 420 € 460 € 500 

2 personen eenpersoonskamer € 590 € 655 € 710 

3 personen driepersoonskamer € 430 € 465 € 505 

3 personen 
tweepersoonskamer +  

eenpersoonskamer 
€ 450 € 495 € 545 

3 personen eenpersoonskamer € 560 € 625 € 685 

4 personen twee tweepersoonskamers € 380 € 420 € 460 

 

UPGRADE CATEGORIE  

aantal reizenden kamertype 
1-5 / 25-5 

21-9 / 9-10 

26-5 / 24-6 

20-8 / 20-9 
25-6 / 19-8 

alleenreizend eenpersoonskamer € 1090 € 1235 € 1420 

2 personen tweepersoonskamer € 625 € 715 € 805 

2 personen eenpersoonskamer € 1010 € 1155 € 1335 

3 personen driepersoonskamer € 475 € 540 € 585 

3 personen 
tweepersoonskamer +  

eenpersoonskamer 
€ 730 € 835 € 955 

3 personen eenpersoonskamer € 980 € 1125 € 1305 

4 personen twee tweepersoonskamers € 500 € 585 € 635 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

- De genoemde datum betreft de startdatum.  

- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze 

belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per 

nacht zijn: € 0,50 voor 1*- en 2*-hotels, € 1,50 voor 3*-hotels, € 3,00 voor 4*-hotels en € 

4,00 voor 5*-hotels. 

Inbegrepen in de reissom 

- 7 overnachtingen inclusief ontbijt. 

- IN DE UPGRADE CATEGORIE: 3 DINERS IN HOTEL SAMAINA INN. 

http://www.annahiking.nl/
http://www.samainahotels.gr/samaina-inn
http://www.arion-hotel.com/
http://www.lithos-hotel.gr/
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- Een wandelkaart van Samos; verstuurd per post. Als je binnen de EU woont, versturen we 

het pakket naar je huisadres, anders wacht het op je bij de eerste accommodatie. 

- Gedetailleerde bestemmingsgids, routeboek en kaarten; digitaal, verstuurd per 

WeTransfer, zelf af te drukken naar wens. 

- GPS-tracks per wandeling; verstuurd per WeTransfer. 

- Gebruik van de ActiveNav app voor navigatie op je smartphone. 

- Vervoer van de luchthaven naar Karlovasi en vanaf Pythogorion naar de luchthaven. (Als 

je een huurauto neemt vanaf de luchthaven krijg je €65 korting per boeking.)  

- Reserveringskosten en telefonische ondersteuning. 

Niet inbegrepen in de reissom  

- Vlucht/veerboot en overige reiskosten naar Samos: zie hieronder. 

- Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard. 

- Overnachtingsbelasting (€0,50-€4 per kamer per nacht). 

- Verzekeringen. 

- Transfers naar het begin en vanaf het einde van de wandelingen, tussen de accommodaties 

en alle transfers niet genoemd in het programma. Als je altijd per bus reist, reken dan op 

circa €20 p.p. voor de transfers in het programma. 

- Alles wat verder niet genoemd is onder ‘inbegrepen’. 

Hoe bereik je Samos 

Per vliegtuig 

Er zijn chartervluchten vanaf de meeste Europese landen en binnenlandse vluchten vanaf 

Athene. Zie de website van Samos Airport (https://www.smi-airport.gr/en) voor details. De 

transfer van de luchthaven naar Karlovasi is inbegrepen in de reis.  

Per veerboot 

Er zijn diverse veerboten die Karlovasi (het startpunt van de reis), Vathy en Pythagorion 

aandoen. Van Piraeus (Athene) vaar je in circa 10 uur naar Karlovasi (er zijn slaapcabines). 

In het laagseizoen is er circa 3 uur per week een dienstregeling; in het hoogseizoen bijna 

dagelijks.  

Er is géén verbinding tussen Pythagorion en Piraeus! De veerboten vanaf Pythagorion gaan 

naar Patmos, Kuadasi (Turkije) en enkele eilanden in de buurt. 

Er zijn veerboten van Piraeus naar Vathy, 3-4 keer per week. Ook deze trip duurt circa 10 uur 

en er zijn slaapcabines. 

Bagage 

Je wandelt met een dagrugzak met water, 

lunch, warme en regenkleding, eventueel 

zwemkleding, artikelen voor persoonlijke 

verzorging, verrekijker/fototoestel etc.  

De rest van je bagage blijft in de 

accommodatie. Op de verplaatsingsdagen ga 

je met je bagage per lijnbus of taxi naar de 

volgende accommodatie. 

De reisdocumentatie bevat een paklijst met noodzakelijke en aanbevolen artikelen. 

http://www.annahiking.nl/
https://www.smi-airport.gr/en
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Van dag tot dag 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden. Let op: de hoogteprofielen zijn niet allemaal 

op dezelfde schaal!) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes.  
 

Dag 1: Aankomst op Samos 

  

Na je aankomst op Samos brengt een taxi je in circa een uur naar Karlovasi. Deze stad aan de 

noordkust wordt vaak beschouwd als het ‘lelijke eendje’ van Samos, vanwege de verlaten 

pakhuizen en leerlooierijen: resten van de rijke handelsgeschiedenis begin 1900. Achter deze 

façade vind je een levendig stadje met een uniek karakter, waar ook de universiteit van 

Samos aan bijdraagt. 

Vlakbij je hotel ligt de buurt Meseo Karlovasi met een mooi dorpsplein om te genieten van 

een hapje en drankje. 

overnachting: Karlovasi 

Dag 2: Rondwandeling via Potami beach en Leka (GR00192) 

 

 

Je wandelt langs de haven van Karlovasi en stijgt over een prachtig geplaveid pad 

(‘kalderimi’) naar Oud Karlovasi, gebouwd achter een heuveltop om verborgen te blijven 

voor piraten. Hier kun je genieten van een kopje Griekse koffie bij een locaal café voordat je 

je wandeling voortzet. Door een dicht bos bereik je de grot van Sint Antonios met een kapel 

diep weggestopt in de grot. 

De volgende stop is Potami strand. Van hier wandel je landinwaarts langs de oudste 

Byzantijnse kerk van Samos, tot je bij de watervallen bent. Om de waterval zelf te bereiken 

moet je door het koude water waden! De wandeling vervolgt heuvelopwaarts door dichte 

vegetatie en langs wijngaarden naar de nederzetting Agios Panteleimonas met verfrissende 

http://www.annahiking.nl/
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bron. Het uitzicht over Karlovasi vanaf het beschaduwde dorpsplein in Leka is 

adembenemend. Door Oud Karlovasi daal je weer af naar de kust. 

looptijd/afstand: 4h / 11,5km  

stijgen/dalen: 400m  

overnachting: Karlovasi 

Dag 3: Rondwandeling vanaf Potami naar de Seitani stranden (GR00193) 

 

 

Per taxi of te voet (4km extra) ga je naar Potami strand. Hier start de kustwandeling van 

vandaag. Je wandelt over smalle paden, soms hoog boven zeeniveau. Eerst bereik je het 

grindstrand Mikro Seitani en daarna het zandstrand van Megalo Seitani, een Natura 2000 

beschermd gebied. 

Na desgewenst een verfrissende duik vervolgt de wandeling landinwaarts door diverse 

olijfgaarden Vanaf een uitzichtpunt kijk je in de kloof die uitwaaiert naar het strand van 

Mikro Seitani. Terug in Potami kun je ontspannen op het strand en een taxi terug nemen, of 

terug wandelen naar Karlovasi (4km extra). 

looptijd/afstand: 3,5h / 9,2km  

stijgen/dalen: 380m  

overnachting: Karlovasi 

Dag 4: Naar Kokkari, rondwandeling Vouliotes en Vronta klooster (GR00194) 

 

 

Je reist per lijnbus of (eventueel vooraf geboekte) taxi naar Kokkari.  

De wandeling is een van de meest beroemde en waarschijnlijk meestbelopen routes van 

Samos. Deze rondwandeling vanaf Kokkari doorkruist prachtig boslandschap met 

schitterende uitzichten over Kokkari, Vathy en de Turkse kust en voert je door het pittoreske 

dorpje Vouliotes. Een kleine omweg brengt je naar het oude klooster Vronta, gebouwd in 

1566, afgebrand in 1999 en nu weer bijna geheel gerestaureerd.  

http://www.annahiking.nl/


ASWM213I: wandel-minitrekking individueel op Samos (8 dagen)  

 

 

www.annahiking.nl  9/10 ©AnnaHiking 

 

looptijd/afstand: 4,5h / 13,0km  

stijgen/dalen: 480m  

overnachting: Kokkari 

Dag 5: Rondwandeling vanaf Agios Konstantinos (GR00195) 

 

 

Per lijnbus of taxi ga je naar het dichtbijgelegen dorp Agios Konstantinos.  

Vanaf het haventje stijg je door het traditionele dorp Ano (‘boven’) Agios Konstantinos tot je 

een prachtig intact oud geplaveid pad betreedt, wat je volgt naar het zuiden. Je wandelt langs 

landbouwterrassen, wijngaarden en olijfgaarden tot het dorp Stavrinides. Verder naar het 

oosten kom je in een van de meest pittoreske dorpjes van Samos: Manolates. Na een 

verfrissende dronk in een locaal cafeetje wandel je verder richting Vouliotes. Onder dicht 

gebladerte met welkome schaduw bereik je de kapel van Agios Spyridonas, met spectaculair 

uitzicht op Manolates. De wandeling eindigt met een plezierige afdaling door olijfgaarden en 

pijnboombos naar Agios Konstantinos. 

Je neemt de lijnbus of een taxi terug naar Kokkari. 

looptijd/afstand: 4,5h / 13,5km  

stijgen/dalen: 500m  

overnachting: Kokkari 

Dag 6: Naar Pythagorion, korte rondwandeling langs de oude stadsmuren (GR00197) 

 

 

Je reist per lijnbus (met overstap in Vathy) of (eventueel vooraf geboekte) taxi naar 

Pythagorion.  

Er zijn diverse mogelijkheden om de middag door te brengen. Je kunt naar een van de 

prachtige zandstranden in de omgeving, naar het archeologisch museum van Pythagorion, het 

6e-eeuwse aquaduct van Efpalinos verkennen, of een rondwandeling maken over de berg 

Kastro langs de oude stadsmuren. 

http://www.annahiking.nl/
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looptijd/afstand: 2,5h / 7,5km  

stijgen/dalen: 250m  

overnachting: Pythagorion 

Dag 7: Rondwandeling vanaf Myli (GR00196)  

 

 

Je neemt een taxi naar het nabijgelegen dorp Myli, waar de wandeling van vandaag start: een 

verkenning van het landschap rondom Myli. Er is een remarkabele oude olijfboom van circa 

2500 jaar oud met een stamdiameter van 3,5 meter! Gelukkig hebben de inwoners deze boom 

gered van de verwoestende bosbranden in 2000. Het is indrukwekkend om te zien hoe de 

natuur is teruggekomen in de afgelopen jaren. 

Een absolute aanrader is een bezoek aan het Byzantijnse klooster Megali Panagia, vlakbij het 

dorp Koumaradei. Hiervandaan heb je prachtig uitzicht over de vlakte van Chora naar het 

zuiden. Eenmaal terug in Myli neem je een taxi terug naar Pythagorion. 

looptijd/afstand: 4,5h / 13,0km  

stijgen/dalen: 340m  

overnachting: Pythagorion 

Dag 8: Vertrek van Samos 

  

Na het ontbijt word je per taxi naar de luchthaven van Samos gebracht voor de terugvlucht.  

 

http://www.annahiking.nl/

