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Cycladen – Naxos en Santorini – individueel: 

8-daagse wandelreis op Naxos en Santorini  

2023 (CNWH213I) 

Goede combinatie met Andros en/of Tinos! 

 

 
 

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. 

Naxos en Santorini zijn van die eilanden die veel meer te bieden hebben dan strand alleen, en 

daarmee willen we je graag kennis laten maken.   

Onze agent S-Cape uit Athene heeft diverse wandelroutes uitgezet en in detail beschreven. 

Als individuele reiziger krijg je deze routebeschrijvingen mee, met GPS-tracks, een 

navigatie-app voor je smartphone en ingetekende detailkaartjes, zodat je de route makkelijk 

kunt vinden. Ook krijg je achtergrondinformatie mee, tips waar je lekker kunt eten en allerlei 

andere handige weetjes. 

Waar ligt het reisgebied? 

 

Algemene informatie over de reis 

Naxos en Santorini zijn eilanden van de Cycladen-groep en liggen in de Egeïsche Zee. 

Santorini heeft een luchthaven; de verbinding naar Naxos gaat per veerboot. 

Afhankelijk van je vluchtschema zijn er de volgende mogelijkheden: 

1. Als je heenvlucht uiterlijk om 13:00 uur aankomt: 

Vanaf Santorini vaar je eerst naar Naxos. Op dag 5 vaar je naar Santorini terug. Klik hier 

voor de dag-tot-dag beschrijving Naxos-Santorini. 

2. Als je terugvlucht na 19:00 uur vertrekt: 

Je wordt opgewacht op de luchthaven Santorini en naar je accommodatie in Akrotiri 

http://www.annahiking.nl/
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gebracht. Op dag 4 vaar je naar Naxos. Op dag 8 vaar je terug naar Santorini en ga je naar 

de luchthaven. Klik hier voor de dag-tot-dag beschrijving Santorini-Naxos. 

3. Als de heenvlucht ná 13:00 uur aankomt én de terugvlucht vóór 19:00 uur vertrekt, moet 

je een extra overnachting boeken op Santorini. Vraag ons om advies. 

 

Op Naxos verblijf je 4 nachten in Naxos stad (Chora), dicht bij de haven Hier zijn vier 

wandelingen beschreven. Je verkent o.a. de hoogste berg van het eiland, Zas, met schitterend 

uitzicht rondom.  

Op Santorini verblijf je 3 nachten in of net buiten Akrotiri, een dorp aan de rustige zuidwest-

zijde van het eiland. Hier kun je 4 wandelingen maken, o.a. langs de opgravingen van Old 

Thira en over de hoogste top Profitis Ilias. 

De wandelingen gaan deels over (geplaveide) paden, deels over landwegen en kleine stukjes 

over rustige asfaltwegen. De paden zijn goed onderhouden, vaak geplaveid, maar kunnen wel 

stenig zijn. 

De wandelingen liggen tussen 2½ en 5½ uur netto looptijd (dus exclusief pauzes), soms kun 

je kiezen uit twee routes.  

Het is een reis voor mensen die willen genieten van cultuur en natuur en van de contrasten 

tussen levendige (toeristen)stadjes en een traditioneel binnenland. 

Hoogtepunten 

- De 2800 jaar oude Kouros beelden van Naxos. 

- 360° uitzicht vanaf de top Zas (1000m hoogte). 

- Oude geplaveide paden op beide eilanden. 

- De ‘caldera’ (kraterwand) van Santorini met de witte dorpjes erbovenop. 

- De wijngaarden in zwart zand. 

- De opgravingen van Thira en Akrotiri. 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

Dit arrangement is uit te breiden met overnachtingen in beide accommodaties, voor rustdagen 

of dagen ter eigen besteding. Met name op Naxos zijn veel meer wandelingen te maken. 

Het arrangement is uitstekend te combineren met een van onze wandelarrangementen op het 

buureiland Andros of het wandelarrangement op Tinos. Er zijn diverse veerboten tussen de 

Cycladen-eilanden. Zie de mogelijkheden op de Cycladen op onze website. 

Tenslotte 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. 

http://www.annahiking.nl/
https://www.annahiking.nl/cycladen-wandelen
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Over de Cycladen eilandengroep 

De Cycladen liggen in een kring (‘kyklos’) rondom het heilige eiland Delos of Dilos. Dit zou 

de geboorteplaats zijn van Apollo en Artemis, en daarom was Delos in de 7e eeuw v.C. het 

religieus centrum van Ionië. De huidige hoofdstad 

is Ermoupoli.  

De Cycladen zijn tegenwoordig vooral bekend om 

hun vierkante witte huisjes met blauwe deur- en 

raamstijlen, hun mooie stranden en leuke dorpjes. 

Het klimaat rond de Cycladen is zacht. De dagen 

zijn al gauw warm, maar de nachten in het 

voorseizoen nog redelijk koel. In het naseizoen is 

het dag en nacht rond de 20 graden. Een heftige 

regenbui is in het voor- en naseizoen zeker mogelijk.  

Het kan stevig waaien. Dat is in de zomer prettig, omdat de wind verkoelend werkt. In voor- 

en naseizoen kan het hierdoor fris aanvoelen, hoewel de zon meestal tussen april en oktober 

voor een heel aangename temperatuur zorgt. Normaliter is een korte broek en t-shirt 

voldoende, met een blouse of dunne trui en windjack voor als het toch frisser wordt. 

De beste reistijd is april t/m juni, wanneer de natuur op haar mooist is, of september/oktober, 

als het zeewater nog een lekkere temperatuur heeft. In de zomermaanden is het erg heet. 

Over Naxos  

Naxos is met 450 km2 het grootste eiland van de Cycladen groep en telt circa 25.000 

inwoners. Het is al eeuwenlang beroemd om haar marmer, wijn en plaatselijke citroenlikeur 

(Kitron). Men verbouwt citrusfruit, olijven en druiven, terwijl de schapen en geiten in het 

binnenland de melk leveren voor heerlijke kazen. 

De hoofdstad Chora of Naxos-stad heeft 15.000 inwoners 

en is de zetel van een Grieks-orthodox bisdom én een 

Rooms-katholiek aartsbisdom. In het Kastro (de oude 

binnenstad) staat de katholieke kathedraal vlakbij het 

orthodoxe kerkje Panagia Theoskepasti met prachtige 

iconen. Op het schiereilandje Palatia naast de haven staat 

de Portara, een 6 meter hoge marmeren poort, gebouwd in 

525 v.C. als ingang voor een tempel die nooit is voltooid. 

Een andere bezienswaardigheid wordt gevormd door een 

aantal Kouroi, metershoge beelden van naakte jonge 

mannen. Een ligt er nog in onafgewerkte vorm in de 

marmergroeve bij Apollonas in het noorden van het eiland. 

Twee omgevallen beelden liggen op de helling van een 

oude marmergroeve in de buurt van Melanes; een van de 

wandelingen komt hier langs. 

Het eiland is behoorlijk bergachtig, met de top Zas als 

hoogste, 1000m boven de zeespiegel en zichtbaar vanaf bijna overal op het eiland. Langs de 

kust liggen lange zandstranden en duinen, zodat het eiland veel zontoeristen trekt. Het 

afwisselende landschap kent diverse mooie paden, zodat het ook heerlijk wandelen is. 

http://www.annahiking.nl/
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Over Santorini of Thera/Thira 

Santorini is eigenlijk een eilandengroepje binnen de Cycladen groep, ontstaan na een 

gigantische vulkaanuitbarsting rond 1600 v.C. Het grootste eiland heet óók Santorini, en daar 

gaat de reis naartoe. Het ligt als een sikkel om de ‘caldera’ ofwel krater. De hoofdstad heet 

Thira of Fira. Het eiland staat bekend om de spectaculaire zonsondergangen. 

Het eiland biedt uitgestrekte stranden van zwart, bruin 

en rood zand en kiezels. In het zwarte zand op de 

hoogvlakte worden druiven verbouwd die een wijn met 

aparte smaak voortbrengen. 

Er zijn twee grote opgravingen uit de Minoïsche tijd: bij 

Akrotiri en Oud Thira. Langs beide plaatsen zijn 

wandelingen uitgezet. 

Ten noorden van Fira ligt Oia (Ia), net als Fira vol met 

witte huisjes en kapelletjes met blauwe daken, zoals je 

ze kent van de ansichtkaarten.  

Over de accommodaties 

Je kunt kiezen tussen de standaard hotels of upgrade 

hotels. 

De standaard hotels zijn 

- Naxos: Anixis Hotel, www.hotel-anixis.gr  

- Santorini: Kalimera Hotel (Akrotiri), 

www.kalimerasantorini.com, met zwembad. 

De upgrade hotels zijn: 

- Naxos: Naxos Resort Beach Hotel, naxosresort.gr, met zwembad 

- Santorini: Goulielmos Hotel (Akrotiri), www.hotel-goulielmos.gr, met zwembad en 

schitterend uitzicht over zee. 

Boekbaar 

Het arrangement is boekbaar van 1 april t/m 25 oktober (standaard hotels) c.q. t/m 23 oktober 

voor de upgrade hotels. Van medio juli tot eind augustus kan het erg heet zijn! 

Data en prijzen per persoon 2023 

Standaard hotels 

aantal  

reizenden 
kamertype 

1-4 / 27-5 

1-10 / 25-10 

28-5 / 27-5 

1-9 / 30-9 
28-6 / 13-7 14-7 / 31-8 

alleenreizend eenpersoonskamer € 940 € 1025 € 1080 € 1210 

2 personen tweepersoonskamer € 655 € 700 € 755 € 820 

2 personen 2 eenpersoonskamers € 905 € 985 € 1045 € 1175 

3 personen driepersoonskamer € 590 € 620 € 665 € 725 

3 personen 
tweepersoonskamer +  

eenpersoonskamer 
€ 730 € 785 € 845 € 925 

3 personen 3 eenpersoonskamers € 895 € 975 € 1035 € 1165 

4 personen 2 tweepersoonskamers € 640 € 680 € 740 € 800 

 

http://www.annahiking.nl/
http://www.hotel-anixis.gr/
http://www.kalimerasantorini.com/
https://naxosresort.gr/
http://www.hotel-goulielmos.gr/
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Upgrade hotels 

aantal  

reizenden 
kamertype 1-4 / 25-5 

26-5 / 24-6  

12-9 / 23-10 
25-6 / 11-9 

alleenreizend eenpersoonskamer € 1280 € 1725 € 2205 

2 personen tweepersoonskamer € 800 € 1050 € 1365 

2 personen 2 eenpersoonskamers € 1245 € 1690 € 2165 

3 personen driepersoonskamer € 935 € 1125 € 1340 

3 personen 
tweepersoonskamer +  

eenpersoonskamer 
€ 940 € 1250 € 1625 

3 personen 3 eenpersoonskamers € 1235 € 1675 € 2155 

4 personen vierpersoonskamer € 825 € 965 € 1135 

4 personen 2 tweepersoonskamers € 785 € 1030 € 1350 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht op Santorini.  

Let op! Als de heenvlucht aankomt vóór 13:00 is de volgorde Naxos-Santorini. Als de 

terugvlucht vertrekt ná 19:00 is de volgorde Santorini-Naxos. Dit in verband met de 

boottijden. Als de heenvlucht aankomt ná 13:00 en de terugvlucht vertrekt vóór 19:00 is 

een extra overnachting op Santorini noodzakelijk. Vraag dan om advies. 

- De genoemde datum is de vertrekdatum.  

Let op! De beide typen hotels hebben verschillende prijsperiodes! 

- 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. 

Start en einde reis: Santorini luchthaven. 

Inbegrepen in de reissom 

- 7 overnachtingen inclusief ontbijt; 4 op Naxos, 3 op Santorini. 

- Wandelkaarten van Naxos en Santorini; verstuurd per post. Als je binnen de EU woont, 

versturen we het naar je huisadres, anders wacht het pakket op je bij de eerste 

accommodatie. 

- Gedetailleerd roadbook met routebeschrijvingen, ingetekende kaarten en inhoudelijke 

informatie in het Engels; 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. 

- Veerboot Santorini-Naxos en Naxos-Santorini. 

- Bagagevervoer en transfers conform programma. 

- Reserveringskosten en telefonische ondersteuning. 

Niet inbegrepen in de reissom 

- Vlucht en eigen reiskosten naar Santorini. 

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

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

- Verzekeringen. 

- Alle transfers niet genoemd in het programma. 

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

Bagage 

http://www.annahiking.nl/
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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 het hotel of wordt vervoerd. 

Het mee te nemen gewicht aan ruimbagage kun je meestal zelf kiezen bij de reservering van 

het vliegticket. 

Het roadbook bevat een paklijst met noodzakelijke en aanbevolen artikelen. 

 

 

 

 

 

http://www.annahiking.nl/
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Van dag tot dag Naxos-Santorini 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes. De hoogteprofielen zijn op 

verschillende schaal. 
 

Dag 1: Aankomst op Santorini en reis naar Naxos (CNW01) 

  

De reis start op Santorini luchthaven. Je wordt opgewacht door een taxichauffeur die je de 

wandelkaarten en boottickets overhandigt en je naar de haven brengt voor de oversteek naar 

Naxos. Vertrek is normaliter 16:00, aankomst in Naxos haven is dan 18:30. 

Op Naxos word je opgewacht en naar je hotel gebracht. Als je wilt, kun je nog een 

middagwandeling van 1½ uur maken naar het Chrisostomos klooster. Zo leer je tevens de 

stad een beetje kennen en kun je genieten van de schitterende uitzichten over de haven. 

Als je vlucht te laat is voor de veerboot (dat betekent aankomst na 13:00), verblijf je eerst op 

Santorini en gaat daarna naar Naxos.  

looptijd/afstand: 1h30’ / 4,4km 

stijgen/dalen: 130m  

overnachting: Naxos stad (Chora) 

Dag 2: Wandeling Chalki-kouroi-Melanes-(Galanado/Chalki) (CNW02) 

  

Je neemt de lijnbus of een taxi naar Chalki, gelegen in het hart van de Tragea vlakte. 

Hiervandaan verken je het vruchtbare binnenland, met olijfgaarden en een rijke vegetatie. 

Sommige olijfbomen zijn wel 1000 jaar oud! 

Over geplaveide paden wandel je langs het Venetiaanse fort (Ano Kastro) dat zo’n honderd 

hoogtemeters boven je ligt. Vanaf het Panteleïmon kerkje kun je erheen wandelen (niet 
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gemarkeerd). Dan vervolg je naar een eeuwenoude marmergroeve waar nog een 10 meter 

hoog Kouros-beeld ligt, gemaakt in de 6e eeuw v.C.  

De wandeling eindigt in het volgende dorp Melanes, vanwaar je de lijnbus of een taxi terug 

kunt nemen naar het hotel. Je kunt echter ook doorwandelen via het dorp Potamia naar 

Galanado of via Potamia en Ano Kastro terug naar Chalki. 

 tot Melanes naar Galanado rondwandeling 

looptijd/afstand:  3h30’ / 10km 4h30’ / 14km 7h / 19km 

stijgen/dalen:  150m 300m 400m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 

Dag 3: Wandeling Kinidaros-Eggares (CNW03) 

  

Je neemt de lijnbus of een taxi naar Kinidaros, het dorp met de meeste dansers en zangers van 

Naxos. Vanaf het plein verlaat je het dorp stijgend via geplaveide trappen en een stukje 

asfaltweg. Daarna daal je via landwegen en geplaveide paden en passeert een oude 

marmergroeve.  

Bij de rivier aangekomen ga je onder de brug door en vervolgt door het weelderig groene 

rivierdal. Je komt langs enkele watermolen-ruïnes, een stenen boogbrug en een romantisch 

poeltje met waterschildpadden. Verdere bezienswaardigheden onderweg zijn een oud 

aquaduct met 4 bogen en de toren van Pradouna.  

  

De wandeling eindigt in het dorp Eggares, waar je diverse taverna’s en winkeltjes vindt voor 

een lunch. Naast de imposante kerk is een gerestaureerde olijvenpers waar je gratis een 

bezoek kunt brengen. Er is ook een winkeltje met olijf-producten en een terras. Dan ga je per 

lijnbus of taxi terug naar je hotel. 

looptijd/afstand: 2h45’ / 7km 

stijgen/dalen: 60m / 445m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 4: Wandeling Filoti-top Zas-Apiranthos (CNW04) 

  

Je neemt de lijnbus of een taxi naar Filoti, aan de voet van de hoogste berg van het eiland, 

Zas (Zeus). Vanuit het dorp klim je geleidelijk naar de top; het is geen moeilijke wandeling 

en je wordt beloond met schitterend uitzicht rondom over Naxos en de omringende eilanden.  

Je daalt over hetzelfde pad tot de asfaltweg en de Agia Marina kapel. Vandaar neem je een 

pad naar het Fotodotis klooster, wat er meer uitziet als een burcht. Ook als je het dicht treft is 

het een heerlijke pauzeplek. 

Door bloemrijke weiden wandel je verder naar Apiranthos, een prachtig stadje met diverse 

horeca. Hier neem je de lijnbus of taxi terug naar het hotel. 

Je kunt de wandeling afkorten door de beklimming van Zas over te slaan. Als uitbreiding kun 

je vanaf Apiranthos over de kam van de Fanari berg terugwandelen naar Filoti; voor deze 

uitdagende route moet je wel je gps bij je hebben.  

 Filoti-Zas-Apiranthos Filoti-Apiranthos rondwandeling 

looptijd/afstand:  5h / 12km 2h30’ / 6,5km 7h / 17km 

stijgen/dalen:  650m / 500m 250m / 100m 900m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 

Dag 5: Van Naxos naar Santorini (CSW01) 

  

Normaliter vertrekt de veerboot naar Santorini rond 1 uur ’s middags, dus heb je de ochtend 

vrij om Chora, het Kastro en het museum te verkennen, of alsnog de wandeling naar 

Chrisostomos te doen (zie dag 1). De hotelbus brengt je bagage (en jou als je wilt) naar de 

haven. 

De overtocht duurt 2½ uur. De aankomst door de ondergelopen vulkaankrater is beslist 

indrukwekkend, met zicht op de steile veelkleurige steenwand en de witgekalkte huisjes 

bovenop. De vulkaanuitbarsting is waarschijnlijk 3600 jaar geleden geweest en betekende het 
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einde van de Minoïsche beschaving. Wellicht is het ook de oorsprong van de legende van 

Atlantis. 

Je wordt opgehaald in de haven en naar Akrotiri gebracht, een dorp op de calderawand in het 

rustige zuidwesten van het eiland. Vanuit het hotel kun je enkele wandelingen maken.  

 rondwandeling 

Caldera beach 

heen en weer 

opgravingen 

rondwandeling 

Red Beach 

looptijd/afstand:  1h / 2,5km 1h / 3km 2h30’ / 7,3km 

stijgen/dalen:  150m 75m 240m 

overnachting: Santorini Akrotiri 

Dag 6: Wandeling Perissa-Old Thira-Akrotiri (CSW02) 

  

Je wordt naar Perissa gebracht, aan de voet van de Profitis Ilias, met 625m de hoogste top van 

het eiland. Via een oud pad stijg je tot het zadel met de parkeerplaats voor de opgravingen 

van Old Thira. Dit is een van de weinige gebieden onaangetast door de vulkaanuitbarsting 

van 1600 v.C. Je kunt de opgravingen bezoeken voor je verder wandelt. 

Je stijgt verder over een oud pad door het lichtgewicht vulkanische puimsteen. Op het 

hoogste punt kom je bij het Profitis Ilias klooster, een bezoek zeker waard. De binnenplaats 

met bron is een fijn pauzepunt met prachtig uitzicht. 

Het oude pad vervolgt omlaag richting de pittoreske dorpen Pyrgos en Emporio. Je wandelt 

langs wijngaarden en windmolens en bereikt tenslotte Akrotiri. Er zijn diverse mogelijkheden 

om de wandeling af te korten. 

looptijd/afstand: 5h30’ / 13,4km 

stijgen/dalen: 570m / 555m 

overnachting: Santorini Akrotiri 

Dag 7: Wandeling Fira-Oia (CSW03) 
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Je neemt de lijnbus naar Fira, de huidige hoofdstad van het eiland. De wandeling is kort, dus 

je hebt voldoende tijd voor een bezoek aan het stadje met de witgekalkte huizen, de 

kabelbaan naar de haven en de vele horeca. Het museum van Prehistorisch Thira en het 

Archeologisch museum zijn ook een bezoek waard.  

Daarna neem je het beroemde klifpad naar Merovigli. Hier kun je een ommetje maken naar 

het kerkje Theoskepasti op een rotspunt. Vanaf Merovigli vervolg je eerst langs een aantal 

luxehotels en dan weer over het oude klifpad naar Oia. De uitzichten over de lagune en de 

steile klifwanden zijn spectaculair! Je komt nog langs een aantal kapelletjes en bereikt dan 

het plaatsje Oia. Hier kun je wat drinken en dwalen door de smalle straatjes, in afwachting 

van je transport naar het hotel. 

looptijd/afstand: 3h / 10,3km 

stijgen/dalen: 300m / 400m 

overnachting: Santorini Akrotiri 

Dag 8: Vertrek van Santorini (CSW04) 

  

Afhankelijk van je terugvlucht kun je nog naar de opgravingen van Akrotiri wandelen, het 

“Griekse Pompeï”,  na vele jaren van sluiting heropend in 2012. 

Bij voldoende tijd kun je door naar de Red Beach en er een rondwandeling van maken via 

Black Beach en weer omhoog door een van de meest ongerepte stukken van Santorini, 

Loumarades genaamd. Het laatste stukje tot Akrotiri voert door wijngaarden en langs 

landbouwterrassen. In Akrotiri passeer je nog het Venetiaanse fort. 

Je kunt ook de korte rondwandeling langs Caldera Beach maken, of heen en weer naar de 

opgravingen, dezelfde keuzes als de dag dat je aankwam op Santorini. 

Je wordt naar Santorini airport gebracht voor de terugvlucht.  
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Van dag tot dag Santorini-Naxos 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes. De hoogteprofielen zijn op 

verschillende schaal. 
 

Dag 1: Aankomst op Santorini (CSW11) 

  

Je wordt opgehaald bij de luchthaven en naar Akrotiri gebracht, een dorp op de calderawand 

in het rustige zuidwesten van het eiland. Vanuit het hotel kun je enkele wandelingen maken: 

een rondwandeling langs Caldera strand, heen en weer naar de opgravingen van Akrotiri of 

een rondwandeling langs de opgravingen. Als de boot naar Naxos in de middag is, kun je een 

van deze wandelingen ook op dag 4 doen. 

 rondwandeling 

Caldera beach 

heen en weer 

opgravingen 

rondwandeling 

opgravingen 

looptijd/afstand:  1h / 2,5km 1h / 3km 2h30’ / 7,3km 

stijgen/dalen:  150m 75m 240m 

overnachting: Santorini Akrotiri 

Dag 2: Wandeling Perissa-Old Thira-Akrotiri (CSW02) 

  

Je wordt naar Perissa gebracht, aan de voet van de Profitis Ilias, met 625m de hoogste top van 

het eiland. Via een oud pad stijg je tot het zadel met de parkeerplaats voor de opgravingen 

van Old Thira. Dit is een van de weinige gebieden onaangetast door de vulkaanuitbarsting 

van 1600 v.C. Je kunt de opgravingen bezoeken voor je verder wandelt. 

Je stijgt verder over een oud pad door het lichtgewicht vulkanische puimsteen. Op het 

hoogste punt kom je bij het Profitis Ilias klooster, een bezoek zeker waard. De binnenplaats 

met bron is een fijn pauzepunt met prachtig uitzicht. 
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Het oude pad vervolgt omlaag richting de pittoreske dorpen Pyrgos en Emporio. Je wandelt 

langs wijngaarden en windmolens en bereikt tenslotte Akrotiri. Er zijn diverse mogelijkheden 

om de wandeling af te korten. 

looptijd/afstand: 5h30’ / 13,4km 

stijgen/dalen: 570m / 555m 

overnachting: Santorini Akrotiri 

Dag 3: Wandeling Fira-Oia (CSW03) 

  

Je neemt de lijnbus naar Fira, de huidige hoofdstad van het eiland. De wandeling is kort, dus 

je hebt voldoende tijd voor een bezoek aan het stadje met de witgekalkte huizen, de 

kabelbaan naar de haven en de vele horeca. Het museum van Prehistorisch Thira en het 

Archeologisch museum zijn ook een bezoek waard.  

Daarna neem je het beroemde klifpad naar Merovigli. Hier kun je een ommetje maken naar 

het kerkje Theoskepasti op een rotspunt. Vanaf Merovigli vervolg je eerst langs een aantal 

luxehotels en dan weer over het oude klifpad naar Oia. De uitzichten over de lagune en de 

steile klifwanden zijn spectaculair! Je komt nog langs een aantal kapelletjes en bereikt dan 

het plaatsje Oia. Hier kun je wat drinken en dwalen door de smalle straatjes, in afwachting 

van je transport naar het hotel. 

looptijd/afstand: 3h / 10,3km 

stijgen/dalen: 300m / 400m 

overnachting: Santorini Akrotiri 

Dag 4: Wandeling Akrotiri opgravingen, naar Naxos (CSW14) 

  

Afhankelijk van de vertrektijd van de boot (meestal 16:00 uur) kun je nog naar de 

opgravingen van Akrotiri wandelen, het “Griekse Pompeï”,  na vele jaren van sluiting 

heropend in 2012. 
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Bij voldoende tijd kun je door naar de Red Beach en er een rondwandeling van maken via 

Black Beach en weer omhoog door een van de meest ongerepte stukken van Santorini, 

Loumarades genaamd. Het laatste stukje tot Akrotiri voert door wijngaarden en langs 

landbouwterrassen. In Akrotiri passeer je nog het Venetiaanse fort. 

Je kunt ook de korte rondwandeling langs Caldera Beach maken, of heen en weer naar de 

opgravingen, dezelfde keuzes als de dag dat je aankwam op Santorini. 

De overtocht duurt 2½ uur. Op Naxos word je opgewacht en naar je hotel gebracht. Als je 

wilt, kun je nog een middagwandeling van 1½ uur maken naar het Chrisostomos klooster. Zo 

leer je tevens de stad een beetje kennen en kun je genieten van de schitterende uitzichten over 

de haven. 

 rondwandeling 

opgravingen 

heen en weer 

opgravingen 

rondwandeling 

Caldera beach 

Naxos 

Chrisostomos 

looptijd/afstand:  2h30’ / 7,3km 1h / 3km 1h / 2,5km 1h30’ / 4,4km 

stijgen/dalen:  240m 75m 150m 130m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 

Dag 5: Wandeling Chalki-kouroi-Melanes-(Galanado/Chalki) (CNW02) 

  

Je neemt de lijnbus of een taxi naar Chalki, gelegen in het hart van de Tragea vlakte. 

Hiervandaan verken je het vruchtbare binnenland, met olijfgaarden en een rijke vegetatie. 

Sommige olijfbomen zijn wel 1000 jaar oud! 

Over geplaveide paden wandel je langs het Venetiaanse fort (Ano Kastro) dat zo’n honderd 

hoogtemeters boven je ligt. Vanaf het Panteleïmon kerkje kun je erheen wandelen (niet 

gemarkeerd). Dan vervolg je naar een eeuwenoude marmergroeve waar nog een 10 meter 

hoog Kouros-beeld ligt, gemaakt in de 6e eeuw v.C.  

De wandeling eindigt in het volgende dorp Melanes, vandaar je de lijnbus of een taxi terug 

kunt nemen naar het hotel. Je kunt echter ook doorwandelen via het dorp Potamia naar 

Galanado of via Potamia en Ano Kastro terug naar Chalki. 

 tot Melanes naar Galanado rondwandeling 

looptijd/afstand:  3h30’ / 10km 4h30’ / 14km 7h / 19km 

stijgen/dalen:  150m 300m 400m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 
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Dag 6: Wandeling Kinidaros-Eggares (CNW03) 

  

Je neemt de lijnbus of een taxi naar Kinidaros, het dorp met de meeste dansers en zangers van 

Naxos. Vanaf het plein verlaat je het dorp stijgend via geplaveide trappen en een stukje 

asfaltweg. Daarna daal je via landwegen en geplaveide paden en passeert een oude 

marmergroeve.  

Bij de rivier aangekomen ga je onder de brug door en vervolgt door het weelderig groene 

rivierdal. Je komt langs enkele watermolen-ruïnes, een stenen boogbrug en een romantisch 

poeltje met waterschildpadden. Verdere bezienswaardigheden onderweg zijn een oud 

aquaduct met 4 bogen en de toren van Pradouna.  

  

De wandeling eindigt in het dorp Eggares, waar je diverse taverna’s en winkeltjes vindt voor 

een lunch. Naast de imposante kerk is een gerestaureerde olijvenpers waar je gratis een 

bezoek kunt brengen. Er is ook een winkeltje met olijf-producten en een terras. Dan ga je per 

lijnbus of taxi terug naar je hotel. 

looptijd/afstand: 2h45’ / 7km 

stijgen/dalen: 60m / 445m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 
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Dag 7: Wandeling Filoti-top Zas-Apiranthos (CNW04) 

  

Je neemt de lijnbus of een taxi naar Filoti, aan de voet van de hoogste berg van het eiland, 

Zas (Zeus). Vanuit het dorp klim je geleidelijk naar de top; het is geen moeilijke wandeling 

en je wordt beloond met schitterend uitzicht rondom over Naxos en de omringende eilanden.  

Je daalt over hetzelfde pad tot de asfaltweg en de Agia Marina kapel. Vandaar neem je een 

pad naar het Fotodotis klooster, wat er meer uitziet als een burcht. Ook als je het dicht treft is 

het een heerlijke pauzeplek. 

Door bloemrijke weiden wandel je verder naar Apiranthos, een prachtig stadje met diverse 

horeca. Hier neem je de lijnbus of taxi terug naar het hotel. 

Je kunt de wandeling afkorten door de beklimming van Zas over te slaan. Als uitbreiding kun 

je vanaf Apiranthos over de kam van de Fanari berg terugwandelen naar Filoti; voor deze 

uitdagende route moet je wel je gps bij je hebben.  

 Filoti-Zas-Apiranthos Filoti-Apiranthos rondwandeling 

looptijd/afstand:  5h / 12km 2h30’ / 6,5km 7h / 17km 

stijgen/dalen:  650m / 500m 250m / 100m 900m 

overnachting: Naxos stad (Chora) 

Dag 8: Van Naxos naar Santorini en vertrek (CNW05) 

  

Normaliter vertrekt de veerboot rond 1 uur ’s middags, dus heb je de ochtend vrij om Chora, 

het Kastro en het museum te verkennen, of alsnog de wandeling naar Chrisostomos te doen 

(zie dag 4). De hotelbus brengt je bagage (en jou als je wilt) naar de haven. 

De overtocht duurt 2½ uur.  

Je wordt opgehaald bij de veerhaven en naar Santorini airport gebracht voor de terugvlucht. 
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