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Dodekanese eilanden: Kos en Leros
8-daagse wandelreis op
Kos en Leros 2022 (DKWH222I)
Te verlengen met Kalymnos en Patmos

Onze filosofie: 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

(4-2-2022)

DKWH222I: wandelen op Kos en Leros
Over AnnaHiking en Omega Bike & Hike
Fred en Anna van AnnaHiking 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 prachtige paden, waar je heerlijk kunt wandelen.
De Dodekanese eilanden hebben veel meer te bieden dan strand alleen, en daarmee willen we
je graag kennis laten maken.
Onze reiscollega’s van Omega Bike & Hike hebben een prachtige wandelreis uitgezet over
Kos en Leros. Ze zijn ter zake deskundig en we laten onze klanten graag onder hun hoede.
Waar ligt het reisgebied?

Algemene informatie over de reis
De eilanden Kos en Leros bevinden zich in het zuidoostelijk deel van de Egeïsche zee, voor
de Turkse westkust. Deze regio is bekend om zijn milde klimaat. De eilanden zijn verrassend
groen en lenen zich dankzij talrijke onverharde paden goed voor wandelen.
Kos is rechtstreeks bereikbaar met een chartervlucht vanuit Brussel
of Amsterdam. Leros bereik je met een van de vele
bootverbindingen.
Je verblijft de eerste twee nachten op Kos in het dorp Mastichari.
De derde dag vaar je via Kalymnos, het eiland van de
sponzenvissers, naar Leros. Op Kalymnos heb je even tijd om de
sfeer van het eiland te proeven en misschien een korte wandeling te
maken. Op Leros blijf je drie nachten in het havenstadje Lakki. Je
vaart terug naar Kos, waar je nog twee nachten in de hoofdstad Kos
Stad verblijft.
De meeste wandelingen zijn 3½ tot 5 uur netto wandeltijd; alleen de
Dikeos wandeling is wat korter (2½ uur). De paden en landwegen zijn over het algemeen in
goede toestand. Toch liggen er wel losse stenen en kunnen er een paar steile stukjes inzitten.
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DKWH222I: wandelen op Kos en Leros
We adviseren je dan ook om voorbereid op reis te gaan, met goed ingelopen wandelschoenen
die de enkels omsluiten. Dan heb je meer plezier van je wandelingen!
Het is een reis voor mensen die graag te voet het binnenland van eilanden verkennen.
Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging
Dit arrangement is uit te breiden met verlengingen in alle accommodaties. We bieden ook een
15-daagse reis Kos, Kalymnos, Leros en Patmos; deze kun je ook weer inkorten tot de
reisduur die je aangenaam vindt. Je kunt b.v. drie van de vier eilanden aandoen.
Ook kun je doorvaren naar het buureiland Rhodos, waar we een fietsreis aanbieden. Je kunt
dan terugvliegen vanaf Rhodos.
Met een nachtboot kun je naar de Cycladen varen (Santorini). Vanaf Santorini zijn veel
veerboten naar de overige Cycladen eilanden. Hier bieden we diverse wandelreizen aan.
Tenslotte kun je het arrangement combineren met (onderdelen van) een van onze andere
AnnaHiking reizen elders in Griekenland. Wij helpen je dan graag met de logistiek.
Voor al deze opties: vraag een vrijblijvende offerte.
Over Kos
Kos is een langgerekt en smal eiland (290 km2, 25.000 inwoners). Het prachtige groene
eiland is het derde grootste eiland van de Dodekanesos eilandengroep en ligt in de Egeïsche
Zee. Het eiland ligt vlakbij de Turkse kust, ten noordwesten van Rhodos en ten zuidoosten
van Samos.
Het noordoosten is een vruchtbare vlakte. Het is vooral
dit deel van het eiland waaraan Kos haar reputatie als
wandel- en fietseiland dankt.
Ten zuiden daarvan ligt de Dikeos, een flinke bergrug
met de top op 846 m. In dit gebied zijn er alleen
onverharde wegen en een wandelpad naar de top. In de
bossen die zich uitstrekken op het bergmassief Dikeos
vind je een grote verscheidenheid aan vogels.
Verder naar het westen ligt een oud plateau, op zo’n 100 tot 150 m boven de zeespiegel. Het
wordt doorsneden door diepe kloven. Dit plateau is deels voor de landbouw in gebruik
(korenvelden) maar een groot deel bestaat uit woeste grond. In een van de kloven ligt een
mooi bos (Plaka, zie wandeling 2) waar halfwilde pauwen rondlopen.
Het uiterste westen is het geaccidenteerde schiereiland Kefalos met een top van 426 m. Kos
heeft magnifieke stranden. Behalve de stranden in het plateaugedeelte van het eiland, liggen
er fraaie stranden aan de noordkust tussen Kos-stad en Mastichari. Op die stranden komt
jaarlijks een grote stroom toeristen af. Toerisme is vrijwel het enige middel van bestaan, op
wat landbouw na.
De kusten van Kos zijn een belangrijke plaats voor verschillende soorten zeeschildpadden,
waaronder de beschermde Caretta caretta.
Kos is door de geschiedenis heen altijd een welvarend eiland geweest. Hippocrates, de
grondlegger van de geneeskunde, is afkomstig van Kos. Artsen leggen nog steeds de eed van
Hippocrates af en zijn symbool, de esculaap (de slang die om een staf is geslingerd) is nog
steeds het symbool van de artsen. De esculaap is genoemd naar Asklipios, de god van de
geneeskunst. Aan hem was de tempel van het Asklipion gewijd; dit is de belangrijkste
opgraving op Kos uit de antieke tijd.
www.annahiking.nl
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DKWH222I: wandelen op Kos en Leros
Over Leros
Leros (53 km2, 8.000 inwoners) ligt direct ten noorden van Kalymnos, maar het contrast met
de buurman is vrij groot. Waar Kalymnos ruig en kaal is, is Leros vaak groen en glooiend.
Leros heeft een bizarre kustlijn.
Diepe inhammen vormen twee natuurlijke havens, die
van Lakki in het zuidwesten en die van Agia Marina in
het oosten. De grote veerboten leggen aan in Lakki,
terwijl catamarans van Dodekanisos Seaways Agia
Marina (Express) of Lakki (Pride) aandoen.
Leros, het eiland van Artemis, is vooral een
wandeleiland. Onderweg geniet je van het kleinschalige
landschap en de prachtige uitzichten op de grillige kust.
De hoofdplaats is Platanos wat gedomineerd wordt door
het Kastro.
Lakki is een wat vreemde plaats doordat het in de Italiaanse tijd de garnizoensstad was en
daarna in verval is geraakt.
Leros heeft in het verleden een slechte reputatie opgebouwd als leprakolonie en later als
dumpplaats voor psychiatrische patiënten. Tegenwoordig verdient het eiland meer waardering
als een plek waar toeristen niet de overhand hebben en het prettig toeven is.
Over de accommodaties
Je verblijft tijdens deze reis in middenklasse-hotels (2** of 3***). Alle hotelkamers hebben
een eigen badkamer. Houd er rekening mee dat douchegordijnen en haakjes voor de
douchekop in Griekenland niet standaard zijn.
Het eerste hotel is Sea Breeze in Mastichari. Het ligt direct aan zee en op 300 meter van de
aanlegplaats van de veerboot naar Kalymnos.
Op Leros verblijf je in hotel Bianco in Lakki. Het hotel ligt vlakbij de zee en er zijn veel
leuke restaurantjes dichtbij
Het slothotel Triton in Kos-Stad is een wat luxer hotel, aan zee gelegen, buiten de drukke
toeristenwijk maar wel direct bij de historische opgravingen.
Het ontbijt is inbegrepen en gebruik je in het hotel. In de regel is dit tussen 8.00 en 10.00 uur
’s ochtends, maar controleer deze tijden even bij de receptie. Wil je eerder ontbijten omdat je
bijvoorbeeld vroeg op pad wilt, vraag dan bij de receptie of dit mogelijk is.
Boekbaar
Het arrangement is boekbaar van 23 april t/m 23 oktober. Houd er rekening mee dat in het
weekend van 23 april het Griekse Pasen wordt gevierd; de beschikbaarheid kan dan gering
zijn tenzij je vroeg boekt.
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DKWH222I: wandelen op Kos en Leros
Prijzen per persoon 2022
op 1pk
samenreizend
€ 565
€ 590
€ 625
€ 590
€ 565

op 2pk
23-4 t/m 31-5
1-6 t/m 30-6
1-7 t/m 31-8
1-9 t/m 30-9
1-10 t/m 16-10

€ 430
€ 450
€ 475
€ 450
€ 430

alleenreizend
€ 635
€ 660
€ 695
€ 660
€ 635

NB:
- 1pk = eenpersoonskamer; 2pk = tweepersoonskamer
- Prijs is per persoon exclusief vlucht.
- Bij andere groepssamenstellingen dan genoemd, neem contact op voor een offerte.
- De genoemde data zijn de startdata van de reis.
- 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 eindpunt: Kos luchthaven
Inbegrepen in de reissom
-

7 overnachtingen inclusief ontbijt.
Transfer van de luchthaven naar Mastichari (dag 1) en van Kos Stad naar de luchthaven
(dag 15).
Bagagetransfers op Leros van en naar de haven.
Als de boot op Leros aankomt in Agia Marina: transfer van de haven naar het hotel.
Transfer op dag 5 (Leros) van Lakki naar Agios Isidoros.
GPS-tracks, routebeschrijvingen en ingetekende kaartjes van alle wandelingen conform
het programma; digitaal, verstuurd per WeTransfer, zelf af te drukken naar wens.
Reserveringskosten en telefonische ondersteuning.

Niet inbegrepen in de reissom
-

Vlucht en verzekeringen.
Boottickets (tussen €50 en €75, afhankelijk van de beschikbare veerboten).
Buskaartjes en transfers anders dan genoemd onder ‘inbegrepen’; zie ook hieronder.
Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard.
Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
Alles wat verder niet genoemd is onder ‘inbegrepen’.

Over de transfers
Je wordt opgehaald bij de luchthaven en aan het eind
van de reis teruggebracht naar de luchthaven. Dit is
inbegrepen in de reissom.
De verplaatsingen tussen de eilanden vinden plaats per
boot. Kort voor vertrek krijg je een actueel overzicht
van de beschikbare veerboten. De overtocht is voor
eigen rekening.
De hotels op Kos (Mastichari en Kos Stad) liggen zo

www.annahiking.nl

5/10

©AnnaHiking

DKWH222I: wandelen op Kos en Leros
dicht bij de havens dat een bagagetransfer niet nodig is, mits je beschikt over een rolkoffer of
een rugzak waarmee je je gemakkelijk kunt verplaatsen. Anders kun je altijd een taxi nemen
(niet inbegrepen). De afstanden die je met bagage moet wandelen zijn:
-

In Mastichari 300 meter van het hotel naar de boot.
In Kos Stad 700 meter van de boot naar het hotel.

Op Leros wordt je bagage bij de haven opgehaald en naar de haven teruggebracht; zelf
wandel je (800 meter). Als de boot op Leros aankomt in Agia Marina rijd je zelf mee met de
bagage naar het hotel (4km). Dit is inbegrepen in de reissom.
Let op! Je brengt zelf je bagage aan en van boord. Bagagevervoer is tot en vanaf de kade.
Bagage
Je wandelt met een dagrugzakje met water, lunch, warme en regenkleding, eventueel
zwemkleding, artikelen voor persoonlijke verzorging, verrekijker/fototoestel etc.
De rest van de bagage blijft in het hotel.
Het mee te nemen gewicht aan ruimbagage kun je meestal zelf kiezen bij de reservering van
het vliegticket.
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Dagprogramma
(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.)
LET OP: de hoogteprofielen zijn niet allemaal op dezelfde schaal.
Dag 1: Aankomst op Kos (DKWH01)

Je vliegt naar Kos. Per taxi ga je naar het 7 km verderop gelegen dorp Mastichari. Het is een
kleine badplaats met goudgele stranden en een veerhaven die voor levendigheid zorgt.
Je verblijft in Hotel Sea Breeze, direct aan zee. Het wordt gerund door Kostas, zijn vrouw
Heleni en hun dochters. Binnen honderd meter van het hotel zijn meerdere smaakvolle
restaurants.
overnachting: Kos Mastichari
Dag 2: Kos - rondwandeling Mastichari (DKWH20)

Er zijn twee wandelroutes beschikbaar vanuit Mastichari. De kortste maakt een lus door de
heuvels en velden en eindigt met een stuk strandwandeling.
De langere is een route naar de Plaka, een bos waar halfwilde pauwen verblijven, en dan door
naar Andimachia. In dit dorp staat een prachtige molen en je kunt een traditioneel huis
bezoeken.
Vanaf Andimachia neem je de bus of een taxi terug naar Mastichari (eigen kosten). Als je zin
hebt kun je ook in 1½ uur terug wandelen naar Mastichari.
rondwandeling heuvels en strand
wandeltijd/afstand: 3h30’ / 12,4km
stijgen/dalen:
150m
overnachting: Kos Mastichari
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Dag 3: Via Kalymnos naar Leros, eventueel wandeling op Leros (DKWH21)

Direct tegenover Hotel Sea Breeze legt de lokale veerboot naar Kalymnos aan. Op Kalymnos
neem je de aansluitende boot naar Leros. Meestal vertrekt die laat in de ochtend. Je hebt dan
een korte pauze op Kalymnos en kunt iets van de sfeer van de hoofdplaats Pothia opsnuiven.
Ooit was dit de belangrijkste sponzenvissershaven van Europa.
Op sommige dagen is er boot midden op de middag naar Leros. In dat geval heb je tijd voor
een korte wandeling naar het Sava-klooster (1½ of 3½ uur). Op Leros verblijf je in hotel
Bianco in Lakki. Het ligt vlakbij de zee en er zijn veel leuke restaurantjes in de buurt.
overnachting: Leros Lakki
Dag 4: Leros - wandeling Agios Isidoros kapel - Lakki (DKWH07)

Ook op Leros zijn weer twee wandelingen; je hebt tijd voor allebei. Vandaag word je naar
Agios Isidoros gebracht (inbegrepen), een kapel op een rots in zee. Je wandelt eerst langs de
kust, dan door de heuvels langs afgelegen kerkjes en eindigt aan de impossante baai van
Lakki.
wandeltijd/afstand: 4h / 15km
stijgen/dalen: 200m
overnachting: Leros Lakki
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Dag 5: Leros - wandeling Tourtouras (DKWH08)

Voor de Tourtouraswandeling neem je de lokale bus naar Xirokambos (niet inbegrepen). De
wandeling volgt de flanken van de Tourtouras met een -padloze- beklimming van de
Tourtouras top; boven wacht je een prachtig panorama. Je kunt deze beklimming ook
overslaan. Via smalle wegen wandel je terug naar Lakki.
wandeltijd/afstand: 3h45’ / 10km (zonder top: 3h / 9km)
stijgen/dalen: 300m (zonder top: 150m)
overnachting: Leros Lakki
Dag 6: Wandeling kasteel Leros, terug naar Kos, stadswandeling (DKWH23)

De ochtend kun je gebruiken voor een wandeling naar en een bezoek aan het bezienswaardige
kasteel van Leros. Je klimt er door smalle steegjes naartoe. Je kunt dezelfde weg terug nemen
of via de molens afdalen via de fotogenieke windmolens en de baai van Pandeli.
De snelle catamaran brengt je in de middag naar Kos Stad. Je overnacht in hotel Triton.
Na aankomst op Kos kun je de beschreven stadswandeling maken langs alle
bezienswaardigheden uit de antieke, de Turkse en de Italiaanse tijd.
overnachting: Kos Stad
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Dag 7: Kos - wandeling Zia-Dikeos top (DKWH13)

Voor deze koninginnewandeling neem je de bus (of taxi of huurauto) naar Zia. Dit mooie
dorp is helaas erg toeristisch geworden, maar je wandelt het dorp snel uit voor een welhaast
alpiene wandeling op een mediterraan eiland.
Een bergpad brengt je in anderhalf uur op de op-één-na hoogste top van Kos, de Dikeos. Het
uitzicht reikt naar Kalymnos in het noorden en Nisyros in het zuiden. In een uur wandel je
terug naar Zia.
wandeltijd/afstand: 2h30’ / 5,2km
stijgen/dalen: 550m
overnachting: Kos Stad
Dag 8: Vertrek van Kos, eventueel nog fietstocht Asklepio (DKWH24)

Als je pas laat vertrekt kun je vandaag nog een fietstocht maken.
Aan fietsverhuurders is op Kos geen gebrek. In je reisdocumentatie vind je de
routebeschrijving voor een rondrit van 20km langs zee en door het glooiende binnenland, met
onder meer een bezoek aan de beroemde opgravingen van het Asklipio. De rit is met 18km
uit te breiden met een retourrit langs de kust naar de zwavelbaden van Thermi.
Je wordt van het hotel naar de luchthaven gebracht. Als je met de boot vertrekt naar een ander
eiland, wandel je zelf naar de haven.
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