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1. Supermarkt Flora N 36 05.462 • E 28 04.869 4. Golfplaten schuurtje N 36 05.736 • E 28 03.233
2. Smal pad bij steenman N 36 05.248 • E 28 04.547 5. Asfaltweg N 36 06.297 • E 28 03.765
3. Rotsblokken & olijfbomen N 36 05.144 • E 28 03.514 6. Smal pad richting grotkerk  N 36 06.176 • E 28 04.507  

GPS-COöRDINATEN WANDELING 7 - LINDOS: DOOR HET MARMARI-GEBERGTE
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AFSTAND:  9,0 km

TyPE:   rondwandeling

TIJD: circa 3 uur

ZWAARTE:  2 (klimmen/dalen)  

LINDOS

Door het Marmari-gebergte

ER NAAR tOE
Neem de kustweg tussen 
Rhodos-stad en Lindos in 
zuidelijke richting. Ter hoog-
te van de afslag Lindos zie 
je langs de weg een grote 
parkeerplaats voor bussen 
en auto’s. Daar zijn ook wat 
winkels. Parkeer je auto in 
de buurt van supermarkt 
Flora. Lindos is ook per bus 
bereikbaar.

WAAROM?
De Acropolis van Lindos, is na die van Athene, de beroemdste van Griekenland. Het 
witte stadje Lindos is dan ook dé attractie van Rhodos en trekt dagelijks busladingen 
met toeristen. Die weten niet dat je in de bergen rond dit mooie stadje ook goed kunt 
wandelen, met regelmatig prachtig uitzicht over de kust en de Acropolis. Deze tocht 
is prima te combineren met een bezoekje aan Lindos, en zelfs nog uit te breiden met 
wandeling 8. De wandeling voert over ruige, droge berghellingen. Van paden is nau-
welijks sprake, maar gelukkig is de route goed gemarkeerd met steenmannen (zie pag 
12) en her en der een spat rode verf. Het laatste stuk voert langs het strand van Vlicha 
waar je heerlijk kunt zwemmen, en wat eten en drinken. Tip: ga eerst wandelen en 
bezoek Lindos pas na 15:00 uur, als de meeste toeristen weer zijn vertrokken.
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Grotkapel bij Vlicha
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Marmari
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DE WANDELING
Met je gezicht naar supermarkt Flora (GpS1) neem je achteraan het parkeerterrein de  
asfaltweg die in de linkerhoek van het terrein flauw omhoog loopt, langs een huis.  
Op een y-splitsing houd je links aan, en ook op de volgende y-splitsing kies je de linker 
weg. Ter hoogte van het laatste vakantiecomplex loopt de weg in een U-bocht. Precies 
halverwege de bocht neem je rechts, bij een steenman een smal pad dat de heuvel op 
gaat (GpS2). 
Let steeds op de steenmannen die het pad markeren, dat eerst steil omhoog loopt en 
verderop iets vlakker wordt. Je passeert een muurtje van gestapelde stenen. Even verder 
moet je weer iets meer klimmen. Je komt bovenaan uit bij een grote steenman. Vervolg 
het vlakke pad dat langs de helling loopt. Links gaapt een diepe afgrond. Verderop 
buigt het pad weg van de afgrond en even verder loop je een vallei in, tussen grote 
rotsblokken en olijfbomen (GpS3) door. 
Volg steeds het pad door de brede en vlakke vallei. Het pad is lang niet overal goed 
zichtbaar, dus oriënteer je op de steenmannen die de route markeren. Het pad loopt 
grotendeels langs de linkerkant van de vallei. Verderop begint het pad te dalen. Af en 
toe zie je groepjes bomen staan. Als het pad wat steiler daalt, zie je aan de rechterkant 
een grot. Je komt uit bij een golfpla ten schuurtje (GpS4). 
Volg het pad rechtdoor, tussen de hekken door. Ter hoogte van een tweede schuurtje 
neem je het smalle pad rechtdoor, dat parallel loopt aan een zandweg (links). Uitein-
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delijk kom je uit op deze zandweg. Hier houd je rechts aan. Even verderop passeer je 
een hek. Blijf de halfverharde weg steeds volgen, negeer afslagen, tot je uitkomt op 
de asfaltweg (GpS5). 
Steek deze over en ga rechtsaf. Na circa 30 meter neem je een weg links, die afdaalt 
richting de kust. Deze weg slingert tussen nieuwe huizen door naar beneden en komt 
uit op een asfaltweg, vlak achter het strand. Voor het vervolg van de route ga je hier 
rechtsaf en volg je de weg langs de kust. Negeer een asfaltweg rechts omhoog. De 
weg wordt van beton en gaat verderop omhoog. Op een T-splitsing voor een hotel 
ga je linksaf, een steenslagweg op. Op een y-splitsing houd je links aan, het licht 
dalende pad. Op het laagste punt, vlak voor een bocht naar rechts, ga je rechtsaf een 
smal pad (GpS6) op, richting het rotsplateau en een grotkerkje. 
Volg het smalle pad en klim naar het kerkje toe. Neem het smalle pad dat links van 
het kerkje verder omhoog gaat. Volg ook hier het spoor van de steenmannen en zoek 
je weg omhoog, richting de hoger gelegen asfaltweg. Klim over de vang rail en ga op 
de weg linksaf. Na circa 250 meter bereik je een parkeerplaats langs de weg. Vanaf 
hier heb je mooi uitzicht op Lindos en de Acropolis. Vervolg de asfaltweg en na ruim  
1 km ben je terug op de parkeerplaats bij supermarkt Flora (GpS1).
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Marmari-gebergte


