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GPS-coördinaten wandeling 2 - CHlomos: door stille dorpen en langs de kust
1. Parkeerplaats
2. Asfaltweg Kouspades

N 39˚27.311 • E 19˚57.363
N 39˚27.233 • E 19˚58.691

3. Strand Petriti
4. Restaurants Boukari

N 39˚27.165 • E 20˚00.091
N 39˚27.591 • E 19˚58.786

R O U T E

2

afstand: 10,7 km
type:
rondwandeling
tijd:
circa 3,5 uur
zwaarte: 2 (klimmen en dalen)

CHlomos

Door stille bergdorpen en langs de kust
Er naar toe
Neem vanaf Kerkyra de
hoofdweg langs de kust
naar Lefkimi. De weg
buigt na verloop van tijd
het binnenland in. Na ongeveer vijf kilometer is in
het plaatsje Linea links de
afslag naar Chlomos.
Je rijdt de berg op. Bij de
rand van het dorp volg
je het bord ‘Center’. Net
voorbij de Taverna Sirtaki
is een groot plein/parkeerplaats. Zet hier je auto
neer.

Waarom?
Tijdens deze wandeling maak je kennis met het Corfiotische leven dat nog niet is aangetast door het toerisme. Vanaf de kerk in het bergdorpje Chlomos heb je op heldere
dagen een prachtig uitzicht, over de Venetiaanse daken van het dorp, tot aan het
vasteland. Je komt door kleine, soms bijna verlaten bergdorpjes. In het halfverlaten
Korakades kun je met eigen ogen zien wat de gevolgen van het ontvolken van het
platteland zijn. Vanaf Petriti loop je een groot stuk langs de kust en heb je uitgebreid
zicht op de vissersactiviteiten. In Boukari is het zeer goed toeven en eten/drinken op
de mooie terrasjes aan zee. De klim van en naar Chlomos is behoorlijk pittig; je overbrugt ruim 200 meter hoogteverschil.
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De wandeling
Vanaf de parkeerplaats (GPS1) loop je rechtdoor de doodlopende straat in, richting het
dorp. Neem 10 minuten de tijd om even links naar boven te lopen naar de Michaels
en Gabriels Kerk, waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt. Voor de wandelroute loop
je weer terug naar beneden en vervolgt de met stenen geplaveide weg het dorp in. Je
komt uit op een pleintje, met een cirkel in de bestrating, hier ga je rechtsaf. Volg deze
dalende weg en negeer zijwegen. Waar de weg linksaf gaat, ga je rechts naast de weg
een pad/trap af naar beneden. Dit wordt al snel een overgroeid keienpad. Negeer een
pad naar rechts en blijf het pad alsmaar volgen naar beneden, bovenlangs de olijfboomgaard. Verderop is het pad deels verzonken. Aan het einde, op een splitsing houd
je rechts aan. 50 meter verderop buigt het pad naar rechts. Als je rechts een vervallen
schuurtje ziet, ga je linksaf, een smal dalend pad af. Je komt uit in een bocht van een
breder pad. Hier ga je rechtdoor, met aan je linkerhand een hek. Negeer een pad naar
rechts en naar links en volg dit brede, afwisselend verharde en onverharde pad omhoog. Blijf dit pad volgen tot je tussen de huizen van Kouspades uitkomt. Volg de weg
die dwars door het dorp heen loopt. Je komt o.a. langs de klokkentoren van de kerk. De
weg eindigt op een bredere asfaltweg (GPS2). Je gaat hier rechtsaf. Negeer een weg naar
links en rechts en volg de weg die langs het bushokje loopt. Volg deze weg het dorp
uit. Je komt in het volgende dorp terecht: Vasilatika. Op de kruising bij het bushokje

ga je rechtdoor. Je wandelt via deze rustige weg het dorp uit en komt terecht in het
halfverlaten dorpje Korakades. Blijf de asfaltweg alsmaar volgen. Deze slingert naar
beneden en uiteindelijk kom je uit bij de eerste huizen van het dorp Petriti, op een
splitsing. Hier ga je 10 meter naar rechts en gelijk weer links. Steek de volgende krui
sing recht over naar beneden. Aan het eind van de straat ga je linksaf en na 100 meter
neem je de eerste asfaltweg naar rechts. Loop deze helemaal af tot bij het strand van
Petriti (GPS3). Hier ga je linksaf en je loopt langs de vissershaven. Neem daar de weg
die pal langs de kust loopt. Deze volg je zo’n twee kilometer, tot je uitkomt bij het
haventje van Boukari. Ter hoogte van de restaurants (GPS4) neem je de asfaltweg naar
links, naar boven. Loop deze weg omhoog tot je weer in het dorpje Kouspades bent.
Als je de klokkentoren van de kerk weer ziet, neem je de weg naar rechts (GPS2),
waar je aan het begin van de wandeling ook al hebt gelopen. Je loopt nu terug zoals
je gekomen bent. Dus blijf de soms verharde weg alsmaar volgen en negeer afslagen.
Op een Y-splitsing houd je links aan. Waar het brede pad lijkt te eindigen, neem je
het smalle pad rechtdoor, omhoog door de olijfboomgaard. Bij een schuurtje houd je
rechts aan en even verder ga je naar links. 50 meter verder ga je weer links en via het
deels verzonken pad loop je omhoog naar de rand van Chlomos. Bij de bestrating ga
je rechtdoor, naar het pleintje. Hier ga je linksaf en blijf je alsmaar de weg volgen tot
je weer op de parkeerplaats uitkomt waar je auto staat (GPS1).
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