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GPS-coördinaten wandeling
1. Dorpspleintje Agalas
2. Afslag Andronion wells
3. Uitzichtpunt
4. Steenslagweg links

10 - Agalas - Het mooiste
N 37 42.431 • E 20 46.624
N 37 41.823 • E 20 46.614
N 37 41.181 • E 20 46.524
N 37 41.431 • E 20 46.652

uitzicht van Zakynthos
5. Asfaltweg
6. Y-splitsing
7. Asfaltweg
8. Grotten

N 37 41.886 • E 20 46.365
N 37 42.245 • E 20 45.960
N 37 42.442 • E 20 46.204
N 37 42.339 • E 20 46.336

RO U TE

10

afstand:
Duur:
Zwaarte:
Laagste punt:
Totale stijging:

11,1 km
4 uur
2 (klimmen)
114 m, Hoogste punt: 303 m
357 m

Agalas

Het mooiste uitzicht van Zakynthos
Zicht op de rots Kentinaria

Er naar toe
Agalas ligt in het Zuidwesten van Zakynthos.
Volg vanuit Zakynthos de
weg richting Lithakia en
Keri. Neem in Lithakia de
afslag richting Kiliomenos
en Kampi. Volg de weg door
Lithakia omhoog en neem
na circa 3 km de afslag
naar Agalas. Volg deze weg
zo’n 4 km en parkeer dan
je auto ter hoogte van een
bocht naar rechts, bij het
pleintje en de taverna in
het dorp.

Waarom?
De imposante kliffen aan de westkust van Zakynthos behoren tot het mooiste wat
het eiland te bieden heeft. Het is er rustig en stil, de dorpen zijn typisch Grieks en
niet overspoeld met toeristen. Je wandelt door een groene vallei met wijnranken en
olijfbomen, sommigen al honderden jaren oud en grillig gevormd. In deze vallei werd
al in de 15de eeuw water opgeslagen in ondergrondse reservoirs. Dan daal je af rich
ting de kust. Het uitzicht op de rots Kentinaria vlak voor de kust in het azuurblauwe
water behoort wat ons betreft tot de mooiste plekjes op het eiland. Voor de terugweg
slinger je door een wilde en natuurlijke vallei. Daar groeit en bloeit van alles en ruik
je de verse kruiden overal. Vlak voor Agalas kun je een bezoekje brengen aan de
Damian grotten en even bijkomen op het terras van de bijbehorende taverna. Als je
het dorp weer in loopt zie je een aantal historische panden die zijn ingestort bij de
aardbeving in 1953.
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De wandeling
Vanaf het pleintje
1
(GPS1) ga je, met je
Agalas
P
rug naar de taverna/
Taverna
Tourist Info, rechtsaf
6
de dalende asfaltweg
7
op, richting ‘Andronio
8 Damian grot
Venetian wells’. Volg
de asfaltweg en
negeer na 1,2 km een
asfaltweg naar rechts.
Volg de weg nog zo’n
300 meter rechtdoor
en ga dan rechtsaf bij
een wegwijzer (GPS2),
2
richting Andronios
wells.
5
Je loopt een steenslagAndronio wells
weg in en bent na 100
meter bij de waterputten. Na je bezoekje
loop je 100 meter
terug en gaat op de
asfaltweg rechtsaf.
Negeer na 550 meter
een steenslagweg
4
schuin naar links. De
asfaltweg buigt naar
rechts en links en
gaat stijgen. Negeer
3
zijwegen. De weg gaat
dalen met een aantal
haarspeldbochten.
Daal af tot je uitkomt
bij een uitzichtpunt (GPS3) aan je linkerhand, waarvandaan je mooi uitzicht hebt op de
rots Kentinaria in zee.
Voor het vervolg van de route loop je 900 meter terug langs de asfaltweg omhoog. Je
komt op een punt waar aan weerszijden een steenslagweg het groen in loopt. Hier ga je
linksaf (GPS4).

Deze steenslagweg volg je 1,1 km. Negeer alle zijpaden en –wegen tot je uitkomt op
een asfaltwegweg (GPS5).
Hier ga je linksaf, het asfalt gaat gelijk over in steenslag. Na 150 meter houd je op
een splitsing rechts aan, je loopt langs een huis. Het pad buigt kort daarna naar
rechts en daalt dan geleidelijk af. Na 1,1 km kom je uit op de bodem van het dal.
Daarna gaat de weg weer stijgen en buigt al snel naar rechts. Volg de steenslagweg
omhoog. Negeer na 600 meter een steenslagweg scherp naar links en blijf de stijgende weg volgen. Na 400 meter kom je op een Y-splitsing (GPS6).
Hier kies je het rechter, stijgende pad. Dat gaat al snel in bochten steil omhoog. Blijf
de steenslagweg alsmaar volgen tot je uitkomt op een splitsing met een asfaltweg
(GPS7).
Hier ga je rechtsaf en volgt de weg 250 meter tot aan een taverna aan je linkerhand.
Direct daarna ga je linksaf een smal rotsachtig pad op, dat naar de ‘Cave Damianou’
loopt. Volg dit pad 250 meter tot je uitkomt bij de grotten (GPS8).
Loop daarna terug naar de asfaltweg bij de taverna en volg de weg naar rechts. Blijf
de weg volgen en negeer een asfaltweg naar rechts. Je loopt zo het dorp weer in.
Blijf de slingerende weg volgen en negeer zijwegen. De weg buigt naar rechts en
daalt af naar een grotere asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Na 100 meter ben je terug bij
de taverna en het dorpspleintje (GPS1) waar je de auto hebt geparkeerd.
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