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 GPS COÖRDINATEN WANDELING 2 - AGII DEKA - HET KLOOSTER OP DE HOOGSTE BERG VAN ZUID-CORFU
1. Kruising  N39 32.381 • E19 53.8481. Kruising  N39 32.381 • E19 53.848 4. Betonpad rechtsaf  N39 32.687 • E19 52.4694. Betonpad rechtsaf  N39 32.687 • E19 52.469
2. Steenslagweg linksaf  N39 32.417 • E19 53.6712. Steenslagweg linksaf  N39 32.417 • E19 53.671 5. Kapelletje op berg  N39 32.878 • E19 52.6475. Kapelletje op berg  N39 32.878 • E19 52.647
3. Splitsing breder pad  N39 32.335 • E19 53.0423. Splitsing breder pad  N39 32.335 • E19 53.042 6. Wijde Y-splitsing  N39 32.546 • E19 53.6806. Wijde Y-splitsing  N39 32.546 • E19 53.680
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AGII DEKA

Het klooster op de hoogste berg van zuid-corfu

ernaartoe
De berg Agii Deka ligt op de 
zuidelijke helft van het eiland, 
net iets onder het midden. 
Volg vanaf de hoofdstad de 
borden richting Lefkimi en 
daarna Achillion en Agios 
Gordis. Volg vanuit Milia de 
borden Strongli en neem de 
afslag naar links omhoog.  
De weg slingert omhoog en  
je passeert het langgerekte 
dorp Agii Deka. 1,6 km na  
het verlaten van het dorp 
kom je op een kruising van 
wegen, met rechts een afslag 
richting ‘Pantokrator’. Parkeer 
je auto in de buurt van deze 
kruising.

Waarom?
Deze wandeling brengt je naar de top van de hoogste berg op de zuidelijke helft van het 
eiland. Je maakt ook kennis met een van de mooiste stukjes van de Corfu Trail, het lange-
afstandspad dat van zuid naar noord over het eiland slingert. Je wandelt over smalle paadjes 
tussen de struiken en bomen door. Je passeert zo oude olijfboomgaarden en beklimt de 
helling van de berg Agii Deka (‘tien heiligen’) die verwarrend genoeg soms ook ‘Pantokrater’ 
wordt genoemd, net als de hoogste bergtop in het noorden van Corfu. De klim omhoog gaat 
aanvankelijk geleidelijk, maar wordt dan steil en doet een ware aanslag op je kuiten en  
conditie. Vandaar de +. Bovenop kun je genieten van uitzicht naar vrijwel alle kanten, waar-
onder op Kerkyra. Het kloostertje bovenop heeft een mooie tuin waar je op adem kunt  
komen. Het klooster is niet meer bewoond en het kerkje is meestal gesloten, maar de sfeer 
is er evengoed ‘gewijd’. Voor de terugweg daal je af via een stille betonweg, zonder verkeer. 
Best lekker lopen na zo’n klim!

2
AFSTAND:  6,9 km (rondwandeling)
DUUR:  3 uur
ZWAARTE:  2+ (klimmen/dalen)
LAAGSTE PUNT:  191 m, HOOGSTE PUNT: 530 m
TOTALE STIJGING:  423 m

Klooster bovenop de berg
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Neem vanaf de kruising (GPs1) de met beton verharde weg richting ‘Pantokrator’. 
Na 250 m passeer je een kapel. Na nog eens 100 m op dezelfde weg ga je linksaf 
een steenslagweg (GPs2) op. Let op de gele markering (verf ) van de Corfu Trail op 
de elektriciteitspaal.
Het brede pad daalt. Waar dat na 300 m scherp naar links buigt ga je rechtdoor een 
smal pad op. Ook dit pad daalt en stijgt afwisselend. Je wandelt tussen de bomen 
en struiken door. Blijf het smalle pad en de markering steeds volgen. Een stuk verder 
wandel je tussen grote rotsblokken door. Na 1 km kom je uit op een splitsing met een 
breder pad (GPs3).
Hier ga je rechtsaf. Volg het dalende pad en houd links aan. Het brede pad is een 
stukje verhard met beton en gaat daarna weer verder als steenslagweg. Blijf de stij-
gende weg steeds volgen. Af en toe is er een stuk verhard met beton. Negeer zijwegen 
en -paden. Ter hoogte van een paar huizen kom je uit op een splitsing met een smalle 
asfaltweg. Hier ga je linksaf en na 80 m ga je bij een schuur scherp rechtsaf, een 
betonpad (GPs4) op.
Na 80 m kruis je een smalle weg. Je gaat hier rechtdoor en volgt een smal pad dat 
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omhoog gaat. Dat pad buigt na 120 m naar links. Dan volgt een steile klim over de 
terrassen van een olijfboomgaard. Af en toe vlakt het pad even af, maar je blijft stij-
gen tot je na 700 m bovenaan uitkomt op een steenslagweg, met links een kapelletje 
(GPs5).
Nog voor de kapel ga je rechtsaf en volg je de met beton verharde weg. Na 50 m 
ga je linksaf om het klooster te bezoeken. Na je bezoek loop je terug en volg je de 
betonweg naar links. Na 200 m houd je op een verharde Y-splitsing rechts aan. Je 
volgt de dalende betonweg. Je blijft deze weg in totaal 2,3 km volgen. Je slingert zo 
naar beneden en negeert zijpaden en -wegen. Je komt uiteindelijk uit op een wijde 
Y-splitsing (GPs6).
Hier houd je links aan en na 80 m negeer je een doodlopende weg naar links. Volg 
de dalende weg rechtdoor. Je passeert even verder het punt waar je eerder bent 
afgeslagen (GPs2). Volg de weg nog 350 m rechtdoor en je bent terug op de kruising 
(GPs1) waar je bent gestart en waar je je auto in de buurt hebt geparkeerd.
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Uitzicht op Kerkyra
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