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1 Kruising met stoplichten  N 40 13.372 • E 23 40.140 6 Brede Y-splitsing  N 40 15.034 • E 23 40.250
2 Splitsing met stopbord  N 40 13.737 • E 23 40.287 7 Terrein met muurtjes en bron  N 40 15.114 • E 23 41.357
3 Splitsing voor kerk  N 40 13.966 • E 23 40.366 8 Splitsing kerkje Ag. Nikolaos  N 40 14.953 • E 23 41.510
4 Kruising met onverharde weg  N 40 14.229 • E 23 40.524 9 Smalle onverharde weg links  N 40 14.529 • E 23 40.905
5 Splitsing met bankje  N 40 14.631 • E 23 40.495

GPS-coördinaten wandelinG 1 - niKiti - door Groene heuvelS naar aGioS niKolaoS
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NIKITI

door groene heuvels naar agios nikolaos

ernaartOe
Nikiti ligt aan de noord-
westkust op Sithonia, het  
middelste schiereiland. Volg 
de grote weg tot in Nikiti tot 
aan de kruising met stoplich-
ten en de afslagen ‘Old Nikiti’ 
en ‘Beach’. Parkeer je auto in 
de buurt van deze kruising 
met stoplichten. Nikiti is ook 
per bus bereikbaar.

WaarOm?
Oorspronkelijk lag Nikiti niet aan de kust. Daar vind je nu de toeristische accommo-
daties. Het oude deel ligt net iets meer landinwaarts en daardoorheen wandel je 
omhoog de heuvels in. De onverharde wegen slingeren door een gevarieerd landschap. 
Je loopt door olijfboomgaarden, maar ook stukken door meer natuurlijk bos. In het 
voorjaar wandel je door een zee van veldbloemen. In het dorp Agios Nikolaos wonen 
heel wat mensen die hier hun bijenkasten uitzetten. Het dorpje zelf is niet toeristisch 
en met een beetje geluk kun je terecht bij een van de vijf taverna’s op het plein. Daarna 
trek je opnieuw de heuvels in om na een flinke klim de afdaling richting je startpunt te 
maken. Wil je het zweet na afloop wegspoelen, dan ben je in een paar minuten op het 
langgerekte zandstrand van Nikiti. Daar vind je ook volop taverna’s en restaurants voor 
een sea side diner. Tip: op vrijdagmorgen is er markt in het oude deel van Nikiti.

AfSTAND:  11,3 km
DUUR:  4 uur
ZWAARTE:  2 (klimmen)
LAAGSTE PUNT:  22 m, HOOGSTE PUNT: 261 m
TOTALE STIJGING:  418 m

Zicht op Nikiti

Lavendel
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Houd rechts aan en volg de dalende weg zo’n 200 m naar het centrale pleintje met 
taverna’s. Voor het vervolg van de route loop je 200 m terug naar de splitsing bij de 
kerk (GPs8).
Hier houd je nu links aan en na 70 m ga je op de kruising linksaf bij de wegwijzer 
‘Ring Road exit’. Na nog eens 70 m houd je op een Y-splitsing rechts aan. Volg de 
stijgende weg die verderop overgaat in beton en daarna onverhard wordt. Na 750 m 
negeer je een karrenspoor naar links en vervolgt de stijgende weg nog zo’n 600 m. 
Je wandelt langs olijfboomgaarden en ziet dan rechts van de weg een blauw-witte 
schrijn. Neem direct daarna de afslag naar links, een smalle, dalende onverharde weg 
(GPs9).
Al snel loopt de weg door het dennenbos en wordt smaller. Na krap 200 m ga je op 
een kruising van paden rechtdoor. Het pad gaat kort daarna dalen en gaat een stuk 
verder over in beton. Blijf de smalle betonweg volgen tot je uitkomt op een kruising 
met een onverharde weg (GPs4).
Vanaf hier volg je dezelfde route terug zoals je op de heenweg bent gekomen. Volg 
de dalende weg, langs de begraafplaats tot aan de splitsing voor de kerk (GPs3). Hier 
ga je rechtsaf. Volg de dalende weg met een bocht naar links. Negeer zijwegen. Bij de 
taverna ga je rechtdoor. Na 350 m ga je linksaf (GPs2) een brede straat (eenrichtings-
verkeer) in. De weg buigt naar rechts. Blijf de weg volgen tot aan de Y-splitsing waar 
je rechts aanhoudt. Volg nu de dalende weg rechtdoor, terug tot aan de kruising met 
stoplichten (GPs1). 15
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Nikiti

Agios Nikolaos

Gevlekte orchis

de WandelinG
Volg vanaf de kruising (GPs1) de 
weg omhoog, richting ‘Old Nikiti’. 
Na 250 m ga je op een kruising 
rechtdoor, richting ‘Old village’. 
Negeer na 150 m een zijweg 
naar rechts en volg de weg naar 
links. Negeer zijwegen en ga aan 
het einde op een splitsing met 
stopbord (GPs2) rechtsaf.
Na ruim 350 m ga je op de 
splitsing bij een taverna recht-
door. De smalle weg gaat stijgen. 
Negeer zijwegen, volg de weg 
omhoog tot aan een splitsing 
voor de kerk (GPs3).
Hier ga je linksaf en volgt het 
stijgende pad. Je loopt langs de 
begraafplaats en op een kruising 
met een asfaltweg ga je recht-
door een betonweg op, richting 
Agios Nikolaos. De betonweg 
gaat al snel over in een on-
verharde weg en blijft stijgen. 
Verderop wordt de weg weer  

van beton. Op een kruising met een onverharde weg (GPs4) ga je eerst even rechtsaf.
Na 150 m kom je bij de Profitias Ilias kapel. Loop voor het vervolg van de route 150 
m terug naar de betonweg en steek die recht over. Volg de onverharde weg rechtdoor, 
omhoog. De weg stijgt geleidelijk, verderop zie je rechts een aantal golfplaten schuren. 
Negeer zijpaden en blijf de weg rechtdoor volgen. Je loopt tussen olijfboomgaarden 
door. Aan het einde kom je direct na een omheind terrein op een splitsing (GPs5) met 
rechts een bankje.
Hier ga je linksaf. Je volgt de onverharde weg ruim 800 m tot je uitkomt op een brede 
Y-splitsing (GPs6).
Hier houd je rechts aan. Na circa 350 m zie je links een kapel en een picknickbank. 
Blijf de onverharde weg volgen. De weg gaat dalen, verderop steiler. Je daalt af naar 
een Y-splitsing naast een terrein met lage muurtjes en een bron (GPs7). 
Hier houd je rechts aan, loopt over een stukje beton en volgt daarna de onverharde 
weg omhoog. Deze loopt met een paar bochten naar het dorp Agios Nikolaos. Aan de 
rand van het dorp wordt de weg van asfalt. Volg de weg rechtdoor en negeer zijwegen. 
Je komt uit op een splitsing voor een kleine kerk (GPs8).


