Bij de start, op de achtergrond Marathonissi
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1

AFSTAND:
DUUR:
ZWAARTE:
LAAGSTE PUNT:
TOTALE STIJGING:

10,6 KM
4 UUR
2 (KLIMMEN, ONDERGROND)
35 M, HOOGSTE PUNT: 333 M
436 M

MARATHIA

De kalksteenkliffen van de zuidwestkust

De Marathia-bogen

WAAROM?

De zuidwestelijke punt van Zakynthos is verrassend rustig, ondanks
dat je ook hier nog deels aan de populaire baai van Laganas zit en
het schildpaddeneiland Marathonissi hier voor de kust ligt. Maar
die drukte lijkt ver weg in het gehuchtje Marathia. Je wandelt door
olijfboomgaarden omhoog en komt aan de kust, waarvandaan je
fantastisch uitzicht hebt op de kalksteenkliffen en een rotsboog
die van de kust uitsteekt in de azuurblauwe zee. Met zicht op het
schildpaddeneilandje kun je je dan verbazen over alle boten en
bootjes die rond het eiland en langs de kust varen, op zoek naar
zeeschildpadden en grotten. Dan volgt een flinke klim over smalle
voetpaden, om uit te komen bij een stelsel van goed begaanbare
steenslagwegen waarlangs je terug wandelt naar Marathia. Daar
is het heerlijk bijkomen met een koud biertje op het terras met
zeezicht of op het iets lager gelegen strandje.
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ER NAAR TOE
Marathia ligt in het zuidwesten van Zakynthos. Volg
vanaf Zakynthos-stad de borden richting Lithakia en
Keri. Vervolg in Lithakia de weg richting Keri Beach.
Blijf de weg volgen en negeer op een splitsing de
weg naar links, richting Keri Beach. Na ruim 1 km ga
je linksaf, richting Marathia. Na circa 3 km parkeer
je de auto op de parkeerplaats net voorbij Taverna
Votsalo.

DE WANDELING

Loop vanaf de parkeerplaats (GPS1) de asfaltweg verder af.
Na 350 meter ga je rechtsaf een betonweg (GPS2) op die langs
een muur omhoog loopt.
Je loopt langs een paar huizen omhoog. De weg is afwisselend
van steenslag en met beton verhard. Je komt uit op een T-splitsing
(GPS3).
Hier ga je linksaf. Volg de weg verder omhoog. Ter hoogte van
een huis negeer je een dalende weg naar links, blijf de weg volgen. Vlak voor een hek buigt de weg naar rechts. Volg steeds de
weg, negeer een weg naar rechts. Je loopt weer langs een paar
huizen en volgt de weg die smaller wordt. Je passeert een kloof.
De weg gaat daar verder als een voetpad. Het pad gaat dalen en
slingert verderop met bochten naar beneden. Je krijgt zicht op de
rotsboog aan de kust (links). Het pad buigt verderop naar rechts.
Je komt uit op een onduidelijke Y-splitsing (GPS4), met rechts een
rode pijl op de rotswand.
Je kunt vanaf hier twee uitstapjes maken. Ga dan linksaf, een
smal dalend pad op. Na krap 150 meter kun je op een onduide
lijke Y-splitsing rechts aanhouden. In circa 200 meter loop je naar
de rand van de kliffen voor uitzicht op de prachtige kalksteen
formaties (rechts). Loop dan 200 meter terug en ga op de kleine
Y-splitsing rechtsaf. Hier gaat een aanvankelijk breder pad verder
naar beneden. Je kunt dit aflopen en zo beter zicht krijgen op de
rotsboog. Verderop wordt het pad slechter begaanbaar en gaat
tussen de struiken door. Bepaal zelf hoe ver je wilt afdalen. Om
daadwerkelijk bij de zee uit te komen moet je het laatste stuk be-
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hoorlijk klauteren en vast ter been zijn. Loop na je bezoek terug
omhoog naar de Y-splitsing, ga rechtsaf en loop terug naar de
Y-splitsing (GPS4) met de rode pijl op de rotswand.
Hier ga je nu linksaf, verder omhoog. Er volgt een flinke klim. Na
circa 500 meter passeer je weer een kloof, het pad buigt daar
naar links. Verderop buigt het pad naar rechts en blijft stijgen. Na
nog wat bochten komt het pad uit aan het begin van een bredere,
beter onderhouden steenslagweg (GPS5).
Ga hier rechtsaf en volg deze steenslagweg zo’n 500 meter, tot je
uitkomt op een kruising van steenslagwegen (GPS6).
Ga rechtsaf en volg de dalende weg. Negeer na 400 meter een
betonweg links omhoog en volg de weg rechtdoor. Na 250 meter
negeer je een weg naar rechts. Loop door tot aan een met beton
verharde Y-splitsing (GPS7).
Houd rechts aan en volg de dalende weg in totaal 1,5 km. Negeer
onderweg zijpaden en –wegen naar links. Je komt uit op een ruime
driesprong (GPS3), met links een hek langs de weg.
Hier ga je linksaf. Volg de weg, die af en toe met beton verhard is,
langs enkele huizen tot je uitkomt op een asfaltweg (GPS2).
Ga linksaf en na 350 meter ben je terug op de parkeerplaats
(GPS1) bij de taverna.

GPS COÖRDINATEN VAN MARATHIA
DE KALKSTEENKLIFFEN VAN DE ZUIDWESTKUST
1 Parkeerplaats bij taverna
2 Betonweg rechtsaf
3 T-splitsing
4 Y-splitsing met rode pijl
5 Begin steenslagweg
6 Kruising steenslagwegen
7 Y-splitsing

N 37 40.289 E 20 50.856
N 37 40.158 E 20 50.983
N 37 39.991 E 20 51.103
N 37 39.424 E 20 51.335
N 37 39.310 E 20 50.934
N 37 39.558 E 20 50.734
N 37 39.917 E 20 50.747
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