
Lefkada ten Voeten Uit

Wandeling nr. 1

p.10, tussen LE3 en LE4, er is geen ketting meer.

p.10, na LE4, twee bankjes (achter de vuilnisbakken), de vuilnisbakken waren  weg.

Wandeling nr. 2 

p.12, toen wij in de winter van 2015 in de Melissa Kloof waren, waren houten hekjes 
gebroken en ontbraken planken en leuningen bij een paar bruggen. Onduidelijk wanneer dit 
hersteld zal worden.

De plaquettes op p.13 zijn gestolen, nu is er alleen nog een wit gedenkteken zonder 
plaquettes.

p.14, AP8, de roestige staalconstructie wordt nogal eens verplaatst, volg de klimmende 
steenslagweg naar rechts.

Wandeling nr. 3 

p.16, zie p.12

p.17, iets voor TS2, een stukje voorbij een nieuw huis, inmiddels zijn hier meerdere huizen 
gebouwd.

p.17, na LKM3, deze golfplaten schuur staat aan de rechterkant van de weg.

p.17,  voor LKM4, het pad voorbij de rode auto is niet meer afgezet met een hek.

p.17, AP8, de roestige staalconstructie wordt nogal eens verplaatst, houd bij de Y-splitsing 
rechts aan.

Wandeling nr.   4  

p.23, er is nog 1 kafeneion, ook vaak door de week geopend. De kleine hapjes van de grill  
worden niet meer geserveerd.

p.23, na LKM3, deze golfplaten schuur staat aan de rechterkant van de weg.

p.23,  voor LKM4, het pad voorbij de rode auto is niet meer afgezet met een hek.

p.23, AP8, de roestige staalconstructie wordt nogal eens verplaatst, houd bij de Y-splitsing 
rechts aan. 

Wandeling nr. 7

p.33, het bord met KKE is er niet meer maar u houd links aan bij de gele brievenbus van de 
E TA en gaat rechtdoor naar beneden. Ʌ Bij KA2 negeert u de rode pijl rechtdoor.



p.33, het bord met KKE is er niet meer maar u houd links aan bij de gele brievenbus van de 
E TA en gaat rechtdoor naar beneden. Ʌ Bij KA2 negeert u de rode pijl rechtdoor.

p.35, na KA7, bij de afslag na 5 minuten naar de niet geasfalteerde weg staat een nieuw 
gebedshuisje. 

p.35 en p.36, als u de brede natuurstenen trappen naar beneden gaat komt u bij de oude 
Venetiaanse brug van Marcus. Via het houten bruggetje en de trappen komt u weer op de 
asfaltweg waar u linksaf gaat. 

Wandeling nr. 8

p.38, REK5. Hier is het oude monopati vergraven tot een steenslagweg. U volgt deze weg die 
uitkomt bij het kerkje van Ag.Konstantinos. Hier ziet u links van de kerk de oude trappen met 
de ijzeren leuning omhoog gaan. Volg dit en u komt weer uit op de steenslagweg. Ga naar 
links en waar de steenslagweg scherp naar links afbuigt richting kerkje ziet u aan de 
rechterkant van de bocht het oude monopati rechtdoor gaan. Volg dit monopati. 

Wandeling nr.9 

p.43, voor EG2, het (eerste moet weg) geplaveide weggetje naar links is aangegeven met 
een rode pijl.

Nieuw 9A (ruim 2 uur)

p.43 Volg wandeling nr.9 tot EG5. U bent op de hoogvlakte bij het kerkje Ag.Donatos en gaat 
hier op de asfaltweg rechtsaf. Iets verder houd u de asfaltweg naar links aan. U blijft de 
asfaltweg ongeveer een half uur volgen tot u na een bocht naar links een steengroeve in de 
verte u ziet. Een stukje voorbij deze bocht ziet u aan uw rechterhand een blauwe en rode 
stip die het begin aangeven van het pad naar beneden. U blijft dit pad ongeveer 45 minuten 
volgen tot u op de asfaltweg bij Englouvi uitkomt. Hier gaat u naar links, een paar minuten 
later bij het gebedshuisje naar rechts en bij het groene hek scherp naar links en daalt verder 
af langs het pad waar u de wandeling bent begonnen.

Wandeling nr. 10

p.48, De afstand is 11km in plaats van 19km. 

 p.49, u ziet een onverharde weg scherp naar links omhoog gaan bij een roestig geel bord en 
een blauwe stip. Ga hier naar links.

p.51, na EN6: vervolgt u bij het Ag. Vlasios kerkje uw weg naar rechts. Een paar minuten 
later ziet u een olijfboomgaard voor u en u volgt de weg rechtdoor en negeert de afslag naar 
rechts. Een paar minuten later splitst het pad zich maar u houdt links aan totdat de veldweg 
eindigt bij een olijfboomgaard. Aan uw linkerhand ziet u hoge cipressen en rechts voor u een 
olijfboomgaard. U gaat de olijfboomgaard in, een blauwe stip op een rots, en volgt uw weg 
door de olijfboomgaard rechtdoor. Volg de blauwe stippen die u via twee tot drie terrassen 
rechts naar beneden leiden naar een pad dat rechts van een grote rots met blauwe stip 
afdaalt. U passeert een smalle beekbedding (water in de winter). Het pad wordt smaller en 



gaat door dicht op elkaar staande cipressen. Na 2 à 3 minuten daalt het pad af naar een 
bredere beek met grote rotsen (water in de winter). Steek de beek over en volg het pad door 
de bomen voor een paar minuten. Op de top wordt het terrein meer open en u ziet een paar 
oude olijfbomen rechts voor u. Vervolg het pad door de jonge cipressen, en geleidelijk aan 
daalt u af naar rechts en komt via een smalle beekbedding bij een open veld met olijfbomen. 
Volg hier het pad rechtdoor dat overgaat in een stenige veldweg. Na ongeveer 5 minuten 
ziet u nieuwe huizen aan uw linkerhand.

Wandeling nr. 12

Foto p.57, dit pad is niet meer begaanbaar. 

p.57, na EN6, zie opmerking p.51

p.58/59, Het gedeelte tussen NI1-NI2 en NI3 hebben we nog niet kunnen controleren.

Wandeling nr. 13/14

P.62, na KL1, het hek voor dieren was er niet meer.

Nieuwe route voor wandeling no.13

Er is een prachtig pad door een kreupelbos schoongemaakt. Dit pad begint bij het Rode 
Klooster, Kokkini Ekklisia KR5 en bij KR12 wordt de oorspronkelijke wandeling weer 
opgepakt. Op deze manier wordt de wandeling ongeveer 1 uur en 15 minuten ingekort.

Deze afkorting is goed te volgen, er zijn blauwe, rode en oranje markeringen aangegeven. 
Vanuit de hoofdingang van het klooster loopt u rechtdoor, 1 trap naar beneden en u houd 
rechts aan. U gaat ongeveer 3 velden naar beneden met de bosrand aan uw rechterhand. Na 
een paar minuten ziet u de ingang van het kreupelbos. Volg het pad door het kreupelbos en 
na ongeveer 20 minuten komt u er weer uit. Sla rechtsaf, bij de volgende splitsing na 
ongeveer 10 minuten houd u de doorgaande weg naar links aan en ongeveer 10 minuten 
verder ziet u een pad naar rechts gaan naar een bakstenen schuurtje. Dit is KR12 uit de 
oorspronkelijke wandeling.

Wandeling nr. 15

P. 68, de weg naar rechts bij het gele huis is aangegeven met KTHMA ΓΑΖΗΣ PATISSERIE

Wandeling nr. 16

P.70, zie p.68

P.71, op het plein van Katouna is ‘s zomers een kafeneion geopend

Wandeling nr. 17 

P.73, zie p.71

p.73, na LP5, de onverharde weg naar rechts is verhard. 



p.75, het laatste stuk van het pad bij LP10 is overgroeid. U kunt dit pad vermijden door bij de 
schuur de doorgaande weg te volgen. Een paar minuten later gaat u linksaf het pad in. Houd 
links aan bij de 2 Y-splitsingen en iets verder ziet u de waterval aan uw linkerhand en daarna 
het oorspronkelijke pad van links (LP11). Dus nu rechtdoor.

Wandeling nr. 18

p.76 , zie p.71

p. 76, LK5-LK6, er is nog een veldweg eerder naar rechts maar daar hangt vaak een ketting 
voor. 

Wandeling nr. 19 

p.80 De Olive Wood Workshop bestaat niet meer dus de bordjes zijn verdwenen. U steekt de 
asfaltweg over en loopt langs de smalle asfaltweg naar rechts omhoog. 

p.82, FTN5, dit pad is overgroeid maar als u iets verder doorloopt ziet u een duidelijk pad 
aan uw linkerhand naar beneden gaan, volg dit pad. 

Wandeling nr. 21

P.92, na KS19 is een nieuw betonpad gekomen, u blijft dit volgen richting een nieuwe villa.

Wandeling nr. 22

p.94, tussen KO4 en KO5 is er halverwege een nieuwe weg vrijwel rechtdoor bijgekomen, u 
blijft de hoofdweg volgen die naar links afbuigt. 

Wandeling nr. 27 

p.113, Het pad KAL4-KAL5 is overgroeid, u blijft de asfaltweg volgen tot KE1 (zie foto p.115), 
hier slaat u linksaf.

p.114, KE1-KE2, negeer de afslag  naar rechts na 7 minuten, iets verder negeer de afslag 
(inmiddels overgroeid) naar links. Twee minuten verder maakt de weg een scherpe bocht 
naar links en gaat de weg over in een smal monopati. In het begin is het niet zo goed te zien 
maar later wordt het steeds duidelijker  en waar het pad links omhoog gaat ziet u een fraaie, 
overhangende rots. 

p.114, Voor KE5 moet zijn: Hier loopt u rechtdoor en iets verder gaat een monopati naar 
beneden.

P.114, Het pad tussen KE8 en KE9 was dit voorjaar (2015) gedeeltelijk overgroeid maar het is 
nog goed te volgen. Het ergste hebben we gesnoeid. 

Wandeling nr. 28

p. 116 Het pad KAL4-KAL5 is overgroeid, u blijft de asfaltweg volgen, passeert KE1, zie foto 
p.115 en nog 2 minuten en u bent bij KAL5, het punt waar het oorspronkelijke pad op de 
weg komt.



p.118 voor KAL14, het kleine gebouwtje is gesloopt en het paadje is verdwenen. Loop terug 
naar KAL12  waar u rechtdoor loopt. Voor de panoramische wandeling gaat u bij KAL12 
linksaf.

Wandeling nr. 29

p. 121, De afstand is 14.3 km in plaats van 7.5 km!!

p.122 De veldweg is gedeeltelijk geasfalteerd. 

p.122 Hier is een afsteek mogelijk tussen AT6 en AT7 waardoor u later korter op de 
asfaltweg loopt. We hebben hier eerder een bordje neergezet maar dat is inmiddels 
verdwenen. Nu staan er blauwe stippen. Het pad is te zien linksonder op de foto op p.123. 
Dit pad komt na ruim 15 minuten uit op de asfaltweg tussen AT8 en AT9 waar u linksaf slaat 
en de oorspronkelijke weg volgt. Tegenover de afslag AT9 ziet u zonnecollectoren.




