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Een culturele en archeologische fietsreis in de Peloponnesos 

Cultuur, archeologie, natuur, zee en lokale heerlijkheden 
 
Code tour: GR01C 

 
 

 
 
 
Een ongelooflijk fascinerende fietstocht vol archeologische kostbaarheden uit het klassieke 
Griekenland. De tocht is een mooie combinatie van een bergachtig en maritiem landschap. 
De route gaat de heuvels in en als bij toverslag is er dan de glasheldere en transparante 
zee. Je fietst in een zonovergoten landschap met de prachtige dennen van de berg Mainalo 
en kan genieten van de lange stranden van de Argolische Golf, ook wel bekend als Golf 
van Nauplion (Nafplio), een prachtige en suggestieve inham van de Egeïsche Zee. Je 
bezoekt enkele van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in deze regio, zoals 
Epidaurus met zijn beroemde theater, Mycene, opgenomen in de lijst van UNESCO-
erfgoed, het oude Tegea, Argos, Lerna met het gelijknamige meer waar Hercules het 
mythische beest heeft gedood (de beroemde Hydra van Lerna, beschouwd als onsterfelijk) 
en de muren van de oude Tiryns.  
De bestemming van deze reis is de centraal-oostelijke Peloponnesos, waar de mythische 
eeuwige bergen een fantastisch blauwe zee ontmoeten. Het startpunt is Vytina, een klein 
en typisch bergdorp, omringd door bossen waar u nog steeds frisse en zuivere lucht kunt 
inademen en ’s morgens wakker wordt met het zachte vogelgezang.  
De eerste fietsdag passeer je pittoreske dorpjes en op het einde is er een welverdiende 
afdaling richting Tripoli, een kleine typisch Griekse stad, gelegen in het hart van het 
schiereiland Peloponnesos. Tripoli heeft een typisch Griekse sfeer, nog niet gekenmerkt 
door massatoerisme. 
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De volgende plaats op de route is het kleine en charmante vissersdorpje Paralio Astros 
met een kleurig haventje. De tour eindigt in de badplaats Nauplion (Nafplio), een 
droomlocatie in het oostelijke deel van de Peloponnesos, waar twee rondritten uitgezet 

zijn en je heerlijke dagen kan doorbrengen.  
 
De dagelijkse routes van deze fietstocht zijn niet te zwaar. Je bent ’s morgens vrij om te 
vertrekken wanneer je wilt en aan te komen op elk moment van de dag. Er is genoeg 
gelegenheid om leuke pauzes onderweg te maken op de vele stranden, bij archeologische 
vindplaatsen, in gezellige restaurantjes genietend van lokale lekkernijen of op 
zonovergoten terrasjes een glas wijn of koel biertje laten smaken.  
 
 

 
 
 

Startdagen: iedere zaterdag van april tot oktober 
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Deelnemers: minimum twee personen 
 

Niveau 2/3: gemiddelde zwaarte 
Er is een zekere fietservaring nodig. De dagelijkse afstanden zijn niet te lang, maar op 
sommige dagen is er een beduidend niveauverschil.  
Dagelijkse kilometers: min. 38 km – max. 55 km 
Totale km: 277 km 

 
 
Programma dag per dag 
                
Dag 1: Aankomst in Vytina 

Individuele aankomst in Vytina, een karakteristiek Grieks dorp, dat in 1821 van 
fundamenteel belang was tijdens in de Griekse onafhankelijkheidsoorlog.  
Op verzoek is het mogelijk om een transfer van de luchthaven van Athene naar Vytina te 
boeken of het plaatsje is per autobus te bereiken. Het dorp ligt aan de voet van de berg 
Mainalo, op een hoogte van 1033 meter boven zeeniveau en dankzij zijn prachtige 
natuurlijke context wordt het beschouwd als één van de beroemdste toeristische resorts 
van de Peloponnesos. In de winter is het dorp vaak bedekt met sneeuw, wat de bezoeker 
een werkelijk suggestief scenario biedt. Aan het einde van de middag worden de fietsen 
en al het materiaal rechtstreeks bij het hotel bezorgd.  
 
Overnachting met ontbijt in Vytina. 
 
Dag 2: Vytina – Alonistaina – Piana – Tripoli  

's Morgens in het zadel om de prachtige route te beginnen die vandaag naar Tripoli leidt. 
In het begin gaat het even bergop over de berg Mainalo: het is een suggestieve fietstocht 
door dennenbossen tot de stad Alonistaina, 6 km ten zuidoosten van Vytina.  
Alonistaina ligt op circa 1200 meter boven zeeniveau en het is één van de hoger gelegen 
dorpen op de Peloponnesos, een antieke nederzetting. De route biedt verschillende 
mogelijkheden om een mooie pauze in te lassen en het prachtige landschap te 
bewonderen. Je fietst verder richting Piana, een andere historische nederzetting, gelegen 
op een hoogte van 1090 meter. In het centrum van het dorp, dat gebouwd is op een grote 
rots, is het zeker de moeite waard om de grote kerk van San Giorgio te bezoeken. Deze 
kerk diende als fort tijdens de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Het was in Piana dat de 
Griekse generaal Theodoros Kolokotronis zijn troepen verzamelde tegen het Ottomaanse 
leger. Vanaf hier is er een prachtig uitzicht over de lager gelegen vlakte en je kan er 
genieten van een lekkere kop koffie of er iets eten in een gezellig restaurantje. 
Hierna gaat het bergafwaarts richting Tripoli, de hoofdstad van Arcadia, gelegen in het 
midden van de Peloponnesos. De stad bevindt zich op een hoogte van 650 meter op het 
Mantinea-plateau. Tripoli is een moderne stad, maar heeft de traditionele Griekse 
levensstijl behouden. Tijdens het Ottomaanse rijk was het de hoofdstad van de 
Peloponnesos, vanwege de strategisch geografische ligging in het midden van het 
schiereiland. Je kan er een wandeling maken door het stadscentrum om de stad te 
verkennen en genieten van de charme. 
 
Overnachting met ontbijt in Tripoli.  
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Afstand: 37.9 km 
Niveauverschil: + 552m. - 910m  

 
 

 
 
Dag 3: Rondrit vanuit Tripoli naar het Antieke Mantinea en de grot van Kapsia  
Rond Tripoli ligt een prachtig hoog plateau en hier begint het fietsavontuur van vandaag. 
De route loopt door wijn- en appelboomgaarden tot de opgravingen van de oude stad 
Mantinea, één van de belangrijkste Antieke Griekse steden qua omvang en hoe goed het 
bewaard is gebleven. Het is een interessante archeologische vindplaats met vele 
heiligdommen en met een prachtige Griekse theater dat plaats bood aan 6200 
toeschouwers. Aan de andere kant van de opgravingen raden we aan om de extravagante 
kerk van Fotini te bezoeken. De kerk werd gebouwd in 1972 en combineert verschillende 
architectonische elementen (klassiek, Byzantijns en Minoïsch)  
De rit gaat verder over een vlakke route tussen boomgaarden naar het dorp Kapsia. Hier 
wacht je een echt natuurlijk ondergronds wonder, de grot van Kapsia, behorende tot de 
mooiste grotten van Griekenland. Er zijn veelkleurige stalactieten en stalagmieten die in 
de loop van miljoenen jaren zijn gevormd. De kleuren variëren van felrood tot geel en 
blauw. Een waar meesterwerk van Moeder Natuur. Aan het einde van deze emotievolle 
dag keert je weer terug naar Tripoli over smalle, rustige provinciale wegen. 
 
Overnachting met ontbijt in Tripoli.  
Afstand: 46.9 km  
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Niveauverschil: +270m.- 285m  
 

 
 
Dag 4: Tripoli – het antieke Tegea – Paralio Astros  

Vandaag verlaat je Tripoli en fietst omringd door uitgestrekte weiden naar het dorp Tegea, 
een andere belangrijke stadstaat uit het oude Griekenland. Hier wordt de geschiedenis  
zelfs in verschillende lagen getoond, een unieke sensatie. De Byzantijnse kerk van de 
Slapende Madonna werd gebouwd in het midden van de tiende eeuw op de ruïnes van 
het oude Hellenistische theater. Je kan er ook de Agora en, in het zuiden, de tempel van 
Athena Alea zien, één van de belangrijkste uit de klassieke periode en de op één na 
grootste tempel na die van Zeus in het oude Olympia. 
Weer opnieuw in het zadel daal je af van de Monte Parnoras naar de zee. Het is een route 
omringd door olijfboomgaarden en je passeert kleine karakteristieke dorpjes. Het is 
mogelijk een pauze in te lassen om een olijfoliemolen te bezoeken, waar olijfolie in een 
bepaalde periode van het jaar geperst wordt. Onderweg passeert je ook de oude stad Eva, 
waar onlangs enkele overblijfselen met tientallen sculpturen en polychrome mozaïeken 
van het paleis van Herodes Atticus zijn gevonden. Je komt al snel aan in Paralio Astros, 
een klein vissersdorpje met niet meer dan 900 inwoners. Hier kun je de rest van de dag op 
het strand doorbrengen, wandelen en het kasteel op de heuvel bezoeken of genieten van 
de pittoreske haven met de afgemeerde kleurige vissersboten. Er zijn tal van restaurantjes 
waar je verse vis en lokale specialiteiten kunt proeven.  
 
Overnachting met ontbijt in Paralio Astros.  
Afstand: 54.6 km  
Niveauverschil: + 700m. - 1276m  
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Dag 5 Paralio Astros – Nauplion (Nafplio) 
Vandaag meteen in het zadel voor een bijzondere en vlakkere rit langs de kust richting 
Nafplio. Onderweg is er een mooi uitzicht op de diepblauwe zee van de Argolische Golf. 
De route heeft lichte ups en downs en al snel bereikt het Myloi, een klein dorpje aan de 

kust waar je je heerlijk kunt ontspannen en iets drinken of eten. Vlakbij zijn er de 
archeologische opgravingen van het oude Lerna te bezoeken met een uitgebreide expositie 
over de prehistorie en de bronstijd. 
Bij het meer van het oude Lerna doodde Hercules het mythische meerkoppige beest. De 
fietstocht gaat verder over uitgestrekte vlaktes voordat Argos bereikt wordt, één van de 
oudste steden van Griekenland, de geboorteplaats van Hercules. Hier, op de berg van 
Larissa, staat een imposant fort met cyclopische muren. Aan de voet van de berg ligt het 
oude theater van Argos. 
De laatste kilometers op de fiets en Nafplio verwelkomt je een badplaats waar natuurlijke 
schoonheid, geschiedenis en moderniteit harmonieus samengaan. Het stadje heeft smalle 
straatjes, een centraal plein van marmer, neoklassieke gebouwen, moderne barretjes en 
een levendig nachtleven. Het kasteel "Palamidi" omlijst de stad en het fort van Bourtzi in 
de zee! En wat dacht je van een mooie wandeling langs de karakteristieke, levendige 
jachthaven met niet alleen de lokale vissersboten, maar ook vol met luxe jachten. Een 
prachtige sfeer om volop van te genieten. 
 
Overnachting met ontbijt in Nauplion.  
Afstand: 45 km  
Niveauverschil: +457m.- 443m  
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Dag 6 Rondrit naar Mycene  
Vandaag een rit door het betoverende Griekse platteland. Op het programma staat niet 
minder dan de grote, bekende stad uit de bronstijd, Mycenae, die van 3500 jaar geleden 
dateert.  Tijdens de tocht, kun je ook stoppen om de imposante ruïnes van het kasteel van 
Tiryns te bewonderen, dat wordt beschouwd als een belangrijk centrum in de oostelijke 
Middellandse Zee. De route gaat verder door citroen- en sinaasappelplantages en bereikt 
Mycene, het koninkrijk van de mythische koning Agamemnon. Mycene was voor lange 
tijd het centrum van de Griekse beschaving. 
De Akropolis van Mycene met zijn fort en oude Cyclopische muren werden 3360 jaar 
geleden gebouwd op een hoogte van 280 meter. Hier zijn de indrukwekkende 
opgravingen en de belangrijke overblijfselen van de stad te bewonderen. 
De Porta dei Leoni bij de hoofdingang van de Akropolis is beroemd over de hele wereld 
en vormt het eerste voorbeeld van monumentale beeldhouwkunst in Europa: samen met 
het graf van Atreo, de vader van Agamemnon, is het één van de belangrijkste culturele en 
historische attracties van Griekenland. Na het bezoek weer in het zadel om naar Nauplion 

terug te keren. 
 
Overnachting met ontbijt in Nauplion.  
Afstand: 51 km  
Niveauverschil: +358m.- 368m  
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Dag 7 Een rondrit naar Epidaurus  

Het is de laatste fietsdag van deze fietsreis. Na het ontbijt is er een transfer naar 
Epidaurus, één van de plaatsen die een must zijn van elke reis door het klassieke 
Griekenland. Epidaurus heeft een enorm, perfect bewaard gebleven theater, dat meer dan 
2300 jaar geleden werd gebouwd en meer dan 14.000 toeschouwers kon bevatten. Tijdens 
de zomermaanden worden er nog steeds theatervoorstellingen en uitvoeringen gehouden. 
Epidaurus wordt ook beschouwd als de plaats waar de geneeskunde werd geboren: in 
feite was het een belangrijk behandelcentrum in de oudheid, met een heiligdom gewijd 
aan Asclepius, de god van de geneeskunde. 
Door een bezoek aan deze archeologische vindplaats, krijg je vast inzicht in het oude 
Grieken en de geneeskunde en genezing. Alles was gebaseerd op het principe: "een 
gezonde geest in een gezond lichaam". En alleen al het bijwonen van theatervoorstellingen 
werd een belangrijk onderdeel van dit proces gezien. Maar niet alleen het theater was 
belangrijk in de stad. Er waren vele tempels, arcades, huizen, winkels en baden. Na 
Epidaurus gaat de route grotendeels bergafwaarts weer terug naar de kust, altijd omringd 
door een bergachtig landschap met pistacheplantages. 
Daarna kun je weer een heerlijke verfrissende duik nemen in het heldere water van de zee 
 
Overnachting met ontbijt in Nauplion.  
Afstand: 41,8 km  
Niveauverschil: +331m.- 631m  
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Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt  

Vandaag is het de laatste dag!  
Het is mogelijk enkele opties aan deze reis toe te voegen, bijvoorbeeld je kan het verblijf 
verlengen in Athene en hier een rondleiding over de Akropolis maken, musea bezoeken of 
een paar extra dagen aan zee er aan toevoegen. 
 
 
Hotels: 

*** sterren hotels of appartementen veelal beheerd door lokale families. Op verzoek 
kunnen er in sommige plaatsen **** sterren hotels voor u geboekt worden.  
 
Fietsen: 
Trekking fietsen, racefietsen, tandem en elektrische fietsen. De fietsen worden geleverd 
met een fietstas, slot, reparatie kit, extra binnenband, eerste hulp kit en pomp.   
 

Prijzen per persoon:  

In een tweepersoonskamer € 735,00 
In eenpersoonskamer € 875,00 
Trekking fietsen € 80,00 
Racefietsen € 120,00 
E-bikes € 230,00 
Tandem € 240,00 
 
 
Inbegrepen in de prijs 

 7 nachten met ontbijt  
 Bagagetransport van hotel naar hotel 
 Kaarten, routebeschrijving met foto’s en informatie over de route in het Engels 
 Telefonische hulplijn 
 Transfer van fietsen en personen van Nauplion naar Epidaurus op dag 7 
 gps tracks 

 
 
Niet inbegrepen in de prijs 

 De reis van en naar Griekenland 
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 Transfer van en naar het vliegveld  

 eventuele wijnproeverijen 

 Lunches en diner 

 Entreekaartjes voor de culturele attracties, musea etc.  

 Alles wat niet vermeld is onder “inbegrepen in de prijs” 
 
 
Hoe te bereiken 
Begin/einde reis: Vytina /Nauplion 
 
Vliegveld van Athene  https://www.aeroporto.net/aeroporto-atene/ 
    https://www.vliegveldinfo.nl/vliegvelden/athene-airport/ 
Van het vliegveld naar Vytina en terugreis van Nauplion naar het vliegveld: 
Transfer met openbaar vervoer (autobus) 
Privé transfer Athene-Vytina € 200,00 (1-4 personen) 
Privé transfer Nauplion-Athene € 160,00 (1-4 personen) 
 
 
Nuttige informatie 

 
Griekenland  https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland 
   https://www.grieksegids.nl/ 
Reizen Griekenland 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/griekenland/reizen/reisadvies 
Nauplion  https://en.wikipedia.org/wiki/Nafplio  
Mycene  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycene  
Epidaurus  https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidaurus_(Griekenland) 
Klimaat Griekenland  https://www.bestereistijd.be/griekenland/ 
Peloponnesos  https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloponnesos 
 

 

 

     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    
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