
Fietsvakantie Griekse eilanden juni 2012 
Rhodos, Kos, Kalymnos, Leros, Patmos 

Donderdag 14 juni 

Bertus en Ben van Omega Bike and Hike wachten ons op op Rhodos airport. Ben kennen we nog niet. Bertus 
wel, van onze vorige fietsvakanties. Veel vorige fietsvakanties. Al 10 jaar fietsen we in Griekenland.  
 
“Alweer naar Griekenland?” wordt ons nogal een gevraagd. Inderdaad! We houden van fietsen, van een mooi 
landschap, van authentieke dorpjes, en ook mooi weer is met een fietsvakantie niet verkeerd. Dat alles vinden 
we hier. We zijn geen strandmensen, maar na een fietstocht is een duik in zee heerlijk. En de zee is nooit ver 
weg, op een Grieks eiland. 
Bertus weet altijd de mooiste routes en de leukste pensions te vinden. Wij hoeven alleen maar te fietsen. En 
terrasjes, dorpjes en mooie plekjes te bezoeken. Heel relaxed. Zelfs de bagage wordt vervoerd, wat een luxe!  

Het is al de derde keer dat we bij hotel Vouras in Kalvarda neerstrijken. Het is dus een beetje thuiskomen. Het 
pension staat bekend om het goede eten en Irini maakt haar reputatie meer dan waar. Ontvangst op de veranda 
een ijskoud drankje. Een kamer met een groot balkon vol bloemen. Dat is vakantie. 
 
De mountainbikes opgehaald. Maar we zijn veel te lui om een rit te gaan maken en beperken ons tot een rondje 
Kalavarda. 
‘s Avonds zijn we niet verder gekomen dan de veranda. Eten met Bertus en twee andere Nederlandse fietsers, 
Henk en Marie, ook vandaag aangekomen. 

Hotel Vouras Het balkon van onze kamer 



Vrijdag 15 juni 

Vandaag wordt er echt gefietst. En wel de Profitis Ilias op, een echte klim dus. 
Eerst een stukje langs de kust en dan slingert een rustig weggetje landinwaarts. We fietsen op ons gemak door 
een mooi landschap.  
In Dimilia wordt gestopt voor een drankje op een schaduwrijk terras. We moeten nog wennen aan de warmte. 
De eigenaar spreekt alleen Grieks - wij helaas niet - maar dat weerhoudt hem niet van een nabeschouwing van 
de voetbalwedstrijd van eergisteren. Met handen en voeten kom je een heel eind. En de gastvrije Grieken zijn 
wat dat betreft onvermoeibaar. De eigenaar komt met een schaaltje fruit aandragen. Alle negatieve verhalen in 
Nederland over Griekenland ten spijt, zullen we de hele vakantie de echte Griekse gastvrijheid meemaken.  
Je schaamt je bijna om, bij de belachelijk lage prijzen, nog gratis drankjes en hapjes te accepteren.  
Grieken vinden fietsen over het algemeen maar een vreemde bezigheid.  
Maar dat maakt ze des te nieuwsgieriger...Je zit dus nooit om een gesprek verlegen. 

De klim lonkt en we vervolgen onze weg via       
Eleousa. We pauzeren even om de vergane glorie 
te bewonderen van de Italiaanse panden. 
Het eerste gedeelte van de klim, tot het kapelletje 
van Agios Nikolaos Fountoukli is nog gemakkelijk. 
Maar dan gaat de weg flink stijgen.  
We klimmen steeds hoger door een bosrijk gebied 
en zijn blij met elk stukje schaduw.  
Het is flink trappen, maar we worden regelmatig 
beloond met fraai uitzicht. Het is rustig, op een 
passerende jeepsafari na die ons toeterend     
aanmoedigt. Nee, dank u, we hoeven geen lift.  

Vergane glorie in Eleousa Fontein uit de Italiaanse tijd 

Het kapelletje... 
...en het interieur 

De weg klimt gestaag en als we het Elafos Hotel zien, weten we dat we bijna boven zijn.  
De laatste keer dat we hier waren was het vreemde, chaletachtig gebouw nog vervallen, maar het is nu         

opgeknapt tot een luxe hotel. We kijken onze ogen uit. Een drankje op het terras hebben we wel verdiend. 

Inspannend... 

Nog een klein stukje tot de top en dan zoeven we naar beneden. 
Hoewel: we stoppen regelmatig want het uitzicht is te mooi om alleen 
maar hard doorheen te fietsen. Prachtig uitzicht op de ruige Ataviros. 
Dan wordt het landschap golvend en zien we de zee liggen.  
We dalen af naar het gezellige pleintje in Salakos. Prima plek voor 
een late lunch. 
 
Het is die avond weer gezellig op het terras bij Irini. We eten samen 
met de andere fietsers en de route voor morgen wordt alvast verkend. 



Zaterdag 16 juni 

Een rit naar Rhodos stad over een mooie route door het binnenland. Geen lange 
klims zoals gisteren maar echt vlak is het zelden. Door enkele mooie dorpjes zoals 
Fanes met zijn mooi beschilderde huisjes. We maken een koffiestop in Maritsa.  
Na een laatste kuitenbijter kijken we neer op Rhodos stad. Het uitzicht is indruk-
wekkend.  
We zien de oude stad en de haven, en aan de westkant de stranden. 

De trapper van Marcel’s ATB zit wat los. We hebben inbussleutels bij ons maar       
helaas: we hebben een dopsleutel nodig. We stoppen bij een benzinepomp.  
Een behulpzame jongen keert zijn hele gereedschapskist om, op zoek naar de juiste 
sleutel. Dat valt nog niet mee maar hij geeft niet op. Hij wil beslist niet betaald worden 
voor zijn moeite en we vervolgen onze weg. Die nu heel gemakkelijk is: bergafwaarts 
tot aan de kust. We volgen de routebeschrijving naar het hotel maar daar aangekomen 
twijfelen we. Dit hotel lijkt wel erg luxe! Maar we zitten goed en nemen onze intrek in 
een super-de-luxe kamer. Okay, wat minder authentiek, maar dat mag de pret niet 
drukken. Het hotel heeft een zwembad en dat lonkt op zo’n warme dag.  

Na een frisse duik verkennen we de 
stad.  
De oude binnenstad van Rhodos-stad 
is schitterend. Maar wel warm dus we 
besluiten te gaan eten op een van de 
vele terrasjes aan zee. Niet verkeerd, 
kunnen we ook nog genieten van het 
uitzicht van de ondergaande zon die 
in zee zakt. 
Het restaurant serveert een Grieks 
buffet. We eten dus veel te veel. 

Kleurrijke huizen in Fanes 

Poort in de oude stadsmuur 

Fietsen door de olijfboomgaard 

Souvlaki 

Zondag 17 juni 

Het ontbijtbuffet is de super-de-luxe maar na gisterenavond 
red ik slechts een half schaaltje yoghurt. Eigen schuld. We 
ontbijten samen met Henk en Marie en rijden vervolgens 
samen naar de haven. Zij voor de boot naar Turkije, wij voor 
de boot naar Kos.  
Een catamaran brengt ons naar Kos. Een mooi boottochtje. 
We blijven aan dek; veel lekkerder dan binnen zitten. 

Haven van Rhodos Stad 



Aan het einde van de ochtend komen we aan in Kos-stad. De stad hebben we niet eerder kunnen bekijken. 
Dus een stadswandeling. Maar eerst een drankje op een van de vele terrassen aan de haven. We kunnen 
het Hollandse terras van café De Haven niet weerstaan (op het menu kroketten, frikadellen en bitterballen). 
Er zijn al wat Hollanders neergestreken op het terras, die onder het genot van de nodige baco’s, witte wijn en 
bier hun eigen voorbeschouwing op de voetbalwedstrijd van vanavond houden.  

We zien veel fietsers. Het vlakke gedeelte van het eiland is populair voor fietsen. Hoewel de meesten, 
denken we, niet verder komen dan een ritje van het strand naar terras of hotel. 
Wij hebben nog een kort ritje (21 km) voor de boeg naar ons pension in Mastichari. Een gemakkelijke 
rit over kleine wegen. Mastichari is een gezellig dorp. Er zijn veel terrasjes en wat winkeltjes, zonder 
dat de sfeer te “toeristisch” is. 

We krijgen een  ruime kamer in pension Sea Breeze. Het pension ligt vlak aan 
zee en we besluiten tot een duik. De zee is behoorlijk wild hier. Heerlijk.  
We eten op een terras aan het strand - ja ja weer de "zon in de zee zien  
zakken".  
Dan op zoek naar een café dat de EK-wedstrijd Nederland - Portugal uitzendt. 
Snel gevonden. We schuiven aan bij de Nederlandse Jan en Rina. Nederland 
voetbalt het hele toernooi constant en verliest dus ook de derde wedstrijd. Over 
en uit. Dan nog maar een drankje. 

Alsof je in Holland bent... Kos Stad 

Romantisch stekje 

Onderweg naar Kos 



Maandag 18 juni 

Het ontbijt bij Elena en Kostas is een feest. Op hun gezellige binnen-
plaats, onder de luifel met prachtige bloemen. Het zijn zulke gastvrije 
mensen, een heerlijke plek om terug te komen. 

We nemen de vroege boot naar Kalymnos. Na een klein uurtje varen staat een flinke fietstocht op het 
programma. Er is een nieuwe weg aangelegd die het mogelijk maakt een rondrit te maken over dit ruige 
eiland. We klimmen geleidelijk de havenplaats Pothia uit. Zodra we de drukte en de elektriciteitscentrale 
achter ons hebben gelaten, volgt een fraaie route met prachtig uitzicht op Kos. Auto’s zijn er nauwelijks. 
Wel geiten.  

Rustig stijgend komt Vathi in zicht. Een prachtig gezicht: het haventje en de groene oase in het verder 
kale landschap. Nou ja op de uitbundig bloeiende Oleanders langs de weg na dan.  
We dalen af naar het haventje. Tijd voor een terrasje. De vriendelijke eigenares wijst ons de mooiste 
foto-plekjes. Het is nog rustig. 
Maar als na een half uur een boot aanlegt en tientallen toeristen worden losgelaten, wordt het tijd om 
verder te gaan.  

Uitzicht op Kalymnos vanaf de boot  
Ontbijt  

Onderweg naar Vathi Uitzicht over Vathi 

Haventje van Vathi Uitzicht vanaf het terras 



We klimmen steeds verder het dal uit.  
Al gauw laten we Vathi achter ons. Het landschap is nog groen en de weg stijgt al wat meer. We krijgen naast 
ons de bergpas in zicht die we straks over moeten. Na een bocht richting berg begint de klim pas echt. Het is 
vooral de warmte die het zwaar maakt, want vergeleken bij onze Limburgse heuvels is de weg niet eens zo steil. 
We klimmen steeds verder, het landschap is kaal en ruig met een fraai uitzicht op het dal waar we zojuist uit   
komen. Een bocht naar links brengt ons over de bergkam. Het laatste stukje om bij het hutje op de top te komen 
is onderhard. Van daaruit uitzicht op de ruige heuvels. Er volgt een prachtige afdaling naar zee. We kijken onze 
ogen uit!  

Beneden aangekomen golft de weg op en neer langs de ruige 
kust. Aan weerszijden van de weg bloeien de Oleanders. Heel 
bijzonder.   
Zeker één van de mooiste ritten die we in Griekenland hebben 
gemaakt. 
Dan zijn we weer terug in de bewoonde wereld.  
We vervolgen onze weg door enkele toeristenplaatsjes.              
We stoppen voor lunch bij een terras met mooi uitzicht op zee 
en op het eiland.... 
 

De weg terug naar Pothia kent nog een flinke kuitenbijter. Een afdaling brengt ons terug in het havenplaatsje vol 
met pastelkleurige huisjes. In het centrum komen we Jan en Rina tegen die vandaag ook Kalymnos hebben 
aangedaan. We nemen samen de boot terug. Ondanks het mooie vaartochtje heb ik moeite om de ogen open te 
houden. Zo’n wiegende boot nodigt ook uit tot een dutje...... 

Na alweer een diner-aan-zee nog een drankje op een terras met Jan en Rina. 

Marcel met de eigenaar van het leuke restaurant aan zee 



Dinsdag 19 juni 

Vandaag een niet te lange rit over het    
eiland. Eerst naar Pyli, een mooi dorp met 
een fraaie bron waar je heerlijk koel water 
kunt tappen  

Het dorp is zeker een bekijkje waard. We bezoeken het 'historic house'.  
Een enthousiast meisje doet haar uiterste best om ons in gebroken Engels uitleg te geven.  

Wel plaatsvervangende schaamte voor enkele landgenoten, die 
door de open deuren foto’s maken van het interieur. Het meisje 
legt ze verlegen uit dat er € 1,50 entree moet worden betaald. 
Maar dat geldt volgens deze Hollanders niet als je niet echt naar 
binnen gaat. Ik doe ze - vriendelijk, het is veel te mooi weer voor 
discussies - de suggestie om de lokale economie te steunen. 
Dat levert de reactie op dat "we al miljarden aan de Grieken   
betalen". Laat maar, ik maak er geen woorden meer aan vuil.  
Op een terrasje worden we door diezelfde "profiterende” Grieken 
alweer verwend met een schaal vers fruit..... 

De tocht gaat verder via een verrassend gemakkelijke klim over de heuvelrug. Prachtig uitzicht op de kust.  
Er volgt een mooie afdaling naar Kardema. Het landschap is eerst erg ruig maar gaat over in het veel vlakkere 
landschap van de oostkust. Kardema is een toeristische bad- en havenplaats. Vooral in trek bij de Engelsen, 
dat is wel duidelijk gezien het aantal restaurants dat een "real English breakfast" serveert. Zoveel Engels vertier 
moeten we even bekijken 
De klim uit Kardema is zwaarder, maar dat komt vooral door de straffe tegenwind want steil is het niet. Na een 
lekkere afdaling terug naar Mastichari. Daar lonkt de zee al voor een frisse duik!  



Woensdag 20 juni 

Vanochtend vertrekken we naar Leros. We hebben gisteren-
avond afscheid genomen van Jan en Rina. Het is weer (te) laat 
geworden op het terras. En vanochtend natuurlijk afscheid van 
Elena en Kostas.   

Met de belofte om weer terug te komen. 

Via Kalymnos varen we naar Leros. 
De zee is woest en de boot gaat flink tekeer. Maar 
zolang je je goed vasthoudt aan de reling kun je   
genieten van prachtig uitzicht op Kalymnos.  

Met het opspattend water als verfrissing. 

Onze tassen worden bij de boot opgehaald. De chauffeur vertelt ons 
dat we aangekomen zijn in een andere haven, dit vanwege de ruige 
zee: dat hebben we ons dus niet verbeeld.  
Een klein stukje (4 km) fietsen naar ons pension.  
Het pension in Platanos (hotel Elefteria) is top. Het heeft een zwembad, 
letterlijk op de top: het pension heeft een schitterend dakterras met  
uitzicht op het mooie dorp, de zee en de haven. Heel bijzonder om een 
duik te nemen in een zwembad met zo’n uitzicht. We besluiten tot een 
lui middagje aan het zwembad.  

Die avond verkennen we het dorp. We zwerven door kleine steegjes. 
Mooie huizen en veel bloemen.  
Heerlijk gegeten aan de haven van Panteli. Schitterend uitzicht op de 
haven. En aardige Grieken. 

Terug bij het pension nog een drankje op het dakterras. Een groep Denen krijgt les in traditionele Griekse  
dansen van de eveneens Deense eigenares. Wij moeten natuurlijk aansluiten.  
Nou ja Marcel beperkt zich tot foto’s maken. Valt nog niet mee, die pasjes...... Veel lol gehad. 



Donderdag 21 juni 

Leros is veel glooiender dan de meer bergachtige eilanden waar 
we tot nu toe zijn geweest. Maar dat neemt niet weg dat je af en 
toe nog een aardig klimmetje tegenkomt.  
Het begint al goed: de weg vanaf het haventje Agia Marina wordt 
geasfalteerd dus moeten we de steile helling die we net zijn       
afgedaald weer op fietsen. Om vervolgens via een nog steilere 
helling op een weg bovenlangs te komen. Een leuke rit over het 
eiland volgt; heel bijzonder is het kapelletje van Agios Isidoros dat 
op een dam ligt. 

De namiddag brengen we door aan het zwembad. Af en toe een koele duik is niet verkeerd. 
We eten ‘s avonds weer in een restaurant aan zee. 

Prima ontbijt bij hotel Elefteria 

Het kapelletje van Agios Isodoros 

De weg langs zee naar het kapelletje van Panaghia Kavoura-
dena is ook fraai.  We laten onze fietsen aan de weg staan en  
lopen via een wandelpad naar het kapelletje dat vlak aan zee 
ligt. 
De schapen daar zijn blijkbaar erg vraatzuchtig ;-) 



Een korte wandeling (en een ijsje bij de beste ijszaak van Griekenland, op het pleintje net om de hoek van 
het hotel) en dan vertrekken we naar Patmos. Weer zo’n mooi boottochtje. De catamaran gaat lekker hard 
en binnen 2 uur zijn we op Patmos.  

Vrijdag 22 juni 

We worden opgewacht door de eigenares van het hotel.   
Zij neemt de tassen mee, wij fietsen één km langs de haven 
naar het hotel. Skala is een levendig plaatsje. Het hotel ligt 
buiten de drukte. We worden heel gastvrij ontvangen. Na een 
glas koel sinaasappelsap mogen we een kamer uitkiezen.  
We gaan voor de kamer met een groot balkon.  
Het is geen klein hotel, maar daarom niet minder sfeervol.  

Bij het hotel is een mooie tuin waar je lekker in de schaduw kunt zitten. 
Maar wij besluiten eerst het plaatsje te gaan verkennen. 
Skala heeft veel kleine winkeltjes en veel terrasjes, en leuke straatjes. 
Leuk om doorheen te dwalen.  
We eten bij een restaurant met uitzicht op de haven. Het is een komen 
en gaan van vissersbootjes.  
Daarna voetbal kijken in het hotel (Griekenland - Duitsland). We worden 
goed verzorgd met een drankje. Helaas lukt het de Grieken niet om de 
Duitsers er uit te spelen. 

Uitzicht op Skala vanaf de route naar Chora 



Zaterdag 23 juni 

Na een ontbijt op het terras onder de bloemen fietsen we richting Chora. Een gemakkelijke klim over een van 
de mooiste wegen die we gefietst hebben, met uitzicht over een groot deel van het eiland. Onderweg stoppen 
we bij de grot van de Apocalyps waar Johannes de Evangelist zijn Openbaringen heeft opgetekend.  

We vervolgen onze weg naar Chora. Een prachtig dorp met witte kubushuizen en smalle straatjes met op de top 
van de heuvel een kasteel. We bezoeken het Theologos klooster, een en al pracht en praal. 

Daarna daalt de weg af naar Grikos.  
Via zee rijden we terug naar Skala. Een tussenstop met lunch 
en dan verder het noordelijk deel van het eiland verkennen. 
Weer prachtige uitzichten.  
Na een flinke klim via Kampos dalen we af naar een strandje 
waar we heerlijk afkoelen in zee, in Kampos Bay. Het water is 
fris. Of lijkt dat maar zo bij deze warmte? Een steile klim terug 
naar Kampos en dan zoeven we terug naar Skala. 

‘s Avonds eten we bij een prima Italiaans restaurant op het strand, Super! 

Theologos klooster 



Zondag 24 juni 

Vandaag alweer vertrek naar Rhodos. Jammer hadden nog 
wel willen blijven. We zijn blij dat Bertus ons Patmos heeft 
aanbevolen!  
En er is vandaag een heuse wielertocht. 
We lopen nog een rondje door Skala en nemen dan de boot 
naar Rhodos. De stad is druk maar wat minder warm dan bij 
ons eerste bezoek en dat is wel lekker. We slapen in hetzelfde 
hotel als bij ons eerdere bezoek.  
Ditmaal eten we in het centrum. Is minder, de betere           
restaurants zitten vast buiten de drukte. 
 

Maandag 25 juni 

Na een uitgebreid ontbijtbuffet laten we Rhodos-stad weer achter ons. We fietsen eerst via wat drukke       
badplaatsen (blij dat we daar niet zitten). De eerste tussenstop is bij de thermen van Kalithea, gerestaureerde 
bronnen. Zodanig gerestaureerd dat er helaas weinig authentieks meer over is.  

We vervolgen onze weg door een rustiger en mooier 
landschap. 
 
Ons tweede uitstapje is naar de Epta Piges, de zeven 
bronnen. Een mooie weg door een ruiger gebied, met op 
het laatst een flinke klim. Het is lekker koel bij het water 
en in de schaduw van de bomen.  
We lunchen bij de taverna aan het riviertje.  

 

Dan is het niet ver meer naar het strand van Tsambika. 
Heerlijk afkoelen in zee!  

Een mooi strand waar we de rest van de 
middag doorbrengen. We vragen om 
een grote parasol en die krijgen we.  
Het ding moet met een extra haring  
worden vastgezet. We installeren ons 
met een boekje en een drankje. 
 
Tot slot wacht ons nog een flinke klim 
naar ons hotel in Archangellos. 
 

Familie Grillis van hotel Hellinis 



Dinsdag 26 juni 

De lieve eigenares van hotel Rosmari houdt er van om haar gasten te verwennen en komt bij het ontbijt 
met van alles aandragen. Willen we nog fruit mee voor onderweg?  
Het is vandaag een warme dag. We moeten naar de andere kant van het eiland dus over de heuvelrug in 
het midden van het eiland. Er is een nieuwe weg aangelegd. Bertus beschreef deze als "een flinke klim" 
en dat is het, zeker in deze hitte. Maar wat een mooie route.  Steeds hoger en hoger klimmen we. Gewel-
dig uitzicht over de ruige heuvels, op de Profitis Illias en op de Ataviros.  

Auto’s komen we niet tegen. We fietsen over een privé-
fietspad, lijkt het wel! 
Af en toe daalt de weg - dan even afstappen en een foto 
maken - maar meest van tijd klimmen we. Soms tussen kale 
rotsen door en dan is de weg over het gloednieuwe  asfalt 
extra warm. Er gaat menig bidon water doorheen!  

Aan de andere kant van de heuvelrug bereiken we Platania. Tijd voor een koel drankje bij de Taverna.  
De rest van de route is gemakkelijk: bergafwaarts over een mooie rustige weg tot we de kustweg bereiken.  
Die volgen we tot Kalavarda. Daar nemen we weer onze intrek in het pension van Irini. 
We lunchen bij de Taverna tegenover het hotel, zoals we 2 weken geleden ook hebben gedaan.  
De vriendelijke eigenaar komt weer met van alles " from the house" aandragen.  
We bezoeken ‘s middags een strandje in de buurt en koelen heerlijk af in zee. 
 
‘s Avonds gegeten bij Irini. De Duitse Heinz, die met zijn familie al vaak hier is geweest, schuift aan.  
Hij is veehandelaar geweest, heeft nog een paar schapen en is heel nieuwsgierig naar de schaapskooi. 



Woensdag 27 juni 

Onze laatste volle dag op Rhodos. Hoewel er geen echte route op het programma staat, willen we nog wel 
een half dagje fietsen. We maken een rondje door het binnenland. We lunchen in Theologos, een mooi  
dorpje.  
Daarna naar het strand.  
De vakantie is omgevlogen. ‘s Avonds nog heerlijk gegeten bij Irini. Gezellig op het terras. We hoeven mor-
gen niet vroeg weg; inpakken kunnen we morgen doen dus het was een lui dagje. 

Donderdag 28 juni 

Op ons gemak ingepakt en nog een uurtje neergestreken op het terras.  
Dan naar het vliegveld.  
Alles verloopt vlot en dan is het vanaf Frankfurt Hahn nog 2 uurtjes met de 
auto naar huis. Ben rijdt met ons mee tot Maastricht, hij heeft nu vakantie. 
Door naar Vaals voor een weerzien met Bert en Trudy die in ons huis     
hebben gelogeerd, en op de schapen hebben gepast. 
Het was een top vakantie! 

Marcel & Gitta 14-28 juni 2012 
Reis: Omega Bike and Hike; www.bike-hike.nl 
 

Theologos 


