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Delphi Trail

Rondav

GRIECHENLAND

Itea

Delphi Arachova

Eptalofos

Polydrosos

ParnassEptastomos
Höhle

G
olf  von Kor inth

Reistype
Trekking trips, hiking trips

Land van bestemming
Griekenland

Travel Code
2GRATH001

Minimum aantal deelnemers
vanaf 1 persoon

Reisduur
7 dagen

Highlights Profiel

 > Loop langs historische paden
 > Klim naar de top van Par-
nassus

 > Bewonder het centrum van 
de wereld,Delphi

 > Van accommodatie naar 
accommodatie 

 > Met bagagevervoer
 > Paden grotendeels aange-
legd en goed begaanbaar, 
stapzekerheid vereist

Pelgrims uit de hele antieke wereld gebruikten deze paden om 
het orakel van Delphi te bereiken. Delphi is niet alleen gezegend 
met een beroemd orakel, maar ook met een prachtige berg. Een 
groot deel van de berg Parnassos is een aangewezen nationaal 
park dat een indrukwekkende verscheidenheid aan flora en fauna 
herbergt. De regio kent traditionele dorpen, heerlijke gastrono-
mie, ongerepte landschappen en warme gastvrijheid. Vanuit het 
dorp Polydrosos bereikt u via de nationale wandelroute 22 het 
dorp Eptalofos. De Europese wandelroute E4 leidt je naar de Ep-
tastomos-grot en verder naar het kosmopolitische sneeuwresort 
Arachova. Verken de Neromanna-bron en volg oude paden, geniet 
van het uitzicht op de olijfvallei. Loop langs een olijfgaard met 1,5 
miljoen olijfbomen en eindig je reis aan zee in Itea.

Services

 > 6 nachten in geselecteerde hotels, kamers met bad/douche en 
toilet

 > Transfers volgens reisplan
 > Bagagevervoer van accommodatie naar accommodatie
 > GPS-gegevens beschikbaar
 > 6x ontbijt
 > ASI-reisboek
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Details over de tocht

Reisafstand 
ong.  201 km

Reistijd
ong.  2:30 h

Vlucht naar Athene en rit naar Polydrosos. Polydrosos is een 
schilderachtig dorp.Het land is altijd vruchtbaar geweest, daarom 
kreeg het gebied in oude tijden de naam ‚Erochos‘, wat ‚liefde 
voor de aarde‘ betekent. Tegenwoordig treft men de wijngaard 
van de familie Argyriou in het dorp aan, die vergeten, oude
en lokale wijnen verbouwen en produceren. Intrek in hotel in 
Polydrosos.

Dag 1 Welkom in Griekenland

Accommodatie
Sofianos Guesthouse of gelijkaardig 
Polydrosos 
GR

Vandaag volg je het Europese wandelpad E4, dat Portugal met 
Cyprus verbindt, tot aan de Eptastomos-grot, de poort naar de 
onderwereld.

Details over de tocht

Dag 3 De hellingen van de berg Parnassos

Afstand
ong.  7 km

Tijd
ong.  4:00 h

Op
ong. 450 m

Vanaf
ong. 100 m

Catering
ontbijt

Accommodatie
Domotel Anemolia Mountain Resort **** 
of gelijkaardig 
Arachova 
GR

Je wandelt naar de Neromanna-bron in een prachtige omgeving 
met lage struiken en dennenbomen. De weg terug naar Arachova 
gaat over een licht glooiende, onverharde weg. Geniet van een 
traditionele maaltijd met lokale producten of bezoek het museum 
voor volkskunst. 

Details over de tocht

Dag 4 Het kosmopolitische Arachova

Afstand
ong.  11 km

Tijd
ong.  4:50 h

Op
ong.  700 m

Vanaf
ong. 550 m

Catering
ontbijt

Accommodatie
Domotel Anemolia Mountain Resort **** 
of gelijkaardig
Arachova 
GR

De wandeling begint in een bosrijke omgeving en gaat
bergafwaarts op het oorspronkelijke oude pad, met enkele stenen 
trappen en rotsen. Volg dit oude pad met uitzicht op de Olijfval-
lei en de Golf van Korinthe totdat je het heiligdom van Delphi 
bereikt.

Details over de tocht

Dag 5 Het oude pad naar het heiligdom van Delphi

Afstand
ong.  8 km

Tijd
ong.  4:00 h

Op
ong.  0 m

Vanaf
ong.  850 m

Catering
ontbijt

Accommodatie
Parnassos Delphi *** 
of gelijkaardig 
Delphi 
GR

Vanuit het dorp Poldyrosos wandel je aan de noordkant van de 
berg naar het bergdorp Eptalofos.

Details over de tocht

Dag 2 Van de bronnen van de Polydrosos tot de
            talofos-watervallen

Afstand
ong.  12 km

Tijd
ong.  4:30 h

Op
ong.  470 m

Vanaf
ong.  100 m

Catering
ontbijt

Accommodatie
Sofianos Guesthouse of gelijkaardig 
Polydrosos 
GR
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Details over de tocht

Afstand
ong.  11 km

Tijd
ong.  5:00 h

Op
ong.  0 m

Vanaf
ong.  550 m

Volg een pad en een landweg naar beneden, die Delphi en het 
dorp Chrisso met elkaar verbinden. De oude stad Crissa ontving 
de bezoekers van het orakel. Treed in de voetsporen van oude 
pelgrims en zet uw dag verder in het hart van de beroemde
olijfgaard. Het staat op de UNESCO-lijst als een uniek landschap
omwille van de aanwezigheid van meer dan 1,5 miljoen olijfbo-
men. Geniet van het unieke landschap en kijk naar de zilvergroene 
bladeren van de olijfbomen. Hun kleur verandert afhankelijk van 
het tijdstip van de dag. De wandeling eindigt aan zee in de kleine 
havenstad Itea.

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Athene voor de 
terugvlucht of verlenging van de reis aan het strand.

Dag 6  Door miljoenen olijfbomen naar het  strand

Dag 7 Afscheid van Griekenland

Catering
ontbijt

Catering
ontbijt

Accommodatie
Kalafati Hotel *** 
of gelijkaardig 
Itea 
GR


