
8-daagse WANDELVAKANTIE naar KOS                                                                            

het eiland van Hippocrates                                                                                                    

5 oktober tot 14 oktober 2019 
 

Een wandelvakantie is de ideale manier om de minder toeristische kant van een 

vakantiebestemming te ontdekken. In alle rust en weg van de platgetreden paden geniet 

je uitgebreid van de indrukwekkende natuur en vergezichten.  

Kos staat vooral bekend voor zijn strandvakanties, maar je kan er ook prachtige wandelingen maken. 

De wandelroutes brengen je langs het kustgebied, ongerepte natuur en heuvelachtige terreinen. 

Tijdens het wandelen kan je dus lekker ontspannen en genieten van de natuur en de mooie 

uitzichten. 

HOTEL 

 

Je verblijft in Hotel Sandy Beach ****  

waar je lekker kan ontspannen na een 

lange dag wandelen. Dit hotel is gelegen 

aan het zandstrand van Marmari. Op 

slechts 300meter van het hotel vind je 

winkeltjes, restaurants en leuke bars. 

Het hotel beschikt over een mooie tuin, 

twee zwembaden,  een uitgebreid 

aanbod aan sportfaciliteiten, een 

gezellige bar met terras en twee 

poolbars. 

 

PROGRAMMA 

 

DAG 1 : BRUSSEL - KOS 
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek met 
Brussels Airlines naar Kos. Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. Check-in. Vrije tijd 
en avondmaal. 
 
DAG 2 :   Evangelistria – “Langs het kruidenpad van Hippocrates " 
Na het ontbijt wordt je opgehaald door een transferbusje die je naar de start van de eerste 
wandeling brengt. We wandelen langs het Dikeosgebergte waar Hippocrates de verschillende 
kruiden van de Middellandse zee ontdekte en als basis diende voor zijn beroemde ‘Herbarium’ 
Deze wandeling is 10km lang en duurt ongeveer 3-4 uur. 
 
 
 



DAG 3 :  Plaka – “Via uitgestrekt struikgewas naar de zee" 
Deze keer begint onze ontspannen wandeling bij het stadje Plaka. Het is een bosrijk gebied dat een 
goede beschutting biedt tegen de warmte, door de vele naaldbomen die er staan. 
Al snel wordt je begroet door een landschap met wild struikgewas en heerlijke geuren. Zandwegen 
leiden je uiteindelijk tot aan de zee. Hier volg je de kustlijn tot aan Kaap Agios Nikolaios. 
Deze wandeling is 12km lang en duurt ongeveer 3-4 uur. 
 

 
DAG 4 : VRIJE DAG  
Na twee bewogen dagen is het tijd voor een 
welverdiende rustdag. We voorzien vrije tijd om 
uit te rusten aan het zwembad of een uitstapje 
te doen op eigen houtje, zoals bijvoorbeeld een 
bezoek aan de hoofdstad Kos. 
 
DAG 5 : Nisyros – “Het vulkanische eiland van 
Polyvotis" 
De veerboot brengt je tot het naburige eiland 

Nisyros.  Via het Panagia Spiliani klooster brengt de bus je naar het charmante bergdorpje Nikia die 
zich aan de rand van de imposante vulkaankrater bevindt. Na intens te hebben genoten van het 
natuurlijke spektakel van de nog steeds actieve caldera, dalen we af naar de kust. Na een bezoek aan 
het vissersdorp ‘Mandraki’ keren we met de veerboot terug richting Kos.  
Deze wandeling is 10km lang en duurt ongeveer 4-5 uur. 

 
DAG 6 : Monte Christeos – “Wonderbaarlijk 
uitzicht op de Egeïsche zee" 
Vanuit het verlaten dorpje Paleo Pili begin je 
aan de beklimming van de Monte Christeos. Het 
is de hoogste berg van Kos en het absolute 
hoogtepunt van de reis. Hierboven kan je 
genieten van een onvergetelijk beeld van bijna 
alle Dodekanesos eilanden en de Egeïsche zee.  
Na de pauze dalen we af via smalle voetpaden, 
langs dennenbomen om uiteindelijk Zia te 
bereiken. Deze wandeling is 13km lang en duurt 
ongeveer 3-4 uur. 

 
DAG 7 : VRIJE DAG  
Afhankelijk van je humeur kun je zonnebaden, winkelen of de tips van je reisbegeleider volgen en de 
bezienswaardigheden van de omgeving op eigen houtje verkennen.  
 
DAG 8 : KOS - BRUSSEL 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels Airlines naar Brussel. 
 
 


