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Voorwoord

Voorwoord
Zákinthos is het zuidelijkste eiland van de zes Ionische Eilanden voor de west‐
kust van het Griekse vasteland. Lange tijd was het eiland onontdekt door het
massatoerisme, maar sinds de opening van het vliegveld hoort Zákinthos tot de
populaire eilandbestemmingen in Griekenland. En terecht.
Het eiland combineert prachtige natuur met vriendelijke dorpen en woeste ber‐
gen met goudgele stranden. Het bergachtige noordwesten heeft in tegenstelling
tot de kuststrook in het zuiden en oosten nog zijn eigen eilandkarakter behou‐
den. In Zákinthos-stad liggen musea, kerken, pleinen en de Venetiaanse burcht
op loopafstand. Het groene landschap nodigt uit tot lange wandel- of fietstoch‐
ten. Het gestrande schip in de moeilijk toegankelijke Shipwreck Bay is uitge‐
groeid tot de attractie van het eiland.
Het eiland produceert uitstekende wijnen, mandoláto, een mierzoete noga, en
smaakvolle olijfolie. Hier kun je de kantádes, de Italiaanse folkballades, nog
beluisteren in de tavernes van Zákinthos-stad. De bedreigde Caretta caretta, een
van de grootste soorten zeeschildpadden, nestelt op de goudgele stranden rond
de baai van Laganás. Van juni tot augustus komen de vrouwelijke schildpadden
laat in de avond vanuit de zee op het strand en leggen hun eieren in diepe kuilen.
Wij wensen je veel plezier met deze Odyssee-reisgids!
Bartho Hendriksen en Leo Platvoet
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienstrege‐
lingen in deze gids? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pensions, cam‐
pings en dergelijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar: info@
odyssee-reisgidsen.nl
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Een schets van Zákinthos

Het bergdorp Loúcha. Foto Can Stock Photo Inc./sirylok

Zákinthos (Grieks: Ζάκυνθος) ook bekend onder de Engelse en Italiaanse
naam Zante, is qua oppervlakte het derde eiland van de Ionische archipel.
Het eiland heeft een oppervlakte van 406 km² en telt ca. 41.000 inwoners (ter
vergelijking: het Nederlandse Waddeneiland Texel heeft een oppervlakte van
161 km²). De kustlijn heeft een lengte van ca. 123 km. Zákinthos wordt vaak ‘Il
fiore di Levante’ genoemd, ofwel ‘bloem van het oosten’, vanwege de meer
dan zevenduizend soorten bloemen die er groeien.
Het eiland is vernoemd naar Zacinthus, een zoon van Dardanus. Zijn vader
was een nakomeling van de Griekse oppergod Zeus en Elektra. Dardanus was
de stamvader van het Trojaanse vorstenhuis en stichter van de stad Darda‐
nia, het latere Troje. Zacinhthus vestigde zich op het eiland dat later naar
hem werd vernoemd.
Landschap
Zákinthos is het zuidelijkst gelegen Griekse eiland van enige omvang in de Ioni‐
sche Zee op 31 km afstand van de noordwestkust van het Griekse vasteland, de
Peloponnesos.
Ruwweg gezegd heeft Zákinthos de vorm van een driehoek. Het westelijke deel
van het eiland wordt gedomineerd door het Vrachiónasgebergte, waarvan de
hoogste top tot 756 m reikt. Op de flanken ervan liggen verspreid enkele dorpen.
Het gebergte loopt langs een vrij rechte noordwest-zuidoost lopende lijn af; aan
de voet ligt een vruchtbare laagvlakte, die zich tot de oostkust voortzet. Ten
zuidoosten van de hoofdstad Zákinthos ligt een heuvelgebied met de Skopós (492
m) als hoogste top. De drie hoeken van het eiland worden gemarkeerd door drie
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kapen, waarvan Akrotírio Skinária in het noorden en Akrotírio Kerí in het zuiden
fraaie grotten en arcaden hebben die door hun aanraking met de blauwe zee
sprookjesachtige beelden oproepen. De derde kaap, Akrotírio Gérakas in het
zuidoosten, heeft een ongerept zandstrand waar de karetschildpad haar eieren
legt.
Bergen, stranden en kapen

Het bergdorp Loúcha

Zákinthos heeft prachtige stranden, soms goed verborgen in diepe baaien. Druk‐
bezochte stranden liggen aan de Baai van Laganás (Laganás en Kalamáki) en
langs de vlakke noordoostkust (Tsiliví en Alikés). Hier concentreren zich ook de
toeristen met alle gevolgen van dien. Deze toeristencentra liggen in het land‐
schappelijk gezien minst aantrekkelijke deel van Zákinthos. Het bergachtige
westelijke deel is wel mooi, maar aan de steile westkust zijn geen badplaatsen.
De dorpen liggen alle bergopwaarts. Wel leiden onverharde wegen naar afgele‐
gen baaien. Alleen het kleine schiereiland ten zuidoosten van Zákinthos-stad
heeft de gelukkige combinatie van mooi landschap, stranden en toeristische
voorzieningen. Argási is hier de drukste plaats, meer oostwaarts liggen langs de
kustweg rustiger badplaatsen.
Naast fraaie zandstranden en het bergachtige westen biedt Zákinthos ook dorpsen stedenschoon. De hoofdstad Zákinthos is de enige plaats van omvang op het
eiland. De aardbeving van 1953 beroofde de stad van haar historisch centrum,
maar de beide stadspleinen zijn, met het Byzantijns Museum, zeker de moeite van
een bezoek waard.
De meest authentieke dorpen liggen op de flanken van het Vrachiónasgebergte.
Antieke opgravingen zijn er op Zákinthos nauwelijks te vinden; de enige herinne‐
ringen aan de Myceense tijd zijn de graven die in de buurt van Kambí zijn gevon‐
den. Aardig om te weten is, dat studenten van Nederlandse en Griekse universi‐
teiten op verschillende sites op Zákinthos sinds 2006 jaarlijks veldonderzoek
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doen in het kader van het Zakynthos Archaeology Project (www.uva.nl > zaky‐
nthos). Ook uit de tijd van de Venetiaanse bezetting zijn, door toedoen van de
aardbeving, de meeste herinneringen verdwenen. Het robuuste Venetiaanse fort
bij Zákinthos-stad heeft de elementen doorstaan, evenals een handvol kerken en
kloosters, zoals Moní Anafonítria, dat drukbezocht wordt vanwege het feit dat de
eilandbeschermheilige Dionísios hier abt was.

De aardbeving van 1953
Op 9 augustus 1953 schudde de
aarde voor de eerste maal. Maar
liefst 113 bevingen en naschokken
troffen Zákinthos, Kefaloniá,
Lefkáda en Itháka. De Ionische
eilanden, en in het bijzonder Kefa‐
loniá, Lefkáda en Zákinthos, lig‐
gen in een aardbevingsgevoelige
zone die zich uitstrekt van WestEuropa naar China. Op 12 augus‐
tus 1953 werd rond het middaguur
een zware beving gemeten met
De verwoesting na de aardbeving
een kracht van 7,3 op de schaal
van Richter. De beving duurde
ongeveer 50 seconden en liet een spoor van ravage en tragiek na. Het
epicentrum van de beving lag op de zuidpunt van het nabijgelegen
eiland Kefalonia. Slechts drie gebouwen bleven in Zákinthos-stad
gespaard: de Nationale Bank op Platía Solomoú en de kerken van Ág.
Dionísios en Ág. Nikólaos van Molos. Na de aardbeving werd de infra‐
structuur met internationale hulp hersteld. Nieuwe huizen werden vol‐
gens aardbevingsbestendige normen gebouwd.

Odyssee’s aanraders
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Odyssee’s aanraders
Eenzame kloosters
Moní Ág. Georgios Krimnón
Μoní Anafronítrias
Moní Strofádes
Byzantijnse kerk met fresco's
Ág. Timothéou en Mávrakerk,
Macherádo
Sotíraskerk, Pantokrátoras
Inspirerende musea
Byzantijns Museum, Zákinthosstad
Solomós en Helden van Zákinthos
Vanuit de haven van Pórto Vrómi vertrek‐
Museum, Zákinthos-stad
ken boten naar het beroemde scheeps‐
Kerkmuseum in ooster van de
wrak
Strofádes en Ág. Dionísios,
Zákinthos-stad
Natuurhistorisch Museum Chelmis, Ág. Marína
Dorpsmuseum, Orthoniés
Overweldigende natuur
Blauwe Grotten
Vrachiónasgebergte
Westkust
De weg van Loúcha naar Ág. Marína
Einde-van-de-wereld-gevoel
Kerí
Lóucha
Akrotíri Skinária
Gouden zandstranden
Gérakas
Laganás
Shipwreck Beach
Mooiste boottochten
Scheepswrak
Blauwe Grotten
Zeeschildpadden (ecovriendelijke
boottocht)

Akrotíri Skinária

