Updates wandelingen Lefkada ten Voeten Uit 2022
Wandeling nr. 1
Pagina 11: Het bordje 30 km staat er niet meer.
Wandeling nr. 2
Pagina 13: Helaas is de Kako Lagadi kloof heel slecht onderhouden en op sommige plekken
gevaarlijk. Het is af te raden om deze kloof in te lopen en de wandeling te vervolgen op p. 14 bij AP7.
Wandeling nr. 3A
Pagina 16: Taverna de Rose bestaat niet meer, nu heet het restaurant Skaroi.
Pagina 17: Helaas is de Kako Lagadi kloof heel slecht onderhouden en op sommige plekken
gevaarlijk. Het is af te raden om deze kloof in te lopen en de wandeling gewoon te vervolgen alsof u
de kloof niet bent ingelopen.
Wandeling nr. 3B
Pagina 20: Zie bij 3A, p.17 en p.16
Wandeling nr. 4
Pagina 22: De kiosk bestaat niet meer
Pagina 23: Helaas is de Kako Lagadi kloof heel slecht onderhouden en op sommige plekken
gevaarlijk. Het is af te raden om deze kloof in te lopen en de wandeling gewoon te vervolgen alsof u
de kloof niet bent ingelopen.
Wandeling nr. 5
Pagina 26: De kiosk bestaat niet meer. Het monopati van SP6 (pagina 29) is gedeeltelijk goed
schoongemaakt maar het laatste gedeelte was in februari 2022 nogal overgroeid maar het was wel
mogelijk door te lopen.
Wandeling nr. 6
Pagina 31: De kiosk bestaat niet meer.
Wandeling nr. 6A
Pagina 34: Bij FH1 gaat u vrijwel rechtdoor richting het asfaltweggetje waar u rechts aanhoudt. Dit is
de smalle asfaltweg waar het voetpad bij FH1 (nu overgroeid) op uitkomt.
Wandeling nr. 7
Pagina 36: De gele brievenbus is weggehaald.
Pagina 37: Het pad steil omhoog KA3 is overgroeid, beter de hoofdweg blijven volgen om naar het
klooster te gaan.

Wandeling nr. 9
Pagina 49: Het pad vanaf EG3 is gedeeltelijk gecementeerd i.v.m. toegang tot kerkhof.
Wandeling nr. 9A (7 km) p.53
Er is door de culturele vereniging uit Englouvi een nieuwe stuk van deze wandeling gemarkeerd met
rode plus gele strepen. Op deze manier vermijdt u het stuk over de asfaltweg. Als u met de rug naar
de Ag. Donatos kerk staat ziet u aan de andere kant van de weg iets naar links het begin van het pad.
Volg de rood/gele markering. Na ongeveer 3 ½ komt u op de asfaltweg uit, hier iets naar links en
dan naar rechts de weg een stukje volgen richting het kerkje Profitas Ilias tot u een markering ziet
om naar beneden te gaan. Deze wandeling daalt uiteindelijk af via een pad dat op de asfaltweg bij
Englouvi uitkomt. Hier gaat u naar links, een paar minuten later bij het gebedshuisje naar rechts en
bij het groene hek scherp naar links en u daalt verder af langs het geplaveide weggetje tot waar u de
wandeling bent begonnen.
Wandeling nr. 11
Het bord ΠΡΟΣΟΧΗ staat er niet meer.
Wandeling nr. 17
Pagina 84: Markering met blauwe stip en pijl is er niet meer.
Pagina 85: De onverharde weg is nu verhard en vanaf daar is verder alles verhard. U hoeft niet door
te lopen tot aan de grote asfaltweg van Lefkada-Nydri. Een stukje eerder ziet u aan de rechterkant
het nieuwe Nikiana boutique apartment, hiervoor gaat een gravelweggetje naar links. Dit weggetje
(soms beton) blijft u volgen, houd bij 2 splitsingen rechts aan tot u na ruim een kilometer lopen
uitkomt op de weg uit het begin van de wandeling (u komt vanaf de betonweg genoemd op pagina
83), naar rechts en na 10 minuten lopen komt u uit bij het beginpunt van de wandeling.
Wandeling nr. 19
Pagina 92: Op het voetpad van Katochori naar Fterno zijn meerdere hekken gekomen, gemakkelijk te
openen behalve het hek bij het begin van voetpad bij de stal, dit is iets lastiger maar het is mogelijk.
Wandeling nr. 22
Pagina 107: Bij KO5 is het veld afgerasterd. Ga naar links, blijf de afrastering naar rechts volgen en
weldra ziet u de ruïnes van het Ag. Sotiro kerkje. Weer terug langs de afrastering tot de veldweg en
dan naar rechts.
Wandeling nr. 23, 24
Pagina 112, 115: Verkeersspiegel is verdwenen.
Pagina 114, 118: Golfplaten schuurtje is verdwenen.

Pagina 114, 118: De brug is afgebroken/verdwenen.Het is eventueel mogelijk af te dalen, de
rivierbedding over te steken (in de winter en het voorjaar kan er water in staan!) en weer naar
boven klauteren.
Het is echter gemakkelijker de doorgaande asfaltweg te volgen maar wel wat saaier.
Wandeling nr. 24
Pagina 116: De veldweg naar links is verhard. U kunt ook de asfaltweg blijven volgen en komt dan
ook bij het nieuwe kerkje uit (VSA9).
Pagina 119: De brug waarbij u na 10 minuten lopen uit moet komen is er niet meer. Het is beter de
asfaltweg rechtdoor te volgen (zie schuin gedrukt na VSA17).
Wandeling nr. 26
Pagina 126: Het pad bij het stenen gebedshuisje was nogal overgroeid.
Wandeling nr. 27
Pagina 130: Het voetpad bij KE2 is door het water uitgesleten, af en toe een beetje klauteren maar
het is te doen (ongeveer 15 minuten). Aan het einde van dit klauteren houdt u links aan (we hebben
een houten paaltje rechtop neergezet) tussen de begroeiing door, verder onder de overhangende
rots, het pad buigt naar rechts en bovenaan houdt u de veldweg naar links aan. Zie verder
beschrijving in boekje.
Wandeling nr. 28
Pagina 136: Een klein stukje voor KAL12 gaat een breed pad links naar beneden dat bij het
Panaghia kerkje uitkomt.
Pagina 137: Bij KAL16 zijn helaas bouwactiviteiten begonnen.

