Reisverslag Griekenland Zuid

(30 april - 20 juni 2015)

Op 30 april werden we op Camping Romantische Strasse in Dinkelsbühl verwacht. Menigeen was al
één of meerdere dagen eerder van huis gegaan. Het was dikke vesten weer. Om 5 uur kwamen we bij
elkaar, iedereen nam zelf iets te drinken mee en Trinie trakteerde op heerlijke zelfgebakken kruidkoek,
met of zonder gember. Het ging er bij iedereen inderdaad in als koek. Koos deed de laatste
mededelingen voor de reisdag naar Prutz. De helft v/d groep ging nadien eten in het restaurant. Dat
smaakte zo lekker, dat Koos en Roel hier meteen het afscheidsdiner hebben besproken. De volgende
dagen reden we via Prutz (waar we 2 nachten bleven) en Lazise naar Pesaro in de buurt van Ancona.
We zaten ‘s middags gezellig aan de borrel
toen het bericht uit Nederland kwam, dat onze
boot stuk was en wij één dag langer op deze
camping moesten blijven. We varen nu dus op
woensdag 6 mei van Ancona naar Igoumenitsa
in Griekenland. Koos en Roel hadden de
tickets al gehaald. Het inschepen verliep nogal
chaotisch en de groep ging bijna als laatste
aan boord. Niet iedereen had stroom. Wies
moest zelfs met het vlees uit haar diepvries
naar een diepvries van Minoan Lines.
Uiteindelijk naar de receptie om de hutsleutels
in ontvangst te nemen en dan snel naar het
Strand bij camping Lichnos
dek om de afvaart te bekijken. Het was lekker
weer aan dek, toen het kouder werd gingen we
naar onze hut. Omdat het vertrek een dag vertraagd was, mochten we om 7 uur verzamelen bij het
selfservicerestaurant voor een gratis warme maaltijd. Nadien ging bijna iedereen naar de lounge voor
een lekker afzakkertje of om voetbal te kijken op t.v. Tegen half elf maakte iedereen aanstalten om
naar de hut te gaan.
De volgende ochtend zagen we Igoumenitsa opdoemen en gingen we naar het autodek. Snoeren
inhalen, koelkast omzetten op accu en wachten tot we konden uitrijden. Het ging nogal chaotisch. De
één moest voorwaarts, de ander achterwaarts. Ons dirigeerden ze te dicht naar de zijkant, zodat de
caravan afgekoppeld moest worden. Terwijl Jan de auto keerde, draaide het personeel de caravan zo
wild, dat die tegen een ijzeren paal belandde. Gevolg: Een deukje. Toen we verhaal gingen halen,
was er natuurlijk niemand thuis. Uiteindelijk maar uitgereden.
Samen met de 3 wachtende equipes reden we
naar Parga. De camping ligt aan een mooie
baai. Helaas was het er rommelig en nogal wat
lawaai van bouwwerkzaamheden. Nog niet klaar
voor het seizoen. Jammer! Later maakte een
happy hour, met wijn, bier en fris, kaas, worst,
enzovoort veel goed. Met Jos en Trees hebben
we de volgende ochtend Parga bezocht. We
konden aan de doorgaande weg een
schaduwrijk plekje voor de auto vinden en via
een trapje afdalen naar de winkelstraat.

Parga

Het is een leuk plaatsje, met veel winkeltjes, een
mooi strand en gezellige terrasjes. Op een
daarvan namen we een heerlijke cappuccino
met een tosti. Een paar boodschappen gedaan en terug naar de camping. De avond en de volgende
dag genoot iedereen van het mooie weer. Heel relaxed, niets moet, alles mag. Heerlijk toch.

Zondag 10 mei was het Moederdag en tevens reisdag naar Lefkas. De weg v/d camping in Parga naar
boven was nogal steil en lang en smal. Niet iedereen reed zelf naar boven en liet dat door een ander
doen. Emiel stond met een walkie- talkie boven en Hans te Riet beneden. Iedereen stemde af op
dezelfde golflengte. Zo gaat het helemaal perfect. De route naar Lefkas is niet lang en niet moeilijk.
Wel is de weg slecht, veel gaten, maar met prachtige uitzichten. We komen op een knusse kleine
camping en vinden een leuke plek.
Herma en Roel komen koffie drinken. Het
is nog te vroeg voor een borrel, daarom
stappen we eerst op de fiets om Lefkada te
verkennen. Ook willen we even naar de V.V.V.
voor een gedetailleerde kaart, want morgen
willen we een rondrit maken. Echter géén V.V.V.
gevonden. Wel wat rondgefietst en aan de haven
wat gegeten. Heerlijk! Ook Hans, Hannie, Johan,
Achilla, Cor en Mia kwamen we op de fiets tegen.
Samen zijn we teruggefietst naar de camping.
‘s Avonds koelde het al snel af en gingen we al
gauw naar binnen.
Maandag tegen 10 uur, met de auto richting de
Lefkada
haven gereden en bij de krantenkiosk een kaart
gekocht van het eiland. We gaan tanken en rijden
dan via de westkant naar Porto Katsiki. Onderweg veel bloemen, mooie uitzichten en dan hoge
krijtrotsen aan een mooie baai. Voor we verder rijden eerst in Greco Levante iets gegeten. Koos en
Trinie komen daar ook iets eten. De oude baas herkent hen nog van een paar jaar geleden. Hij heeft
in de Rotterdamse haven gewerkt en heeft een Spaanse moeder en een Griekse vader, zo vertelt hij
ons. Dan rijden we verder via Ponti en Vasiliki naar Nidri. Daar willen we de waterval bekijken, maar
vlak voor Nidri begint het ineens hard te regenen en besluiten we om maar naar de camping terug te
keren. Dan maar geen waterval, je kunt immers niet alles zien.
De volgende dag staat de zon weer hoog aan de hemel. We besluiten om met de families Heuvel en
te Riet een rondje van zo'n 15 kilometer te gaan fietsen ten noorden van Lefkada. Natuurlijk wordt er
ergens aangelegd voor drinken. We komen uit bij de brug en daar in de buurt de fietsen gestald en
wandelen nog even de hoofdstraat in. Bij een restaurantje allemaal een gyros besteld. Erg lekker,
maar voor ons veel te veel. Dan wordt het tijd om terug te gaan en zitten we nog wat bij elkaar.
Woensdagmorgen gaan we via de nieuwe brug bij Patras naar Olympia. Menigeen gaat na het
plaatsen van de caravan lekker even zwemmen in het zwembad.
De volgende dag bezoeken we de
Archeologische Site met o.a. de overblijfselen
van de tempel van Hera en Zeus. Als we onder
een boog doorlopen komen we bij het oude
Olympisch stadion, waar in 776 v. Chr. de
1e Olymp. Spelen werden gehouden. Daar
werden toentertijd geen vrouwen toegelaten
omdat de manlijke sporters naakt sportten. Ook
de plek waar het Olympisch vuur werd
ontstoken, was nog zichtbaar.
Het Archeologisch museum, in 1982 officieel
geopend, was de moeite meer dan waard. Veel
voorwerpen, die van stukjes weer één geheel
Olympia
waren geworden, het beeld van Hermes, te veel
om op te noemen. Tegen 2 uur hebben we
genoeg (stenen) gezien en gaan we nog even de winkelstraat door en een kleinigheid eten. Later op
de camping bleek dat 2 dames hun garderobe hadden aangevuld. Leuke jurkjes hoor!

‘s Avonds uit eten in het restaurant. Dat is Johan echter niet goed bekomen. Onderweg naar
Finikounda werd hij tijdens een rustpauze plotseling onwel. Riet probeerde hem bij de tijd te houden
door hem in zijn gezicht te slaan. Met een ambulance ging het richting ziekenhuis (in Kiparissia), maar
al snel bleek dat het niet zijn hart was, maar waarschijnlijk een voedselvergiftiging of te weinig eten of
drinken. Na een infuus en een paar prikken knapte het al snel een beetje op. Hans te Riet en Cor
gingen er heen en brachten personen, auto’s en caravans terug bij de groep. Johan deed het een
paar dagen kalm aan. Gelukkig was de groep weer compleet. Om 5 uur gezamenlijk pannenkoeken
bakken. Gezellig.

Grotten van Dirou

De tocht naar Koroni, Pylos en Methoni ging
het helemaal goed met Johan. Trinie en Koos
zijn onze medereizigers als we via Kalamata
een prachtig natuurgebied inrijden. We
slingeren over bergen en door dalen, geen
bebouwing te zien. Geweldige rit. Iedereen had
ervan genoten, werd later duidelijk op de
camping in Gythion. In de buurt bij Dirou zijn
mooie grotten en daar ging de volgende rit
naartoe. We krijgen een zwemvest aan en
varen in bootjes door de grotten. Bij het
uitstappen sneuvelt de bril van Jan, maar de
reservebril ligt in de auto, dus kunnen we
verder. We gaan via Mani Buiten en - Binnen
naar de zuidelijkste punt van de Peloponnesos,
om vervolgens langs de oostkust terug te
rijden.

Op zaterdag 23 mei is er een Griekse avond (Bouzouki) met live muziek en zang. Iedereen is van de
partij. Trinie, Breinie en Trees zetten hun beste beentje voor bij het dansen van de Sirtaki. Aan het
eind bedankte Jos iedereen voor de gezellige avond. Drepanon is ons volgende reisdoel. De nieuwe
camping ligt direct aan zee, het is er erg druk, want het is Pinksteren en heel lekker weer. We eten bij
de buren op Triton 2. De volgende morgen gaat het naar o.a. Epidaurus, bekend om zijn prachtige
theater met de prima akoestiek. Toen iedereen even stil was, kon je een muntstuk horen vallen. Ook
bracht iemand een mooi lied ten gehore en lazen 3 leerlingen een tekst voor. Via Argos en Nafplion
reden we naar Mycene. Toen we daar net boven waren, dreigde het te gaan regenen, dus doken we
snel het museum in. Om 6 uur zullen de verjaardagen gevierd worden. Iedere equipe maakt een
gerecht of hapjes, zodat er een buffet ontstaat
De jarigen zorgen voor de drankjes. Koos
feliciteerde de jarigen en bood een cadeautje
aan. Er waren o.a. gehaktballetjes, gevulde
eieren, meloen met ham, toast met brie en wat
al niet meer, voor elk wat wils. We beginnen
eerst met een kop zelfgemaakte soep van
Emiel. De drank fungeerde zoals altijd als
spraakwater, want al snel werd de ene na de
andere mop verteld. Het was reuze gezellig,
maar tegen tienen maakten de eersten toch
aanstalten om naar de caravan te gaan. De
volgende ochtend bleek er ineens geen stroom
en water meer te zijn. Cor, die toevallig onder de
douche stond, kwam in z’n blootje naar buiten
en kreeg daar de volle laag koud water uit een
slang, waar wel druk op zat. Hij kon tenminste
Kanaal van Korinthe
schoon richting Korinthos en Athene. In Isthmia
bij de brug kon even geparkeerd worden, om het
kanaal van Korinthe te bekijken. Wat een diepte en het kanaal is met de hand gegraven.

In Kifissia bij Athene staan we met z’n vijven op een klein veldje. Koos heeft al kaartjes en vrijdags
gaan we met z’n allen met de bus en de metro naar Athene. Binnen een uur zijn we er en stappen uit
bij station Monastiraki. Eerst drinken we koffie en gaan vervolgens naar de Akropolis. Een hele klim.
Het is er druk. We zien de Hadrianuspoort, het
Parthenon, de Akropolis zelf staat in de steigers.
Jammer voor de foto’s. Weer beneden eten we
eerst wat, voor we naar de overdekte markthallen
en de wijk Plaka gaan. Tegen half 6 zijn we terug
op de camping. Daar samen nog wat nagepraat
met een drankje. Wij lassen zaterdag een
rustdag in om zondag weer met z’n allen naar
Athene te gaan voor de wisseling v/d wacht. Een
hele ceremonie en leuk om een keer te zien. Er
zijn veel mensen op de been op het
Syntagmaplein, waar we nadien iets te drinken
nemen en wandelen ook nog even door het
Akropolis in de steigers
tegenover gelegen park. Teruglopend nog een
kerk bezocht.
Delphi is de volgende bestemming. We krijgen een mooi plekje met uitzicht over het dal met z’n
olijfbomen en in de verte de zee. Maar het waaide er nogal hard, zodat we al snel een fleecevest
nodig hadden. Om 6 uur in het restaurant ontvangst met een welkomstborrel. Later ook daar gegeten.
Antiek Delphi bekijken we de dag erop. Het is weer een flinke klim langs resten van de tempel van
Apollo, het theater en helemaal boven het stadion. Op ons verlanglijstje staat ook nog het klooster van
Osios Loukas.
Als we daarheen op weg zijn komen we langs een monument, ter nagedachtenis aan de vele mensen,
die door de Duitsers zijn afgeslacht. Een tuinman haalt zelfs de sleutel v/h knekelhuisje op en laat ons
binnen kijken. Het klooster van Osios Loukas was prachtig om te zien. Alles goed verzorgd. Via
Antikyra en Itea weer terug. Hennie en Ceciel besluiten wegens gezondheidsproblemen achter te
blijven in Delphi en gaan terug naar Nederland.
Vervolgens gaat de reis naar Kato Gatzea, waar we allemaal meegaan voor een boottocht van een
dag. Wel een lange zit, 2 keer aanleggen voor drinken. Als we om 6 uur terug zijn, gaat iedereen zich
snel verkleden voor het diner (uit de pot) met live muziek. Op zaterdag 6 juni gaan we rondrijden en
ontdekken helemaal boven op de berg een wit klooster. We worden er allerhartelijkst ontvangen, maar
we moeten wel eerst lange broeken en rokken aan voor we naar binnen mogen. We kregen zelfs een
glas water en een sweet (zoete koek), daarna naar het winkeltje. Natuurlijk om iets te kopen. Het
wordt een flinke pot honing. Achilla mag zelfs met de zuster op de foto. Het klooster bekeken en
verder gereden op zoek naar de oudste boom. We vonden hem wel, maar volgens Hannie was het
niet de boom, die zij bedoelde en al eerder had gezien. ‘s Middags hadden Roel en Herma pech, ze
reden tegen een paaltje en de auto kwam er
Meteora
niet ongeschonden vanaf, zijzelf gelukkig wel.
Een ANWB monteur, die ook op de camping
was, heeft alles provisorisch hersteld, zodat
ze verder konden.
Na nog een rustdag zijn we op weg via
Kalambaka naar Kastraki en dan ineens
doemen daar de Meteora kloosters op, boven
op de rotsen. De volgende dag gaan we er 3
van binnen en buiten bekijken.
Het vrouwenklooster, Varlaam en St.
Stephanos. In de kloosters veel fresco’s,
iconen en oudheden. Van oorsprong waren
deze kloosters religieuze toevluchtsoorden en
het is nog steeds niet precies bekend, hoe de eerste kluizenaars de top van deze steile rotsen

bereikten. Indrukwekkend is het wel.
Op vrijdag gaan we naar Ioannina (aan het Pamvotismeer), de hoofdstad van de Epirusstreek. Hier
zou de Turkse invloed nog merkbaar zijn, al hebben wij dat niet echt ervaren. De oude moskee van Ali
Pasja en het prachtige museum bezocht. Echt de moeite waard. Ook zijn er veel zilverzaken in een
deel v/h stadje. We konden er echter niet slagen. Later toen we in Plataria waren lukte het wel. Hier
zijn nogal wat armbandjes gekocht. Te koop per cm en ruime sortering. Op deze camping veel
bloeiende bougainville. Daar hebben we dan ook de groepsfoto gemaakt

Van hieruit gaan we naar de boot voor de oversteek naar Italië. De boot laat echter nogal op zich
wachten. Vanaf 21.15 u zijn we aanwezig en de boot komt om 1.00 u. We kunnen er als laatste op.
Met het ontschepen was het weer dezelfde chaos als de heenreis, we zijn er dus al een beetje aan
gewend. Koos raakte echter een vrachtwagenspiegel, hij merkte het niet. Buiten werd het wel
duidelijk, maar zelf had hij géén schade. Alles is geregeld.
Op de 4 campings van de terugreis na, zit de Griekenlandreis erop. Het einddiner volgde nog in
Dinkelsbühl, met een dj, die veel Nederlandse bekende plaatjes draaide. We zongen allemaal uit volle
borst mee. Heel gezellig en lekker gegeten.
We spreken denk ik namens allen als we zeggen: Alles was perfect!!
De reis, de leiding, het weer, de groep, het eten.
In één woord:
Wij hebben genoten!!
Ria Pieper

