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Zákinthos is het zui de lijk ste eiland van de zes Ioni sche Eilan den voor de west ‐
kust van het Griekse vas te land. Lange tijd was het eiland onont dekt door het
mas sa toe risme, maar sinds de ope ning van het vlieg veld hoort Zákinthos tot de
popu laire eiland be stem min gen in Grie ken land. En terecht.
Het eiland com bi neert prach tige natuur met vrien de lijke dor pen en woeste ber ‐
gen met goud gele stran den. Het berg ach tige noord wes ten heeft in tegen stel ling
tot de kust strook in het zui den en oos ten nog zijn eigen eiland ka rak ter behou ‐
den. In Zákinthos-stad lig gen musea, ker ken, plei nen en de Vene ti aanse burcht
op loop af stand. Het groene land schap nodigt uit tot lange wan del- of fiets toch ‐
ten. Het gestrande schip in de moei lijk toe gan ke lijke Ship wreck Bay is uit ge ‐
groeid tot de attrac tie van het eiland.
Het eiland pro du ceert uit ste kende wij nen, man doláto, een mier zoete noga, en
smaak volle olijf olie. Hier kun je de kantádes, de Ita li aanse folk bal la des, nog
beluis te ren in de taver nes van Zákinthos-stad. De bedreigde Caretta caretta, de
onechte karet schild pad, nes telt op de goud gele stran den rond de baai van
Laganás. Van juni tot augus tus komen de vrou we lijke schild pad den laat in de
avond van uit de zee op het strand en leg gen hun eie ren in diepe kui len.
Wij wen sen je veel ple zier met deze Odys see-reis gids!
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Het bergdorp Loúcha © 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 407 km² en telt 40.750 inwoners (ter ver‐
gelijking: 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.

Zákinthos is het zui de lijkst gele gen Griekse eiland van enige omvang in de Ioni ‐
sche Zee op 31 km afstand van de noord west kust van het Griekse vas te land, de
Pelo pon ne sos.
Ruw weg gezegd heeft Zákinthos de vorm van een drie hoek. Het wes te lijke deel
van het eiland wordt gedo mi neerd door het Vra chiónas ge bergte, waar van de
hoog ste top tot 756 m reikt. Op de flan ken ervan lig gen ver spreid enkele dor pen.
Het gebergte loopt langs een vrij rechte noord west-zuid oost lopende lijn af; aan
de voet ligt een vrucht bare laag vlakte, die zich tot de oost kust voort zet. Ten
zuid oos ten van de hoofd stad Zákinthos ligt een heu vel ge bied met de Skopós (492
m) als hoog ste top. De drie hoe ken van het eiland wor den gemar keerd door drie
kapen, waar van Akrotírio Skinária in het noor den en Akrotírio Kerí in het zui den
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fraaie grot ten en arca den heb ben die door hun aan ra king met de blauwe zee
sprook jes ach tige beel den oproe pen. De derde kaap, Akrotírio Gérakas in het
zuid oos ten, heeft een onge rept zand strand waar de karet schild pad haar eie ren
legt.

Zákinthos heeft prach tige stran den, soms goed ver bor gen in diepe baaien. Druk ‐
be zochte stran den lig gen aan de Baai van Laganás (Laganás en Kalamáki) en
langs de vlakke noord oost kust (Tsi liví en Alikés). Hier con cen tre ren zich ook de
toe ris ten met alle gevol gen van dien. Deze toe ris ten cen tra lig gen in het land ‐
schap pe lijk gezien minst aan trek ke lijke deel van Zákinthos. Het berg ach tige
wes te lijke deel is wel mooi, maar aan de steile west kust zijn geen bad plaat sen.
De dor pen lig gen alle berg op waarts. Wel lei den onver harde wegen naar afge le ‐
gen baaien. Alleen het kleine schier ei land ten zuid oos ten van Zákinthos-stad
heeft de geluk kige com bi na tie van mooi land schap, stran den en toe ris ti sche
voor zie nin gen. Argási is hier de druk ste plaats, meer oost waarts lig gen langs de
kust weg rus ti ger bad plaat sen.
Naast fraaie zand stran den en het berg ach tige wes ten biedt Zákinthos ook dorps-
en ste den schoon. De hoofd stad Zákinthos is de enige plaats van omvang op het
eiland. De aard be ving van 1953 beroofde de stad van haar his to risch cen trum,
maar de beide stads plei nen zijn, met het Byzan tijns Museum, zeker de moeite
van een bezoek waard.
De meest authen tieke dor pen lig gen op de flan ken van het Vra chiónas ge bergte.
Antieke opgra vin gen zijn er op Zákinthos nau we lijks te vin den; de enige her in ne ‐
rin gen aan de Myceense tijd zijn de gra ven die in de buurt van Kambí zijn gevon ‐
den. Aar dig om te weten is, dat stu den ten van Neder landse en Griekse uni ver si ‐
tei ten op ver schil lende sites op Zákinthos sinds 2006 jaar lijks veld on der zoek
doen in het kader van het Zaky nthos Archae o logy Pro ject. Ook uit de tijd van de
Vene ti aanse bezet ting zijn, door toe doen van de aard be ving, de meeste her in ne ‐
rin gen ver dwe nen. Het robuuste Vene ti aanse fort bij Zákinthos-stad heeft de ele ‐
men ten door staan, even als een hand vol ker ken en kloos ters, zoals Moní Ana ‐
fonítria, dat druk bezocht wordt van wege het feit dat de eiland be scherm hei lige
Dionísios hier abt was.

Bergen, stranden en kapen
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Vanuit het haventje van Pórto Vrómi ver‐
trekken de bootjes naar het beroemde
scheepswrak

Moní Ág. Georgios Krimnón
Μoní Anafronítrias
Moní Strofádes

Ág. Timothéou en Mávra-kerk,
Macherádo
Sotíraskerk, Pantokrátoras

Byzantijns Museum, Zákinthos
Solomós en Helden van Zákinthos
Museum,, Zákinthos
Kerkmuseum in ooster van de
Strofádes en Ág. Dionísios,
Zákinthos 
Natuurhistorisch Museum Chel‐
mis, Ág. Marína
Dorpsmuseum, Orthoniés

Blauwe Grotten
Vrachiónasgebergte’
Westkust
De weg van Loúcha naar Ág. Marína

Kerí
Lóucha
Akrotíri Skinária

Gérakas
Laganás 
Shipwreck Beach

Scheepswrak
Blauwe Grotten
Zeeschildpadden (ecovriendelijke
boottocht)

Odyssee’s aanraders
Eenzame kloosters

Byzantijnse kerk met fresco's

Inspirerende musea

Overweldigende natuur

Einde-van-de-wereld-gevoel

Akrotíri Skinária

Gouden zandstranden

Mooiste boottochten

Geschiedenis

Odyssee’s aanraders 9

 


