
  

 

Gisteren werd de eerste aflevering van De Mol uitgezonden en dit 

hele  seizoen is opgenomen in, jawel: Griekenland! De participanten 

van dit spannende programma bezochten niet de eilanden maar het 

vasteland. Van de gebergtes en kloosters in Meteora tot de prachtige 

nog vrij onbekende stad Ioannina. Wil jij in de voetstappen van De Mol 

treden? Lees hieronder alles over de locaties waar de serie opgenomen 

werd!  

 

 

 

 

METEORA  

 

 

IOANNINA  

 

 



 

 

Meteora is niet alleen de set van De Mol 

maar ook de set van James Bond film For 

your Eyes only en wij snappen wel waarom! 

 

Op ruim 220 km van Thessaloniki vind je de 

gigantische rotsformaties en in totaal zes 

bewoonde ''zwevende'' kloosters. Een 

paradijs voor de liefhebbers van cultuur én 

natuur dat sinds 1988 opgnomen is op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO.  

 

Bedenk je eens hoe deze kloosters zijn 

gebouwd? Ze stammen uit de 11e eeuw en 

toen waren er geen vaste trappen, lift of 

andere moderne gemakken.... Steen voor 

steen dus!  

 

Je kunt het gebied op diverse manieren 

ontdekken. Zo kun je op eigen houtje diverse 

wandelingen maken. Je kunt er ook voor 

kiezen om met gids te gaan. Zo kom je veel 

te weten over de geschiedenis van Meteora. 

Avontuurlijk ingesteld? Ga voor scrambling, 

een combinatie van wandelen en 

klimmen. Je kunt ook langs de rotsen 

abseilen en de ultieme tip is: bovenop de rots 

genieten van de zonsondergang.  

 

Ken jij de regio Epirus al? Je vindt hier hoge 

bergen, diepe kloven en schitterende oude 

onontdekte bergdorpjes. We nemen je mee 

naar de stad Ioannina! 

 

Er wordt wel vaker gezegd dat een stad álles 

heeft, maar in geval van Ioannina is dat ook 

echt zo. In de stad vind je dynamiek, historie 

en gezelligheid en binnen een uur rijden ben 

je midden in de natuur. 

 

Wat Ioannina het allerleukst maakt is de 

ligging. De stad ligt namelijk aan een 

meer: Lake Pamvotis. Rondom lopen 

prachtige wandel- en fietspaden en ’s zomers 

wordt er volop geroeid op het meer.  

 

Binnen een mum van tijd bereik je vanaf 

Ioannina ook Nationaal Park Tzoumerka. Je 

vindt hier hoge overhangende rotsen, 

watervallen en smalle kloven en je kunt hier 

perfect raften! Daarnaast ben je ook zo in 

de regio Zagori. De schoonheid van de 

natuur hier overtreft alles! Verwacht 

eeuwenoude bergdorpjes, glooiende 

heuvels, turquoise bergrivieren en diepe 

kloven. 

https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=257d99d266&e=7081690e7a
https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=c677b12513&e=7081690e7a
https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=3ae03d48eb&e=7081690e7a


 

 

MESSENIË  

 

 

ATTICA  

 

 

 

Alle fietsliefhebbers opgelet! In het 

zuidwesten van de Peloponnesos vind je de 

fietshoofdstad van Griekenland: Kalamata, 

tevens de hoofdstad van Messenië. 

 

Kalamata is een moderne stad vol 

archeologische hoogstandjes, met een 

gezellige boulevard en kilometers strand 

en fietsroutes!  

 

Fiets langs zilte kusten, geniet van de geuren 

van citroenbomen of ga voor een uitdagende 

bergroute van Kalamata naar Methoni. Stop 

onderweg bij de Polymnio watervallen. Je 

vindt er grote en kleine watervallen en zelfs 

meren met een waterval, waar je kunt 

zwemmen. Je waant je daar echt even in de 

Garden of Eden! 

 

Ben jij een fietsfanatiekeling? En ga jij geen 

gravelroute uit de weg? Van 8 tot en met 10 

mei vindt in Kalamata de Jeroboam 

https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=5461638c25&e=7081690e7a
https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=9a07aad40d&e=7081690e7a


 

Greece Kalamata Gravel Challenge plaats. 

Geef je op! 

 

De regio Attica heeft eigenlijk alles! Je vindt 

hier de historische stad Athene, een culinair-

en shopparadijs vol archeologische 

hoogstandjes. En vanaf Athene ben je in een 

mum van tijd ook op de pittoreske eilanden 

zoals Hydra en Spetses. En wat dacht je van 

het beklimmen van gigantische berg? Ook 

dat kan in Attica!  

 

Reistip! Start je reis in Athene. Bezoek alle 

historische hoogtepunten, spot alle street art 

kunstwerken en eet je buik rond. 

 

Reis 30 km verder naar de  Parnitha berg in 

een nationaal park. Deze berg heeft een piek 

van 1400 meter en je vindt er 30  soorten 

zoogdieren,  120 vogelsoorten en vele 

plantensoorten. De perfecte omgeving voor 

een wandel of klimtocht. 

 

Eindig je reis op Hydra, het eiland waar je 

geen auto's zult vinden. Het eiland van de 

pittoreske huisjes, de prachtige uitzichten, 

romantiek en ultieme rust! 

https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=9a07aad40d&e=7081690e7a
https://visitgreecebenelux.us20.list-manage.com/track/click?u=1f471cfcc577f4479b40e3005&id=f8821e9aa7&e=7081690e7a


 

 

ARCADIË  

 

 

KORINTHE  

 

 

 

 

In de regio Arcadië, in de Peloponnesos vind 

je kleine restaurants die door families worden 

gerund. Het is een ruige en dunbevolkte 

bergstreek waardoor er meer dan genoeg 

rust te vinden is.  

 

Door de hoogte en bebossing is het er een 

stuk koeler dan in de rest van Griekenland, 

en is hierdoor perfect voor activiteiten in de 

natuur. Hou jij wel van een beetje actie? Op 

een hoogte van 1.000 meter vind je de 

Lousios rivier, perfect voor een raftavontuur... 

 

Daarnaast barst het van de mooie dorpjes. 

Elk dorp biedt weer een nieuw spectaculair 

uitzicht!  

 

Weet jij hoe je van Athene de Peloponnesos 

kunt bereiken? Via het beroemde kanaal van 

Korinthe! De weg naar de Peloponnesos is 

daardoor al een avontuur op zich. Stop bij het 

kanaal, stap in een kayak of op een SUP voor 

een spectaculaire tocht.  

 

Rij verder naar de ruïnestad van het oude 

Korinthe ook wel Archaia Korinthos 

genoemd. De stad is in het verleden 

verwoest en je vindt er nu nog enkel 

opgravingen, een bijzonder gezicht!  

 

Drink je graag wijn? Dan hebben wij goed 

nieuws! In en rondom Korinthe vind je vele 

wijngaarden en wijnhuizen. Yamas! 
 

 

RAFTEN? CANYONING? KLIMMEN? 

DEZE GEBIEDEN BIEDEN VOOR IEDER WAT WILS!  
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