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Deze reiswijzer kun je uitprinten om mee te nemen als geheugensteun tijdens een bezoek aan 

Karpathos. Alles vind je ook terug op de website www.Karpathos.nl maar dan uitgebreider. 

Hieronder volgt een gedeeltelijke opsomming van wat je op Karpathos gezien of gedaan moet hebben. 

 

RESTAURANTS 

 

 

Meltemi: t.o.v. Hotel Romantica: lekkere gebakken feta-kaas in een zakje van bladerdeeg, ham-

kaasrolletjes, gebakken tong met botersaus, gebakken garnalen met hete saus, groenterolletjes met 

saus. 

 

Sofia’s place: gelegen aan de haven. Hier hebben ze veel vleesgerechten van de grill. Probeer hier eens 

Exhohico en Kontosouvli. Fameus is ook de Saganaki: met Metaxa geflambeerde Edammer-kaas. Ga 

wel later op de avond want het kan nog wel eens druk zijn hier. 

 

Anemoussa: gelegen aan de haven, links van Sofia’s Place, Italiaans restaurant: naast vele pizza’s ook 

pasta- en visgerechten. Lekkere spaghetti di Mare en Chinese rijst. 

 

La Veranda: gelegen aan het winkelstraatje voorbij de fontein. Veel lovende reacties over dit in 2017 

geopende restaurant. Wat opvalt zijn de mooi opgemaakte schotels en sfeervolle aankleding van de 

tafels. Ook hebben zij een wijnbar voor de liefhebbers. Super zijn de spare-ribs hier! De beste! 

 

Mesogeios: gelegen aan de haven. Bestel hier eens Mezes. Je krijgt dan 4 soorten hapjes. Laat je 

verrassen. Veel lovende woorden van bezoekers over dit restaurant. Te herkennen aan het blauwe 

neonlicht. Eén van de beste restaurants. 

 

Limanaki: gelegen aan het Vronti-strand van Pigadia. Tussen de middag is het hier gezellig lunchen 

onder de bomen met uitzicht op de baai. Erg lekker zijn de Karpathische worstjes met frites. Ook 

verhuur van ligbedden met parasol. 

 

Apse Svise: gelegen in de winkelstraat t.o.v. de fontein bij de haven. Hier is o.a. de lekkerste Gyros van 

Karpathos te eten. En ook nog eens tegen lage prijzen. Je herkent het aan de grote spit met Gyrosvlees. 

 

Maxim: gelegen aan de haven. Uitgebreide menukaart. Hier is altijd wel iets van je gading te vinden. 

Hier voor het eerst geitenvlees gegeten. Een van de oudste restaurants van Pigadia. Ook voor de lunch. 

 

Restaurant Pigadia: alle gerechten worden hier vers klaar gemaakt. En dat proef je. Griekse salade en 

Varkensfilet met champignons zijn hier erg goed. 

 

Orea Karpathos: gelegen tegen het eind van de haven. Zeer vriendelijke eigenaren. Hier serveren ze 

de echt traditionele Karpathiotische gerechten. Probeer de Pikilia en gegrilde kip. 

 

Seaside: gelegen aan het Vronthi-strand in Pigadia. Mooiste uitzicht en grote porties. Kleine kaart maar 

is voldoende. Heerlijke krabsalade en Keftedes en de koude voorgerechtjes.  Fijne plek voor de lunch. 

 

 

Nena/Nostimies: gelegen tussen Euromoto en Budget Car Rentals. Lekkere pita Gyros en souvlaki. 

Ook voor de lunch kun je hier goed terecht. Erg lekker schepijs uit Rhodos. 
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La Corte: gelegen aan het winkelstraatje bij de fontein. Onze favoriete stek om een Frappé te drinken. 

Gezellig personeel die je niet naar binnen praat zoals bij de buren. Je kunt hier ook de lunch of diner 

gebruiken. Ontdek de gastvrijheid hier! Ook favoriet bij de Grieken zelf. Geweldig uitzicht hier. 

 

Ratatouille: erg mooi opgemaakte, wat exclusievere gerechten. Lokale gerechten met een gevarieerd 

tintje proef je hier. Daardoor wat hogere prijzen. 

 

Mike's restaurant: achteraf gelegen in een gezellig, knus straatje, ingang bij de terrassen ter hoogte 

van Akropolis. Nog echt familiebedrijf waar iedereen meewerkt. 

 

Under the Trees: gelegen aan de westkust, volg de kustweg net boven Finiki. Aan de linkerkant, net 

voor het blauwe bankje, zie je het liggen. Alles van de grill. Souvlaki bestel je hier per spies. Handig 

voor de grote of kleine trek. En grote porties tegen lage prijzen. Zondags komen hier veel Grieken eten. 

Probeer ook de gegrilde kleine visjes eens. 

 

Ta Asteria snackbar-restaurant: gelegen t.o.v. het luchthavengebouw op zo’n 200 meter afstand. 

De ideale plek om tussen de middag te gaan lunchen als je een dagje vertoeft aan een van de vele 

baaien in de omgeving van het vliegveld. Daar is namelijk weinig te verkrijgen.  Hier eet je nog echt 

Grieks. Ook bij de terugreis wacht je beter hier op het vliegtuig met een goedkopere kop koffie, verse 

jus d’orange of broodje dan op het vliegveld. Eigenaren zijn de ouders van Yannis, van Apse Svise. 

 

Poseidon in Afiartis: het beste restaurant van Karpathos. Bekend van het tv-programma “Masterchef” 

op de Griekse tv. Eigenaresse Angela Anna Papavasiliou is toen als vierde geëindigd. Exclusieve 

gerechten zijn hier te bestellen naast de traditionele Griekse gerechten tegen redelijke prijzen. 

Een traktatie zijn o.a. de vers gerookte tonijnmoot, garnalen- en mosselgerechten, baby kalamaris en 

tonijntartaar. Ieder jaar weer nieuwe gerechten op de kaart! Wil je een keer iets anders eten in een 

sfeervol restaurant dan moet je hier toch wel een keer gegeten hebben. Reserveren is aanbevolen. Ook 

voor de lunch is “Poseidon”open. 

 

Kedros in Finiki: gelegen net buiten Finiki richting Lefkos. Nieuw geopend in 2017. Alle producten 

hier komen uit eigen moestuin, gelegen rondom het restaurant. Zeer vriendelijk personeel en heerlijk 

eten. Beleef hier ook de ondergaande zon. 

 

Klimataria in Volada: een echt mannencafé met tl-licht om te zien maar heerlijke traditionele 

gerechten worden hier geserveerd. 

Lekker gekruide speklappen hebben we hier o.a. gegeten. 

 

Kipos in Arkasa: erg gezellige taverne, klein en knus gelegen in een binnentuin met heerlijke 

gerechten.   

      

Op de site staan nog meer restaurants vermeld met hun specialiteiten. Maak anders notities. 
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BAAIEN 

 

Oostkust: Achata beach, Kyra Panagia, Apella, Agios Nicolaos bij Spoa, Amoopi (3 baaien) 

Westkust: Achios Nicolaos in Arkassa, Lefkos (3baaien). 

Zuid-westkust: in de buurt van het vliegveld. Vele kleine baaien met zandstrand en erg rustig. 

Christou Pigadi-beach, in de luwte als het hard mocht waaien. Argilopotamos 

 

PLAATSEN 

 

Pigadia: hoofdstad van het eiland. De haven met zijn vele restaurantjes. De ’s-avonds verkeersvrije 

straatjes met souvenirwinkeltjes, juweliers, terrasjes etc. De aankomst van de ferry’s. 

 

Menetes: dorpje tegen berg aangebouwd. Hier ligt een klein museum aan de rechterkant van de weg en 

een grote kerk, gelegen aan de rand van de afgrond. Oorlogsmonument met het grote standbeeld boven 

de trappen 

. 

Aperi: hier wonen veel rijke Grieken die vroeger in Amerika gewoond hebben. Dat is ook te zien aan 

de huizen hier. Hier is een schitterende kapel te zien, gemetseld van natuurstenen. 

 

Mesochori: smalle straatjes waar geen verkeer mogelijk is. Hier vindt het vervoer per ezel plaats.  

 

Spoa: net als Mesochori ook hier smalle straatjes zonder verkeer. Hier ligt ook een kapelletje, met 

mooie plafondschilderingen, waar je in kunt. 

 

Piles: kerkje met waterbron, waarvan je volgens de Grieken gek of vruchtbaar kunt worden. Leuk 

straatje met fotogenieke huisjes. 

 

Olympos: redelijk authentiek bergdorp. Veel klederdrachten. Smalle straatjes met veel 

niveauverschillen/trappen en souvenirwinkeltjes. Het Volendam van Karpathos moet je gezien hebben. 

Te bereiken met de auto of met de boot. Let wel, de weg er naar toe kan slecht zijn door stenen op de 

weg na een hevige regenbui of na de winter. Maria Hemelvaart op 15 augustus is een belevenis. 

 

 

 

DIAFANI 
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EXCURSIES 

 

Door de touroperators worden enkele excursies aangeboden zoals een dorpentocht, strandentocht, 

wandeling en boottocht naar Olympos. De boottochten zijn ook in de haven te boeken bij de boten  

’s-avonds.  

Olympos moet je eigenlijk wel gezien hebben. Het is daar erg commercieel geworden maar heeft toch 

een eigen sfeer. 

Art & Walk Karpathos: creatieve workshops in Pini voor kinderen en volwassenen, georganiseerd 

door de Nederlandse Renate en Zweedse Thom. Tevens diverse georganiseerde wandelingen en 

wijnproeverij bij Mattsson Winery.  

 

BOOT NAAR KASSOS 

 

Op ma.-wo.en za. vanaf 09:00 uur vaart de Kasos Princess naar Kasos en om 18:00 uur weer terug naar 

Karpathos. Op di. om 13:30 uur naar Kasos en de volgende dag terug. Voor meer info zie website of ga 

naar de boot in de haven. 

 

ARCHEOLOGIE/MUSEA 

 

Pigadia: T.o.v. Karpathos Village aan het strand: hier liggen wat overblijfselen met enkele zuilen. 

Archeologisch museum bij het Italiaanse gebouw. Toegang gratis. 

Poseidon House: grot in de berg. Bij Avis Autohuur de weg in. Paar honderd meter verder aan de 

linkerkant. Let wel op, je rijdt er zo voorbij. Paar gaten in de wand. 

Lefkos: Roman Cistern. Op een vlak terrein zie je de gaten in de grond met gangen. 

Arkassa: t.o.v. de berg Acropolis: mozaïekvloeren + zuilen. 

Apella-beach: links van de weg naar beneden in een bocht: Agios Lucas: vervallen kapelletje met 

muurschilderingen.  

Menetes: Museum voor Volkunst en Archeologie. Hier vind je allerhande oude gebruiksvoorwerpen 

uit de geschiedenis van Karpathos. Toegang gratis maar vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld. 

 

OVERIGE BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 

Pigadia: Artcenter. Kunstgalerie van Minas Vlahos. Vlakbij het gemeentehuis gelegen. Herkenbaar aan 

de luide muziek van Vangelis, Enya etc. Veel schilderingen op steen maar ook op papier. Tevens te 

koop. 

 

 

AUTOHUUR/MOTOR/BROMFIETS 

 

Pigadia: auto’s: Euromoto,  MotoCarpathos, Rent a Car Express met chauffeur, Takis, 

AutoUnion, Superbikes, Holidays rent a car en Manolis Car Rental. 

Motors/scooters/quad’s: Euromoto, MotoCarpathos, Superbikes. 

Lefkos:  auto’s: Hotcars. 
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TIP:  

 

Op Facebook is er ook een besloten Facebookgroep “Karpathos.nl”. Ook hier vind je allerlei tips, 

foto’s en video’s geplaatst door leden. Ook kun je hier zelf vragen stellen of reageren op berichten. 

Nog geen lid? Meld je dan aan via de hoofdpagina van www.karpathos.nl door op het Facebooklogo 

linksonder te klikken voor meer informatie. 

 

Ieder lid ontvangt een welkomst bericht van mij, Henk Op de Laak, als beheerder van deze 

Facebookgroep. Ook kun je 24/7 mij rechtstreeks via Messenger een bericht sturen. Je instellingen 

moeten dit dan wel toelaten. 

 

Voor de nieuwe leden die lid geworden zijn en geen welkomstbericht ontvangen/gelezen hebben. Dit 

ligt aan je instellingen op Facebook of Messenger. 

 

Bericht ontvangen via Messenger?Facebook op je computer: 

 

Gebruik je Facebook op je computer, ga dan naar het berichtenicoontje rechtsboven. Je ziet 'Recent' en 

'Berichtverzoeken'. Klik op de laatste en vervolgens 'Gefilterde verzoeken weergeven'. Voilà! 

Nóg een tip: Je kunt via Facebookdesktop ook naar gearchiveerde en ongelezen berichten. Klik 

wederom op het berichtenicoontje rechtsboven, en ga naar 'Alles weergeven'. Klik op 'Meer' 

(linksboven). Hier zie je de andere mappen staan. 

 

Via de app.:  

 

Via de Messenger-app  (let op: het gaat dus niet om de Facebookapp): ga naar het knopje rechtsonder 

met drie horizontale strepen  > Berichtverzoeken. 

 

 

 

EIGEN NOTITIES: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………….. 
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P.S. Wist u al dat u ook voor uw boekingen naar Karpathos terecht kunt op www.karpathos.nl?  

Onder het kopje touroperators vindt u hier alle touroperators met hun accommodaties overzichtelijk 

vermeld. Tevens een speciale autoverhuurpagina om vooraf te reserveren vanuit Nederland. 

 

Laatste update: 20-02-2023 

 

EEN PRETTIGE VAKANTIE TOEGEWENST OP KARPATHOS 
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