
Kapesovo – Gradista 
 
Start: N39 53.311 E20 46.838 
Vertrekpunt: Vanaf de weg Ioannina -Tsepelovo linksaf slaan naar het dorp Kapesovo. Buig 
direct af naar rechts. Rechts in de hoek staat een bord met Gradista en Vikos View.  
Lengte: 3,9 km. 
Hoogteverschil: 1107 – 1243 mtr. 
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig 
 
De wandeling  
Het pad is gemarkeerd. Sla direct na het bord rechts af. Bij het laatste huis aangekomen, 
staat op het laatste stukje muur een pijl die wijst naar boven en daar begint het feitelijke 
pad. Het is zaak om goed alle pijlen en stippen en alle kleine gele bordjes met rode ruit in de 
gaten te houden. Het is goed gemarkeerd, maar wel opletten geblazen. Zodra niet snel weer 
markeringen worden gevonden, terugkeren op de schreden en goed kijken, want ze staan er 
wel degelijk. Op een gegeven ogenblik is op rotsen aan de rechterzijde te lezen: Thea 
Gradista. Dat is het uitzichtpunt van Ano Gradista. De weg vervolgen. Er volgt een splitsing 
met bordjes, de ene wijst terug naar Ano Gradista, de andere wijst twee richtingen op, de 
een naar Thea Vikou en de andere naar Kapesovo. Volg het pad naar Thea Vikou. Op een 
gegeven moment bevinden zich aan de rechterhand Palastiki tichi, dat staat ook geschreven 
op de rotsen. Dit zijn vermoedelijk echter geen echte Palastiki tichi, zoals bij Skamneli. 
Vervolg het pad, dat uiteindelijk uitkomt bij Telos (Einde), geschreven op de rotsen. Dit punt 
biedt een prachtig uitzicht in de Vikoskloof, op Monodendri, het klooster Agias Paraskevis, 
Oxia en de rest van de omgeving.  
Neem vervolgens hetzelfde pad terug tot aan de splitsing met de bordjes en ga vandaar af in 
de richting van Kapesovo. Het pad voert uiteindelijk door een mooi bos met eeuwenoude 
bomen terug naar het dorp. Je komt uit beneden in het dorp. Sla vervolgens rechtsaf om bij 
de plateia van het dorp uit te komen en vandaar uit terug te gaan naar het vertrekpunt op 
ongeveer honderd meter vanaf de plateia.  
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