AnnaHiking
Actieve vakanties in Griekenland

Pilion arrangementen: keuzes voor accommodatie
De volgende accommodaties zijn mogelijk bij de arrangementen op de Pilion. De
alternatieven kennen een toeslag die per datum verschillend is; vraag een offerte voor
jouw reisperiode.
Bij de minitrekking worden de volgende plaatsen aangedaan:
1. Tsangarada
2. Kala Nera
3. Portaria
Bij de trektocht worden de volgende plaatsen aangedaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Portaria
Chania
Zagora
Agios Ioannis
Tsangarada
Milies
Kala Nera
Agios Vlasios
Agria

Agios Ioannis
Een toeristisch stranddorp met fraai breed zandstrand, diverse horeca en winkeltjes.
- Standaard: Remezzo pension, in Agios Ioannis zelf, 4 tweepersoonskamers boven
taverna Remezzo. Aan de zuidzijde van het dorp. Het strand ligt aan de overkant
van de rustige boulevard; iets verder naar het zuiden ligt het brede Papa Nero
zandstrand. Ze bieden ook boottochtjes. Zie www.feelgreece.com/en/remezzoguesthouse.
Let op: in juli en augustus minimaal 2 nachten verblijf; voor één nacht is Eden
dan de standaard!
- Alternatief 1: Eden hotel, aan het Plaka strand op 900m van het dorp (over het
strand). Zeer rustig gelegen aan een breed zandstrand, met beach bar. Zie
https://edenpelion.com.
- Alternatief 2: Sofokles hotel, in Agios Ioannis zelf. Dicht bij de haven, aan de
noordzijde van het dorp, met zwembad. Het strand ligt aan de overkant van de
rustige boulevard. Zie www.sofokleshotel.com.
Let op: van 19 juli t/m 10 september minimaal 3 nachten!
Agios Vlasios
Een klassiek bergdorp met fraaie kerk en diverse pleintjes. Hier is maar één
accommodatie: Mansion Terpou. Mooie kamers in traditioneel gebouw met prachtig
uitzicht, iets boven het dorpscentrum. Zie www.feelgreece.com/en/mansion-terpou.
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Agria
Voorstadje van Volos met vissershaven en strand. Met de stadsbus ben je in 20
minuten in Volos zelf, heel geschikt voor bezoek aan de stad of het fraaie kleine
archeologisch museum van Volos.
- Standaard: Ballas hotel, rustig gelegen redelijk dicht bij het strand en de haven,
circa een kilometer uit het centrum. Zie http://hotelballas.gr.
- Alternatief: Valis Resort, dichter bij het haventje en het centrum. Een groot
complex met allerlei faciliteiten als “eigen stukje strand” met beachbar, café, spa
met indoor zwembad, etc. Ruime kamers met klein balkon, naar keuze zeezicht
(duurder) of zicht over de parkeerplaats op de bergen. Zie http://valishotel.gr.
Chania
Wintersportdorp, lintbebouwing langs de hoofdweg. ‘Chania’ betekent ‘herbergen’,
en die zijn er volop. In de zomer is het er rustig.
- Standaard: Hani Zisi, rustig gelegen onder de hoofdweg, authentiek maar licht
gedateerd, mooi uitzicht. Ook goede keuken, terras. Zie www.hanizisi.com.
- Alternatief: Anamar Resort, aan de hoofdweg en dus drukker, zwembad.
Tweepersoonsbed niet in de standaard kamers (20m2) maar alleen in de iets
grotere ‘classic’ kamers (23m2). Zie www.anamarpilio.gr.
Kala Nera
Gezellig toeristisch stranddorp. In heel Kala Nera zijn de balkons klein; dit is een
gemeenteverordening. Ruime keus aan eetgelegenheden en cafées, diverse winkels en
supermarktjes. ’s Morgens aan de pier visverkoop uit de boot en via een minimarktkraampje.
- Standaard: Nirvana hotel-restaurant (hele jaar), aan de boulevard en het strand.
Aan de voorzijde enkele kamers met zeezicht, de meeste met zij-zeezicht. Goede
keuken en goed ontbijt. De kamers aan de achterzijde zijn rustiger, wat vooral in
het hoogseizoen merkbaar is. Zie www.hotel-restaurant-nirvana.com.
- Duurder alternatief: Palirria hotel (mei t/m oktober), tussen Kala Nera en Koropi
in; anderhalve kilometer van Kala Nera vandaan. Ruime kamers, zeer rustig
gelegen, zwembad in mooie tuin. Goed ontbijt en bij vóóraankondiging wil de
eigenaar ook wel voor je koken. Zie www.palirria-hotel.gr.
- Goedkoper alternatief (mei t/m oktober): Roumeli hotel-restaurant, ook aan de
boulevard maar iets verder naar de zijkant van het dorp. Eenvoudig en netjes en
qua comfort voldoende. Goede keuken. Geen website.
Milies
Fraai bergdorp met klassieke kalderimia en mooi plein, op de helling gelegen met
nogal wat hoogteverschil binnen het dorp.
In Milies zijn veel accommodaties, maar de meeste liggen nogal uit het centrum of
openen alleen in het hoogseizoen.
Wij bieden alleen aan: hotel-Restaurant Palios Stathmos (‘The old Station’), zoals de
naam al zegt naast het station van het smalspoorlijntje. Het ligt onder het
dorpscentrum. Zie www.paliosstathmos.com.
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Portaria
Fraai bergdorp met klassiek plein met grote platanen en horeca en diverse winkels.
- Standaard: Kritsa hotel-restaurant, aan het plein. Niet al te grote kamers in
traditioneel gebouw. Goede keuken, goed ontbijt. Hier zijn ook
driepersoonskamers en familiekamers voor 4 personen. Zie www.hotel-kritsa.gr.
- Alternatief: Despotiko hotel, iets lager in het dorp, gevestigd in het klassieke
voormalige herenhuis Archontiko Tsopotos, met zwembad. Zie
http://despotiko.gr/gr/home-en/.
Tsangarada
Het bergdorp Tsangarada bestaat uit een aantal dorpskernen, genoemd naar de
belangrijkste kerk. De meeste routes starten vanuit Agia Paraskevi.
- Standaard: Villa ton Rodon in Agia Paraskevi, aan een geplaveid pad vlak bij het
plein met de “1000-jarige plataan” met diverse cafées en restaurantjes en in de
buurt van een winkeltje. Het is een rustige locatie, omdat er geen auto’s langs
kunnen komen, met prachtig uitzicht over zee. Uitstekend ontbijt met
zelfgemaakte producten. Zie www.villatonrodon.gr.
- Alternatief: Aglaida hotel in Agia Kiriaki, een buurdorp een stuk lager op de
helling. Fraaie appartementen en studios voor 2-4 personen, met zwembad. Het
ligt wel een eind van het dorpscentrum af en er zijn geen restaurantjes en cafées
dichtbij, maar de accommodatie zelf heeft een uitstekende keuken en een gezellig
terras. Zie http://www.aglaida-apartments.gr, helaas alleen in het Grieks.
Zagora
Bergdorp laag op de noordoosthelling van de Pilion. Veel appelboomgaarden, een
stuk buiten het dorp ligt het appelverwerkend bedrijf Zagorin.
Op dit moment bieden we alleen aan: Rousis Guesthouse, een traditioneel gebouw
met 10 kamers, terras en een ruime lounge/ontbijtruimte. Zie www.roussi.gr.
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