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Naar Volos per auto 
Als je met eigen auto of een  huurauto komt, spreken we een punt af waar de auto blijft staan 
gedurende de reis. Je start dan met een taxitransfer vanaf de parkeerplaats naar de eerste 
accommodatie of eindigt met een taxitransfer terug naar je auto. Vraag ons om advies. 

Naar Volos per openbaar vervoer 
Als je per openbaar vervoer komt, word je standaard opgehaald bij het interlocale busstation (“KTEL 
praktorío”) of de veerhaven. Ophalen bij de luchthaven is mogelijk tegen een toeslag. 

Via luchthaven Volos (Nea Anchialos) 

Vlucht op Volos 

Voor zover ons bekend bieden de volgende maatschappijen chartervluchten op Volos (code VOL): 
- Transavia vanaf Amsterdam, in 2020 elke vrijdag van 24 april t/m 24 oktober.  

Van de luchthaven naar Volos stad 

De luchthaven ligt circa 50km uit de stad.  
- Bus. De luchthavenbus van de KTEL heeft een speciale dienstregeling die ook rekening houdt 

met vertragingen, zie http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=airport. Maar: de site wordt pas 
vlak voor het begin van het charterseizoen bijgewerkt en Transavia heeft kennelijk geen contract 
met de KTEL, want die vlucht zat er tot 2019 nooit bij. 

- Taxi. Ophalen bij of wegbrengen naar de luchthaven van Volos (Neo Anchialos) is mogelijk: dit is 
per keer een toeslag  van €50 per taxi, maximaal 4 personen. Dit geldt dus voor halen óf 
brengen, als je beide wilt, is de toeslag het dubbele.  Deze taxi brengt je dan meteen naar de 
eerste accommodatie c.q. haalt je op bij de laatste accommodatie. 

Via luchthaven Thessaloniki 

Vlucht op Thessaloniki 
Er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Thessaloniki (code SKG). Je krijgt snel een 
overzicht via www.lowcostairlines.nl.  

Hieronder een overzicht door onszelf gemaakt; dit wijzigt regelmatig, dus controleer het zelf: 
- vanaf Amsterdam (AMS): Transavia, KLM 
- vanaf Eindhoven (EIN): Ryanair 
- vanaf Brussel Zaventem (BRU): TUIfly.be, Aegean Airlines 
- vanaf Brussel Charleroi (CRL): Ryanair 
- vanaf Düsseldorf (DUS): Aegean Airlines, Condor 
- vanaf Düsseldorf Weeze (NRN): Ryanair 

Luchthavenbus naar treinstation en interlocaal busstation Thessaloniki 

De luchthaven bus is lijn 01X of ’s nachts 01N.  

Hij rijdt vanaf de luchthaven naar het treinstation (50’-60’) en door naar het interlocaal KTEL 
busstation Makedonia (10’verder); de prijs in 2018 was €2 per kaartje (enkele reis).  

Dienstregelingen luchthavenbus: 
- overdag (lijn 01X): http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/61/12/69/ . Zie ‘Departure from 

MACEDONIA AIRPORT – ARRIVALS Return journey’. 
- ’s nachts (lijn 01N): http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/74/69/ . Zie ‘Departure from terminus’. 

http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=airport
http://www.lowcostairlines.nl/
http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/61/12/69/
http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/74/69/


Bereikbaarheid Pilion voor een AnnaHiking reis 
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in dit document, wijzigingen of vertragingen! 

 

NL-Pilion-logistiek.docx 4/7 26-12-2021 

 
Bij tabblad ‘Duration estimator’ kun je bepalen hoe lang je er ongeveer over zult doen. Kies: 

• Direction: ‘return journey: MACEDONIA AIRPORT – ARRIVALS προς T.S. KTEL’ 

• Week Day: de dag waarop je aankomt 

• Time Period: het uur waarop je ongeveer aankomt 

• Departure stop: ‘36013 MACEDONIA AIRPORT – ARRIVALS’ 

• Arrival stop: ‘01334 NEOS SIDIRODROMIKOS STATHMOS’ voor het treinstation of 
‘13011 T.S. KTEL’ voor het interlocaal busstation. 

En klik dan op het vergrootglas. Je krijgt de geschatte reistijd te zien. 

Luchthavenbus naar luchthaven Thessaloniki 

Buslijn 01X (overdag) en 01N (’s nachts) van het interlocaal busstation via het treinstation naar de 
luchthaven. Voor informatie over prijs en reisduur zie bij ‘Luchthavenbus naar treinstation en 
interlocaal busstation Thessaloniki’. 

Dienstregelingen luchthavenbus: 
- overdag (lijn 01X): http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/61/12/69/ . Zie ‘Departure from T.S. KTEL – 

Outward journey’. 
- ’s nachts (lijn 01N): http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/74/69/ . Zie ‘Departure from terminal’. 

Interlocale bus Thessaloniki – Volos  

- Vertrektijden 2019: 4:45, 8:15, 11:00, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:00. 
- Reistijd 2:10, enkele reis €20,20 retour €35 (2019). 
- Dienstregeling Thessaloniki-Volos: http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=26 of 

http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece&place=2  

Interlocale bus Volos – busstation Thessaloniki 

- Dienstregeling 2019: 1:30, 5:30, 8:00, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:30. 
- Reistijd 2:10, enkele reis €20,20 retour €35 (2019). 
- Dienstregeling Volos-Thessaloniki: http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=26 of 

http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece&place=2  

Trein Thessaloniki – Volos v.v. 

Er is inmiddels een redelijk frequente treinverbinding, altijd met overstap in Larissa. Je kunt de 
dienstregeling raadplegen via https://tickets.trainose.gr/dromologia/.  

Klik eerst links bovenin op [en].  

Kies: 

• linker ‘select station’:  Thessaloniki  

• rechter ‘select station’:  Volos, city centre 

• klik in het datumveld en kies de datum van vertrek 

• indien retour: klik op het pijltje naast ‘one-way trip’, kies ‘returning’ en geef de datum van 
terugkeer 

• klik op [Search] 

Je krijgt een overzicht van de treinen op die dag met de reisduur, treintype, route en vertrek- en 
aankomsttijd. Voor de treintypes ‘IC’ kun je zitplaatsen reserveren: 

• klik in de regel van de rit die je wilt gebruiken (alleen ‘IC’) 

• klik rechtsbovenin op ‘seat selection and passengers’ 

• klik op de zitplaats(en) die je wilt hebben in de trein(en) die links aangegeven zijn en geef de 
naam/namen op; je krijgt het totaalbedrag rechts bovenin te zien 

http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/61/12/69/
http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/74/69/
http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=26
http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece&place=2
http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=26
http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece&place=2
https://tickets.trainose.gr/dromologia/


Bereikbaarheid Pilion voor een AnnaHiking reis 
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in dit document, wijzigingen of vertragingen! 

 

NL-Pilion-logistiek.docx 5/7 26-12-2021 

• klik op ‘terms of service’, vink het vakje aan ‘I accept the terms of service’en klik op 
‘payment’ 

• betaal zoals aangegeven 

Via luchthaven Athene 

Vlucht op Athene 

Er zijn erg veel luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Athene (code ATH). Je krijgt snel een 
overzicht via www.lowcostairlines.nl.  

Hieronder een overzicht door onszelf gemaakt; dit wijzigt regelmatig, dus controleer het zelf: 
- vanaf Amsterdam: Transavia, KLM, Aegean Airlines 
- vanaf Eindhoven: Transavia, KLM, Ryanair 
- vanaf Brussel Zaventem: TUIfly.be, Eurowings, Aegean Airlines, Vueling 
- vanaf Brussel Charleroi: Ryanair 
- vanaf Düsseldorf: Aegean Airlines, Eurowings 

Luchthavenbus naar interlocaal busstation Liosion 

- Buslijn X93 naar interlocaal KTEL busstation Liosion, ruim 1 uur, €6 (2018).  
- Let op!! De luchthavenbus stopt niet op het busstation zelf, maar aan de hoofdstraat. Zie de 

plattegrond hieronder. 
- Dienstregeling X93 (zie ‘timetable for return’), 1 à 2 keer per uur:  

http://telematics.oasa.gr/en/#lineDetails_806_%CE%A793%20:%20ST.YPER.LEOF.KIFISOU%20-
%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_5-81  

Interlocale bus Athene Liosion – Volos  

- Vertrektijden 2019: 7:00 (via Almyros), 9:00 (express), 10:30 (via Almyros), 12:00 (express), 
13:30 (via Almyros), 15:00 (express), 16:00 (alleen vrijdag en zondag!), 16:30 (via Almyros), 18:00 
(express), 19:00 (alleen vrijdag en zondag!), 20:00 (express), 22:00 (via Almyros). 

- Reistijd 4 uur. ‘Via Almyros’ doet er wat langer over, ‘express’ wat korter. 
- Dienstregeling Athene-Volos: http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece of  

http://www.dromologiaktel.gr/loc_dk/ktel-athina.asp  

Interlocale bus Volos – busstation Athene Liosion 

- Vertrektijden 2019: 4:30 (express), 7:00 (via Almyros), 9:00 (express), 10:30 (via Almyros), 11:30 
(alleen vrijdag en zondag!), 12:00 (express), 13:30 (via Almyros), 15:00 (express), 15:30 (alleen 
vrijdag en zondag!), 16:30 (via Almyros), 18:00 (express), 21:00 (via Almyros).  

- Reistijd 4 uur. ‘Via Almyros’ doet er wat langer over, ‘express’ wat korter. 
- Dienstregeling Volos-Athene: https://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece  

Luchthavenbus naar luchthaven Athene 

- Buslijn X93 naar luchthaven, ruim 1 uur, €6 (2018). 
- Let op!! De luchthavenbus stopt niet op het busstation zelf, maar aan de hoofdstraat. Zie de 

plattegrond hieronder. 
- Dienstregeling X93, 1 à 2 keer per uur:  

http://telematics.oasa.gr/en/#lineDetails_806_%CE%A793%20:%20ST.YPER.LEOF.KIFISOU%20-
%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_5-81  

http://www.lowcostairlines.nl/
http://telematics.oasa.gr/en/#lineDetails_806_%CE%A793%20:%20ST.YPER.LEOF.KIFISOU%20-%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_5-81
http://telematics.oasa.gr/en/#lineDetails_806_%CE%A793%20:%20ST.YPER.LEOF.KIFISOU%20-%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_5-81
http://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece
http://www.dromologiaktel.gr/loc_dk/ktel-athina.asp
https://ktelvolou.gr/en/routes/map/&map=greece
http://telematics.oasa.gr/en/#lineDetails_806_%CE%A793%20:%20ST.YPER.LEOF.KIFISOU%20-%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_5-81
http://telematics.oasa.gr/en/#lineDetails_806_%CE%A793%20:%20ST.YPER.LEOF.KIFISOU%20-%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_5-81
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Plattegrond busstation Liosion 

 
 
 

bushalte luchthavenbus 
X93 

busstation Liosion 
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Via luchthaven Skiathos eiland 
Het eiland Skiathos behoort tot de Sporaden, samen met Skopelos, Alonissos en wat kleinere 
eilanden.  

Vlucht op Skiathos 

Voor zover ons bekend bieden de volgende maatschappijen chartervluchten op Skiathos (code JSI): 
- TUI vanaf Amsterdam, elke vrijdag van 26 april t/m 4 oktober.  
- Condor vanaf Düsseldorf, elke woensdag van 1 mei t/m 23 oktober. 

Van de luchthaven naar de veerhaven en terug 

Kan alleen per taxi, reken op €10-€15 per rit. 

Veerboot Skiathos – Volos en terug 

Een overzicht kun je het handigst opvragen via de site van Greek Travel Pages: www.gtp.gr. 
Vul in bij ‘Ferry schedules’:  From Skiathos To Volos, en klik op het vergrootglas. In het volgende 
scherm kun je dan de gewenste datum invullen.  Idem voor de terugreis. 
 

We adviseren om de tickets van te voren te boeken omdat er onverwachte wijzigingen kunnen 
plaatsvinden en met een afgeronde boeking zou je daarvan op de hoogte moeten worden gebracht. 
Helaas blijkt dat toch niet altijd te gebeuren, maar dan heb je in elk geval een informatieadres. 

 
Het reguliere schema is (maar niet altijd!!): 
- ochtendboot dagelijks 7:20 - 7:45, Aegean Flying Dolfins (1h15’) of ANES Ferries (2h15’) 
- enkele middag- en/of avondboten, Hellenic Seaways of ANES Ferries (2h15’) of Aegean Flying 

Dolfins (1h15’) 
 

http://www.gtp.gr/

