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Pilion – individueel: 

8-daagse semitrekking Centrale Pilion 

langs 3 accommodaties 

2023 (SPWM213I) 

Uit te breiden met meer wandel- en/of rustdagen 

 

 
 

Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,  

een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie. 

 

We nodigen je uit om met ons mee te gaan! 

 

meer informatie: www.annahiking.nl 
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Over AnnaHiking 

Wij zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen huis in het berggebied 

onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur,  het klimaat, het eten, de taal en de 

inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond zetten. We voelen 

ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen. 

Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden”: is er dan nog meer? De Pilion heeft 

zeker fraaie stranden, maar ook bruisende stromen met klaterende watervallen, oude 

geplaveide muilezelpaden (‘kalderímia’), klassieke herenhuizen die zich aan de bergwand 

vastklampen en een hartelijke en gastvrije bevolking. 

Dát is het Griekenland waarmee we je graag willen laten kennismaken. 

We hebben diverse wandelroutes uitgezet en in detail beschreven. We lopen ze na en passen 

de beschrijvingen aan als dat nodig is. Als individuele reiziger krijg je deze 

routebeschrijvingen mee, met GPS-tracks en ingetekende detailkaartjes, zodat je de route 

makkelijk kunt vinden. Ook krijg je achtergrondinformatie mee, tips waar je lekker kunt eten 

en allerlei andere handige weetjes. 

Waar ligt het reisgebied? 

  
 

Algemene informatie over de reis 

Je maakt de eerste wandelingen rondom Tsangarada en wandelt daarna 

naar Kala Nera; de bagage wordt vervoerd. Vanaf Kala Nera maak je 

twee rondwandelingen en een wandeling naar Ano Lechonia; vanaf het 

eindpunt word je naar Portaria gebracht. Dan volgt nog een 

rondwandeling vanaf Portaria. De wandelduur ligt tussen de 4½ en 5½ 

uur exclusief pauzes; je kunt vaak eerder stoppen en een taxi bellen of 

een kortere wandeling maken.  

De wandelingen gaan vaak over brede “kalderimia” (klassieke 

muilezelpaden), soms over landwegen, soms over kleine en mogelijk 

overgroeide paadjes. De routes zijn gemarkeerd met bordjes en staan 

aangegeven op de wandelkaart; de paden worden redelijk tot goed 

onderhouden. 

Het verdient aanbeveling om getraind op reis te gaan, met goed ingelopen wandelschoenen 

die de enkels omsluiten. Goede schoenen zorgen ervoor dat je niet zo op je voeten hoeft te 

letten, en dus meer van de omgeving kunt genieten. 

http://www.annahiking.nl/
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Het is een reis voor mensen die houden van rustieke paadjes en al wandelend graag de zee 

zien. 

Mogelijkheden tot uitbreiding/verlenging/afkorting 

1. We hebben nog een extra wandeling vanuit Portaria. Kala Nera is zeer geschikt voor een 

strandverlenging en voor een ritje met het toeristentreintje vanaf Lechonia naar Milies 

v.v.  

2. Het arrangement is makkelijk uit te breiden met een strandverblijf op de Sporaden; er zijn 

dagelijkse boten vanaf Volos naar Skiathos, Skopelos en Alonissos. Er zijn 

wandelmogelijkheden op deze eilanden, zie de boekjes die in de reisboekhandel te koop 

zijn. 

3. Ook kun je het arrangement combineren met (onderdelen van) een van onze andere 

reizen. We helpen je dan graag met de logistiek. 

Vraag gerust advies en een offerte! 

Over de Pilion 

Het schiereiland Pilion ligt als een krul om de 

Pagasitische Golf. De kustlijn om deze golf is glooiend, 

met veel zandstranden en charmante havenplaatsjes. De 

kustlijn aan de andere kant, naar de Egeïsche Zee, is 

ruig en bestaat uit kliffen met daartussen verstopte 

strandjes en baaitjes.  

Dwars over het schiereiland loopt een bergketen met 

mysterieuze bossen en klaterende beekjes. Je kunt je 

goed voorstellen dat hier de Centauren rondwaarden, ruwe wezens met een mannentorso op 

een paardenlichaam. Een vriendelijker centaur was Chiron, de grondlegger van de chirurgie 

en leermeester van Jason en Aesculapios. Een van de wandelingen voert langs de magische 

plek waar hij zou hebben verbleven. 

Over de accommodaties 

In het bergdorp Tsangarada verblijf je in een charmant 

hotel met fraaie tuin vlak bij het centrale plein met 

horeca en een winkeltje. 

In Kala Nera verblijf je in een middelgroot hotel vlakbij 

het strand van de Pagasitische Golf.  

In Portaria overnacht je in een traditioneel pension aan 

het centrale plein, waar je ook fantastisch kunt eten en 

zelfs kooklessen kunt volgen.  

In alle plaatsen is het mogelijk om tegen toeslag een 

luxer hotel met zwembad te boeken.  

Boekbaar 

Het arrangement kan worden geboekt van 15 januari t/m 31 juli en van 1 september t/m 15 

december. Houd er wel rekening mee dat in de winter weinig gelegenheden open zijn en je 

een stevige kans hebt op regen en zelfs sneeuw. Alle accommodaties hebben ook een goede 

keuken, dus je diner is verzekerd. De beste periode is van medio april tot eind juni, en dan 

september tot half november. 

http://www.annahiking.nl/
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Prijzen per persoon 2023 

# reizigers kamertype 
15-1 / 31-7 

1-9 / 15-12 

alleen eenpersoons € 1255 

2 pax 2x eenpersoons € 950 

2 pax tweepersoons € 715 

3 pax tweepersoons + eenpersoons € 790 

3 pax driepersoons € 570 

4 pax 2x tweepersoons € 560 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

- Bij andere groepssamenstellingen dan genoemd, neem contact op voor een offerte. 

- Tegen meerprijs is accommodatie met zwembad beschikbaar; vraag een offerte. 

- Tweepersoonskamer bevat tweepersoonsbed (double) of 2 tweepersoonsbedden (twin); 

driepersoonskamer bevat tweepersoonsbed en eenpersoonsbed of 3 eenpersoonsbedden. 

- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze 

belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per 

nacht zijn: € 0,50 voor 1*- en 2*-hotels, € 1,50 voor 3*-hotels, € 3,00 voor 4*-hotels en € 

4,00 voor 5*-hotels. 

Start- en eindpunt 

Volos haven of busstation.  

Inbegrepen in de reissom 

- 7 overnachtingen met ontbijt. 

- Bagagevervoer en transfers conform programma. 

- Een wandelkaart van het reisgebied; verstuurd per post. Als je binnen de EU woont, 

versturen we het pakket naar je huisadres, anders wacht het pakket op je bij de eerste 

accommodatie. 

- GPS-tracks, gedetailleerde routebeschrijvingen en ingetekende kaartjes van alle 

wandelingen conform het programma; digitaal, verstuurd per WeTransfer, zelf af te 

drukken naar wens. 

- Achtergrondinformatie en informatie over horeca, winkels en faciliteiten; digitaal, 

verstuurd per WeTransfer, zelf af te drukken naar wens. 

- Bijdrage aan de Friends of the Kalderimi voor onderhoud van de paden. 

- Reserveringskosten en telefonische ondersteuning. 

Niet inbegrepen in de reissom 

- Vlucht, vervoer naar Volos. Je kunt een taxi reserveren (zie bij Optionele extra’s) of zelf 

een taxi zoeken bij aankomst op de luchthaven. 

- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht). 

- Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard. 

- Verzekeringen. 

- Alle transfers niet genoemd in het programma. 

- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’. 

http://www.annahiking.nl/
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Optionele extra’s (op te geven bij boeking) 

Je kunt per taxi worden opgehaald bij of weggebracht naar de luchthaven van Thessaloniki of 

Nea Anchialos (Volos). Prijs geldt per taxi, tot 3 personen per taxi (of zoveel personen als 

toegestaan door de overheid). 

- Luchthaven Nea Anchialos – Volos: €50 enkele reis 

- Luchthaven Thessaloniki – Volos: €250 enkele reis 

Vlucht en transport naar Volos 

Voor zover wij weten zijn er geen charters meer van Nederland naar Volos. Van 13 mei t/m 

23 september 2023 zijn er wel chartervluchten vanaf Düsseldorf op zaterdag van Eurowings.  

Je kunt vanuit Nederland het beste vliegen op Thessaloniki of Athene en dan met de lijnbus 

naar Volos. Je kunt de buskaartjes met plaatsreservering van te voren boeken via internet. 

Lees meer in ons document Pilion-logistiek.  

Bagage 

Je wandelt met een dagrugzak met water, lunch, warme 

en regenkleding, eventueel zwemkleding, artikelen voor 

persoonlijke verzorging, verrekijker/fototoestel etc.  

Op de verplaatsingsdagen wordt de rest van je bagage 

vervoerd naar de volgende accommodatie.   

Het mee te nemen gewicht aan ruimbagage kun je 

meestal zelf kiezen bij de reservering van het 

vliegticket. 

Bij inschrijving krijg je een paklijst met noodzakelijke 

en aanbevolen artikelen. 

http://www.annahiking.nl/
https://www.annahiking.nl/files/download-AH-reisgebied/nl-pilion-logistiek.pdf
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Dagprogramma 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes.  

Dag 1: Tsangarada en het plein van de 1000-jarige plataan (SP01012a) 

 
 

Je reist naar Volos, waar je wordt opgehaald en naar Tsangarada gebracht. Je verblijft in de 

dorpskern van Agia Paraskevi, met op het plein de oudste en dikste plataan van Griekenland. 

Als de tijd het toelaat, kun je een korte middagwandeling maken door de verschillende 

dorpskernen waar het tuindorp Tsangarada uit bestaat, met het uitzichtpunt Koutra.  

looptijd/afstand: 2h / 6,0km 

stijgen/dalen: 200m 

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

Dag 2: Langs de haven van Damouchari en andere dorpjes (SP05011x) 

 
 

Je wordt weggebracht naar het dorp Kissos. Via bospaadjes en de dorpen Agios Konstandinos 

en Mouresi kom je in het charmante haventje van Damouchari. Hier zijn opnames gemaakt 

voor de film “Mama Mia”; het strandhuisje van Meryl Streep stond hier, al is het inmiddels 

een ruïne. In het haventje lokken de cafeés en de baai met zandstrand nodigt uit tot 

zwemmen. 

Vanuit Damouchari voert een prachtige en bloemrijke kalderimi omhoog naar Agia Kyriaki 

en tenslotte Agia Paraskevi. 

Je kunt ook stoppen in Damouchari (op het laagste punt) en daar een taxi regelen. 

looptijd/afstand: 4h50’ / 11,5km 

stijgen/dalen: 680m / 725m  

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 3: Van Tsangarades via Milies naar Kala Nera (SP08091x) 

 
 

Tijd om te verplaatsen naar de andere kant van het schiereiland. Een taxi komt je halen met je 

bagage en laat je achter bij het plein van Taxiarches. Hij brengt je bagage door naar Kala 

Nera; jij mag wandelen. Eerst over een oude boogbrug, dan geleidelijk stijgen tot je op de 

kam bent. Ineens zie je de zee aan de andere kant: de Pagasitische Golf. Door kastanjebossen 

daal je verder tot Milies. 

In Milies kun je pauzeren op of bij het plein en de fraaie oude kerk bezoeken. Dan wandel je 

verder, steeds omlaag. Je loopt over oude kalderimia door olijfgaarden, steeds met zicht op 

zee. Kala Nera, “goede wateren”, verwelkomt je graag met haar stranden en gezellige 

caféetjes.  

looptijd/afstand: 5h25’ / 17,2km 

stijgen/dalen: 395m / 895m  

overnachting: Kala Nera 

Dag 4: Rondje spoorbaan langs Milies en Vyzitsa (SP09091a) 

 
 

Een klimmetje over een mooi geplaveide kalderimi tot je bij de spoorbaan bent. Hier rijdt in 

het weekend een treintje van Kato Lechonia tot Milies. Maak je geen zorgen: je hoort hem 

aankomen! Je wandelt langs de spoorbaan en hebt alle tijd om van het uitzicht en de bloemen 

te genieten. Bij het stationnetje van Milies stijg je langs de waterval van Chiron tot Vyzitsa. 

Dit Pilion-dorp staat vol prachtige ‘archontika’, klassieke herenhuizen. Na een ommetje door 

het dorp beland je op het plein met enkele cafées. Vandaar daal je weer af, afwisselend door 

bos en olijfgaarden tot je weer op de spoorbaan bent. Die volg je een stukje tot het dorp Ogla, 

en vandaar daal je verder tot je weer in Kala Nera terug bent. Een zeer afwisselende 

wandeling! 

looptijd/afstand: 5h20’ / 14,8km 

stijgen/dalen: 550m 

http://www.annahiking.nl/


SPWM213I: 8-daagse wandel-minitrekking Pilion  

 

www.annahiking.nl  8/11 ©AnnaHiking 

overnachting: Kala Nera 

Dag 5: Rondje zuidhelling langs het Agios Nikolaos kloostertje en Palatia (SP09094c) 

 
 

Vanaf Kala Nera wandel je over paden en kalderimia door een beekdal en dan olijfgaarden 

naar Milies. Vandaar wandel je oostwaards over de bosrijke helling naar het oude Agios 

Nikolaos kloostertje: een goede pleisterplaats met fraai uitzicht. Door het bos daal je af tot je 

op een landweg komt die je weer naar het westen voert, naar het gehucht Palatia, “paleizen”; 

waar die naam vandaan komt?? Terug naar het beekdal, over een boogbrugje en dan langs 

dezelfde route terug naar Kala Nera.  

Je kunt ook eerst met de bus naar Milies en daar de wandeling starten. 

looptijd/afstand: 5h15’ / 17,8km 

stijgen/dalen: 570m 

overnachting: Kala Nera 

Dag 6: Via Agios Georgios Nilias naar Lechonia (SP11121x) 

 
 

Een korte transfer brengt je naar Kato Gatzea, waar de 

wandeling begint. Je kunt ook vanaf Kala Nera naar 

Gatzea wandelen, dus zonder transfer. 

In Ano Gatzea kruis je de spoorbaan. Je blijft geleidelijk 

stijgen tot je in Agios Georgios Nilias bent gearriveerd. 

Ook hier staan prachtige “archontika” en op het plein 

vind je het museum van de beeldhouwer Nikolas in zo’n 

oud herenhuis.  

Verder wandelend kom je langs de Agios Georgios kerk en een bron met leeuwenkopje. Je 

daalt nu langs appelboomgaarden tot het dorp Kato Lechonia en het stationnetje van de 

smalspoortrein. Hier word je opgehaald door een taxi die inmiddels je bagage heeft 

opgehaald in Kala Nera en je wordt naar Portaria gebracht. 

http://www.annahiking.nl/
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looptijd/afstand: 4½ uur / 11,9km (vanaf Kala Nera: 5¾ uur / 16,7km) 

stijgen/dalen: 600m / 550m (vanaf Kala Nera: 685m / 635m) 

overnachting: Portaria 

Dag 7: Rondwandeling Makrinitsa en het sprookjesdal van de Centauren (SP13131c) 

 
 

Via de asfaltweg wandel je naar Makrinitsa (dit kan ook met de lijnbus). Dit is het dorp met 

de grootste hoogteverschillen: 300 hoogtemeters scheiden het onderste van het bovenste huis! 

Je loopt langs de dakgoot van huizen met 3 verdiepingen, die een straat onder je staan. Het 

plein is prachtig met een grote plataan, uitzicht over Volos en de Pagasitische Golf, een fraai 

volksmuseum, een oude kapel en een marmeren bron.  

Als je dit allemaal in je op hebt genomen, wandel je door Makrinitsa omhoog, langs het Agia 

Panagia kloostertje met de verstilde binnenplaats. Dan door een half vervallen buurtschapje 

en het bos in tot je bij Agia Paraskevi kapel bent: weer een oud kloostertje dat wordt 

gerestaureerd. Je stijgt steeds verder door bossen en bloemrijke weiden tot je de landweg op 

de pashoogte bereikt. Dan is het dalen over landwegen met schitterend uitzicht, tot je op de 

asfaltweg komt.  

Die volg je heel even, en dan is er een verrassing: 

het Centaurenpad door een sprookjesvallei. Langs 

klaterende watervalletjes met leuke houten 

brugjes wandel je terug naar het plein van 

Portaria.  

looptijd/afstand: 4½ uur / 14km 

stijgen/dalen: 565m  

overnachting: Portaria 

Dag 8: Vertrek 

Je wordt teruggebracht naar Volos voor de terugreis.  

http://www.annahiking.nl/
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Mogelijke extra wandelingen voor verlenging 

Vanaf Tsangarada: Schitzouravli top en beukenbossen (SP06011x) 

NIET IN DE WINTER! 

 
 

Je wordt weggebracht naar het skicentrum van Chania. Bij de skiliften begint de wandeling 

naar de Schitzouravli top. Hier heb je schitterend uitzicht over de Pagasitische Golf en het 

hele schiereiland van de Pilion. Daarna start de lange afdaling door beukenbossen, eerst over 

een pad dan een landweg, met af en toe een verrassende blik over de hellingen van Mega 

Isoma en zee, tot je terug bent in Tsangarada.  

looptijd/afstand: 6h30’ / 20,7km 

stijgen/dalen: 470m / 1270m  

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

Vanaf Tsangarada: De stranden van Lampinou en Milopotamos (SP03011x) 

 
 

Je wordt weggebracht naar het plein van Lampinou. Over kalderimia en bospaadjes wandel je 

naar het Panagia Lampidona klooster. Vandaar is het nog even verder omlaag naar het 

kiezelstrandje. Op circa 40 hoogtemeters vervolg je langs de kust naar de Limnionas baai. 

Een stukje stijgen en dalen brengt je naar het bekende Milopotamos zandstrand met fraaie 

stenen boog. 

Dan weer geleidelijk stijgen naar Tsangarada over voornamelijk asfalt- en betonwegen 

(3,5km) met enkele landwegjes en paden. Je kunt in Milopotamos ook een taxi laten komen. 

looptijd/afstand: 4h50’ / 12,8km 

stijgen/dalen: 645m / 475m  

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

http://www.annahiking.nl/
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Vanaf Tsangarada: Langs Fakistra baai naar Damouchari (SP01021x) 

 
 

Je start in Tsangarada-Agia Paraskevi, op het plein van de “1000-jarige plataan”. Eerst stevig 

dalen over klassieke geplaveide paden en wat asfalt tot Fakistra baai. Het zandstrand is hier 

slechts enkele jaren geleden verdwenen toen een stuk rotswand omlaag kwam zetten.  

Dan wandel je langs de kust tot het strand en het dorp Damouchari. Het is heerlijk zitten op 

een van de terrasjes aan het haventje waar een deel van de film ‘Mama Mia’ is opgenomen.  

Je neemt een taxi terug naar Tsangarada-Agia Paraskevi. 

looptijd/afstand: 2h50’ / 7,2km  

stijgen/dalen: 195m / 620m 

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

Vanaf Portaria: Uitzichten van Chania naar Portaria (SP07131x) 

 
 

Je wordt weggebracht naar Chania, een van de hoogstgelegen dorpen van de Pilion. Vandaar 

is het vrijwel uitsluitend dalen over prachtige paden, deels bos, deels open terrein. Het is geen 

lange wandeling, maar wel een zeer afwisseldende. Over kalderimia kom je Portaria binnen. 

looptijd/afstand: 2h40’ / 8,7km 

stijgen/dalen: 65m / 595m  

overnachting: Portaria 

 

http://www.annahiking.nl/

