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Pilion – individueel: 

10-daagse wandeltrektocht langs de ‘zijderoute’  

van de centrale Pilion 2023 (SPWT213I) 

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 wordt naar Portaria gebracht waar de trektocht begint. Je trekt elke dag door (bagage wordt 

vervoerd), maar je kunt de reis verlengen met meer overnachtingen per locatie. Vanuit 

diverse accommodaties hebben we (rond)wandelingen, zie bij ‘Mogelijkheden tot 

uitbreiding/verlenging/afkorting’. Je kunt ook extra dagen invoegen voor rust of strand. 

De wandelduur is gemiddeld 4 uur exclusief pauzes.  

De wandelingen gaan vaak over brede “kalderimia” (klassieke 

muilezelpaden), soms over landwegen, soms over kleine en 

mogelijk overgroeide paadjes. In de routebeschrijving staan de 

bijzonderheden, zodat je hiermee rekening kunt houden voor wat 

betreft je kleding en uitrusting. De routes zijn gemarkeerd met 

bordjes en verfmarkeringen en staan aangegeven op de wandelkaart; 

de paden worden redelijk tot goed onderhouden. 

http://www.annahiking.nl/
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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. 

Het is een reis voor mensen die houden van een niet al te zware trektocht over rustieke 

paadjes en al wandelend graag de zee zien. 

Mogelijkheden tot uitbreiding/verlenging/afkorting 

1. We hebben extra rondwandelingen vanuit diverse 

locaties, zie Mogelijke extra wandelingen bij 

verlenging. 

2. Voor een strandverlenging is het best geschikt: 

Agios Ioannis (de accommodatie ligt aan een 

zandstrand) en Kala Nera (leuk dorp en aardig 

strand). Je kunt vanuit Kala Nera ook een ritje 

maken met het toeristentreintje vanaf Lechonia naar 

Milies v.v.; voor- en natransport met lijnbus of taxi.  

3. Agria is als plaats niet echt interessant, maar heeft 

een regelmatige busverbinding met Volos, de 

levendige havenstad met o.a. het uitstekende 

archeologisch museum. 

4. Het arrangement is 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.  

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

elders in Griekenland. 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. In Milies ben je vlak bij de 

magische plek waar hij zou hebben verbleven. 

De belangrijkste stad is Volos, de zesde stad van 

Griekenland, met haar haven, treinverbinding met 

Thessaloniki en (met overstap) Athene, en een 

luchthaven (Nea Anchialos). De stad is mythologisch 

bekend van Jason en de Argonauten. 

De rijkdom van de Pilion komt voort uit meer dan 200 

tradionele werkplaatsen die in vele dorpen waren 

gevestigd, vooral in de periode 1750-1850. Net als 

elders in Griekenland werden er olijven, wijndruiven, 

http://www.annahiking.nl/
https://www.annahiking.nl/reisaanbod
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fruit en katoen geteeld. Karakteristiek echter voor de Pilion was de zijde-industrie. Hier 

werden de zijderupsen geteeld en de zijde gewonnen en verwerkt: zijde was een van de 

belangrijkste producten van de Pilion in de 18e en 19e eeuw. In Ano Lechonia staat nog steeds 

het gebouw van de gebroeders Kokkosli, in functie van 1860 tot 1910, waar in het seizoen 

200 meisjes werkten aan waterkracht-aangedreven spoelen. In de hoger gelegen dorpen, waar 

landbouw en veeteelt niet goed mogelijk waren, 

weefden de vrouwen de zijde tot stof; er waren 600-800 

weefgetouwen actief. Hiermee konden ze een goed 

inkomen verwerven.  

Nog steeds is de Pilion bekend om zijn uitstekende rode 

appels, vooral uit de buurt van Zagora, waar ook de 

verwerkingsfabriek Zagorin is gevestigd. 

De smalspoor trein die vroeger vanaf Volos reed 

verbond de dorpen Agria, Ano Lechonia (1896) en 

Milies (1903) met de hoofdstad. Het achterland wat 

toen alleen nog ezelpaden kende, had hiermee een 

verbinding met de stad, wat de handel en welvaart 

bevorderde. Tegenwoordig rijdt hij van Ano Lechonia 

naar Milies als toeristentrein, vroeger op stoom, later op 

diesel. Toen hij nog op stoom reed, werd hij 

‘Moudzouri’ genoemd, ‘roetje’, naar de roetsporen die 

hij achterliet.  

Er zijn veel klassieke verbindingspaden en kalderimia (geplaveide 

muilezelpaden) op het schiereiland. Deze worden door steeds meer 

instanties en vrijwilligersorganisaties vrijgemaakt, onderhouden en 

bewegwijzerd.  

De grootste en meest actieve organisatie is de Friends of de Kalderimi, 

welke door AnnaHiking wordt ondersteund met een bijdrage per 

wandelaar die bij ons boekt. 

Over de accommodaties 

Je verblijft in kleinschalige familiehotels die we vooral 

hebben gekozen om hun rustige en mooie ligging. 

Alleen in Kala Nera ligt de standaard accommodatie aan 

de boulevard, wat eind juli (hoogseizoen) wel druk kan 

zijn. 

De accommodaties in Agios Ioannis, Kala Nera en Agria 

liggen aan of vlak bij een strand. De overige 

accommodaties liggen in bergdorpen. Het hotel in 

Milies heeft een zwembad. 

Op enkele plekken bieden we ook luxere accommodatie 

aan, vaak met zwembad; vraag een offerte als je hier 

gebruik van wilt maken. 

Boekbaar 

De reis is boekbaar in de periode van 21 april t/m 20 juli en van 1 september t/m 20 oktober. 

De dagen rondom 1 mei en Grieks Pinksteren (4-5 juni) zijn al snel volgeboekt met Griekse 

toeristen, dus voor deze dagen moet je op tijd reserveren. 

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

# reizigers kamertype 
21-4 / 30-6 

1-9 / 20-10 
1-7 / 20-7 

alleen eenpersoons € 1470 € 1505 

2 pax 2x eenpersoons € 1085 € 1120 

2 pax tweepersoons € 865 € 880 

3 pax tweepersoons + eenpersoons € 810 € 830 

3 pax driepersoons € 700 € 720 

4 pax 2x tweepersoons € 670 € 685 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

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

- In enkele dorpen is tegen meerprijs ook alternatieve, wat luxere, accommodatie 

beschikbaar, vaak met zwembad. Vraag een offerte. 

- De genoemde data zijn de periodes waarin de reis valt, dus niet de vertrekdata! Als je reis 

in meerdere periodes valt, wordt de prijs berekend naar rato van het aantal dagen in iedere 

periode.  

- 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 

- 9 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 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 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 haven/busstation 

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.  

De rest van je bagage wordt steeds 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: Aankomst, transfer naar Portaria 

  

Je wordt opgehaald in Volos en naar het bergdorp Portaria gebracht. 

Portaria heeft een mooi plein, overschaduwd met platanen. In het dorp zijn enkele fraaie 

kerken, diverse winkeltjes en veel horeca. 

In Portaria kun je een dag verlengen voor een rondwandeling langs Makritsa en het 

Centaurenpad: een heerlijke start van je vakantie. 

overnachting: Portaria 

Dag 2: Van Portaria naar Chania  (SP13071x) 

 
 

Je verlaat Portaria over oude kalderimia met prachtig uitzicht over de baai van Volos (de 

Pagasitische Golf). Je stijgt steeds over kalderimia, boswegjes en bergpaden. Je eindigt in het 

wintersportdorp Chania, een van de hoogste plaatsen in de Pilion bovenop de bergkam die 

over het hele schiereiland loopt. 

looptijd/afstand: 4h / 9,1km 

stijgen/dalen: 615m / 65m 

overnachting: Chania 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 3: Van Chania naar Zagora (SP07171x) 

 
 

Je verlaat Chania over kalderimia door dicht beukenbos. Je daalt over paden en landwegen 

langs appelboomgaarden met regelmatig fraai uitzicht over de Egeïsche Zee aan de 

noordzijde van de Pilion. Het laatste stukje daal je door het dorp Zagora over een pad tot je je 

accommodatie hebt bereikt. 

Zagora is de plek waar de rode appels van de Pilion worden verzameld en verwerkt. Het dorp 

bestaat uit enkele dorpskernen met ieder hun eigen kerk, waar de kern naar wordt genoemd. 

Je verblijft in de kern Agia Kyriaki, een levendig dorp met diverse winkeltjes en horeca. 

looptijd/afstand: 3h20’ / 11,2km 

stijgen/dalen: 40m / 725m 

overnachting: Zagora-Agia Kyriaki 

Dag 4: Van Zagora naar Agios Ioannis (SP17162x) 

 
 

Van Zagora daal je af naar het vissersdorpje Chorefto, langs de appelverwerkingsfabriek 

Zagorin. In Chorefto is horeca. Je wandelt langs het zandstrand naar het haventje en gaat dan 

stijgen. De noordoostzijde is een kliffenkust, zodat je een paar ‘bultjes’ over moet om naar 

het volgende strand te komen. 

Banikas bestaat uit twee kiezelstranden waar een riviertje in uitkomt. Na het tweede strandje 

ga je weer stijgen over landwegen en dan daal je geleidelijk tot je vlak bij het strand van 

Agios Ioannis bent. Een heerlijke plek voor een verlenging aan het prachtige zandstrand! 

looptijd/afstand: 4h20’ / 13,7km 

stijgen/dalen: 425m / 920m 

overnachting: Agios Ioannis 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 5: Van Agios Ioannis via Damouchari naar Tsangarada (SP16011x) 

 
 

Je start langs het strand van Agios Ioannis en Papa Nero, dan klim je weer een ‘bultje’ over 

naar het charmante haventje van Damouchari. Hier zijn opnames gemaakt voor de film 

“Mama Mia”; het strandhuisje van Meryl Streep stond hier. In het haventje lokken de cafeés, 

en de baai met zandstrand nodigt uit tot zwemmen. 

Vanuit Damouchari voert een prachtige en bloemrijke kalderimi stevig omhoog rechtstreeks 

naar Agia Kyriaki en tenslotte Agia Paraskevi, beide dorpskernen van het ‘tuindorp’ 

Tsangarada. Op het plein van Agia Paraskevi staat de ‘duizendjarige plataan’, de oudste en 

dikste van Griekenland. De accommodatie ligt vlak bij het plein. 

Vanuit Tsangarada is nog een rondwandeling te maken voor een verlengingsdag. 

looptijd/afstand: 3h15’ / 7,2km 

stijgen/dalen: 570m / 85m 

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

Dag 6: Van Tsangarada over de bergkam naar Milies (SP01101x) 

 
 

Je wandelt door Tsangarada naar Taxiarches, de derde dorpskern. Vandaar steek je een 

stroompje over middels een oude boogbrug, dan ga je 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. 

Je overnacht in de buurt van het station waar de trein uit 

Ano Lechonia eindigt. Tegenwoordig is dit een 

toeristentreintje, maar in de bloeitijd van de zijdehandel 

was het een verkeersader langs de dorpen die niet via 

wegen verbonden waren. 

looptijd/afstand: 4h40’ / 14,1km 

stijgen/dalen: 440m / 610m  

http://www.annahiking.nl/
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overnachting: Milies 

Dag 7: Van Milies naar Kala Nera (SP10091x) 

 
 

Langs de grot van de centaur Chiron stijg je naar Vyzitsa. Hier staan veel fraaie klassieke 

herenhuizen die getuigen van de welstand van weleer. Ook in het volgende dorp Pinakates zie 

je veel van deze fraaie panden.  

Na deze dorpen daal je af via mooie paden en kalderimia richting de kust. Je neemt een stukje 

van de spoorbaan die in Milies begint en daalt dan door het buurtschapje Argyreïka tot Kala 

Nera, ‘goede wateren’. Hier is een mooi strand en een charmant haventje waar ’s morgens de 

vers gevangen vis wordt verhandeld op het kleinste vismarktje wat we kennen. 

looptijd/afstand: 4h15’ / 11,2km 

stijgen/dalen: 400m / 705m  

overnachting: Kala Nera 

Dag 8: Van Kala Nera over de spoorbaan naar Agios Georgios Nilias (SP09271x) 

 
 

Je stijgt eerst naar de spoorbaan en volgt deze van Ogla naar Ano Gatzea. Bij het station van 

Ano Gatzea is ook het Olive Press museum, open als de trein stopt, en een café. Na het 

station verlaat je de spoorbaan en stijgt door olijfgaarden naar Agios Georgios Nilias. Aan het 

plein bevindt zich het musem van de beeldend kunstenaar Nicolas.  

In de standaard reis word je teruggebracht naar Kala Nera. Je kunt ook overnachten in Agios 

Georgios; vraag een offerte (verschillende kamertypes). 

looptijd/afstand: 3h35’ / 10,9km 

stijgen/dalen: 675m / 85m  

overnachting: Kala Nera 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 9: Van Agios Georgios Nilias naar Agria (SP27181x) 

 
 

Je wordt teruggebracht naar Agios Georgios Nilias (tenzij je daar had overnacht). 

Eerst daal je af naar Agios Vlasios met een leuk kerkplein met diverse horeca. Vanaf Agios 

Vlasios wandel je over klassieke kalderimia door olijfgaarden naar Agria, een gezellig 

voorstadje van Volos. Hier is een vissershaventje, een klein strand en veel horeca.  

Vanuit Agria kun je makkelijk met de lijnbus naar Volos om cultuur op te doen bij het mooie 

kleine archeologische museum, te winkelen en te genieten aan de boulevard bij het beeldje 

van Jason en de Argonauten. Agria is dus ook prima geschikt voor een verlenging. 

looptijd/afstand: 3h10’ / 9,5km 

stijgen/dalen: 120m / 710m  

overnachting: Agria 

Dag 10: Vertrek 

Je wordt teruggebracht naar Volos voor de terugreis.  

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

Vanaf Portaria: Rondwandeling Makrinitsa en het sprookjesdal van de Centauren 1 

(SP13131c) 

 
 

Via de asfaltweg wandel je van Portaria naar Makrinitsa (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: 4h30’ / 12,6km 

stijgen/dalen: 565m  

overnachting: Portaria 

Vanaf Portaria: Rondwandeling Makrinitsa en het sprookjesdal van de Centauren 2 

(SP13132c) 

 
 

http://www.annahiking.nl/
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Je stijgt door Portaria tot de hogere asfaltweg, welke je 370m volgt. Dan daal je af via een 

pad naar het stroomdal van de 'Mega Rema' ('Grote Stroom'). Na de stroom stijg je tot je een 

kalderimi met rood-witte markering van de Ultra Trail Pilion; hier ga je links omlaag naar 

Makrinitsa. Je kunt de route afkorten door hier direct rechts te gaan naar het Agia Paraskevi 

kloostertje (dit scheelt 1h15', 2½km en 200m stijgen en dalen). 

In Makrinitsa ga je door dit uitgestrekte dorp omhoog. Via bospaadjes ga je over dezelfde 

rood-wit gemarkeerde kalderimi naar het kloostertje en kerkje Agia Paraskevi 

(beschermheilige van de ogen): een heerlijke pauzeplek met bron. Dan stijg je verder via 

bospaadjes tot het hoogste punt, en dan via landwegen weer omlaag: prachtige uitzichten over 

de baai van Volos. Het laatste stuk door een sprookjesdal over het "Centaurenpad". 

looptijd/afstand: 5h45’ / 14,8km 

stijgen/dalen: 770m  

overnachting: Portaria 

Vanaf Tsangarada: Rondwandeling langs de kerken Profitis Ilias en Agios Athanasios 

(SP01013c) 

 
 

Een rustige rondwandeling door het dorp Agia Paraskevi en langs de kerkjes Profitis Ilias en 

Agios Athanasios “in Atho”. Je wandelt ten westen van het dorp en hebt afwisselend uitzicht 

op de beboste berghellingen en op de zee. 

 

looptijd/afstand: 3h40’ / 9,3km  

stijgen/dalen: 385m  

overnachting: Tsangarada-Agia Paraskevi 

Vanaf Milies: Rondje langs het Agios Nikolaos kloostertje en Palatia (SP10101c) 

 
 

Vanaf Milies 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 
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landweg komt die je weer naar het westen voert, naar het gehucht Palatia, “paleizen”; waar 

die naam vandaan komt?? 

Je daalt verder naar een beekdal met klassieke boogbrug en stijgt dan over kalderimia door 

olijfgaarden naar Milies. 

looptijd/afstand: 4h / 11,1km 

stijgen/dalen: 440m 

overnachting: Milies 

Vanaf Kala Nera: Rondje spoorbaan en Milies (SP09093c) 

 
 

Vanaf Kala Nera stijg je geleidelijk over landwegen tot je bij de spoorbaan bent. Hier rijdt in 

het weekend een treintje van Kato Lechonia tot Milies. Je wandelt langs de spoorbaan naar 

Milies en hebt alle tijd om van het uitzicht en de bloemen te genieten. 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 terug naar Kala Nera. 

looptijd/afstand: 4h / 12,6km  

stijgen/dalen: 345m  

overnachting: Kala Nera 

Vanaf Kala Nera: Rondje Milies en Agios Nikolaos klooster (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 en dan langs dezelfde route terug naar 

Kala Nera.  

Je kunt ook eerst met de bus naar Milies en daar de wandeling starten. 
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looptijd/afstand: 5h45’ / 16,9km 

stijgen/dalen: 575m 

overnachting: Kala Nera 

Vanaf Agios Vlasios: Rondwandeling naar Agios Lavrentios (SP19191c) 

 
 

Per taxi ga je naar Agios Vlasios, en aan het eind van de wandeling weer met een taxi terug.  

Je stijgt vanaf Agios Vlasios over wegen langs het kerkhof naar het Agia Irini kerkje en 

steekt de brug over. Na de brug start een klein bospaadje omhoog tot een oud landwegje, wat 

je ongeveer op hoogte volgt tot de asfaltweg. Na een klein stukje asfalt ga je weer een ander 

pad op dat naar het Profitis Ilias kerkje voert. Vandaar weer landwegen tot het dorp Agios 

Lavrentios met veel (en goede) horeca. 

In het dorp kun je het klooster van Agios Lavrentios bezoeken (dagelijks open 9:00-12:30 en 

16:00-17:30, in de winter 9:00-12:30 en 17:00-20:00; gepaste kleding verplicht). Dan wandel 

je het dorp uit en start de afdaling over bospaden tot het Agios Ioannis kerkje. Over steeds 

meer open terrein daal je verder terug naar Agios Vlasios dorp. 

looptijd/afstand: 4h / 10,9km  

stijgen/dalen: 485m  

overnachting: naar keuze 
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