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1. Wandeling Kala Nera – Milies – Kala Nera 

 

Een prachtige afwisselende wandeling vanuit Kala Nera, een toeristisch kustplaatsje, naar 

Milies dat 400 meter hoger tegen de helling ligt, en vervolgens via een andere weg terug naar 

Kala Nera. De route volgt gedeeltelijk een bestaande wandelroute over oude stenen paden 

(kalderimis). We kruisen een beek met weelderige begroeiing erlangs en veel vogelzang, 

waaronder dat van nachtegalen. Langs de route staan veel wilde bloemen. De afdaling terug 

naar de kust gaat grotendeels langs de spoorlijn waarlangs vroeger producten uit de 

bergdorpen naar Volos werden vervoerd. Nu worden op zaterdag en zondag toeristische ritjes 

gereden met de historische trein. Vlak buiten Milies moet je op de terugweg een hoge stalen 

spoorbrug over, die wat lastig kan zijn voor mensen met hoogtevrees.  

De wandeling overbrugt een hoogteverschil van 375 meter. De lengte van de wandeling is 12 

kilometer. Wij lopen er 2,75 uur over. 

Bereikbaarheid: Er gaan vele bussen per dag vanuit Volos naar of langs Kala Nera. 

Kaart: Anavasi 6.21 Thessaly, Mt Pilion, 1:25.000. De wandeling valt gedeeltelijk samen met 

wandelingen 8 en 9 van de kaart.  

Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-ROM, Pilio – Mavrovouni, 

South Pilio,  

Horeca: In Kala Nera en op het plein in Milies. In Milies zijn meerdere watertappunten. 

 

1. De wandeling begint tegenover het gezondheidscentrum in Kala Nera, een lichtgeel 

gebouw langs de doorgaande weg, vlak na het Ka Oil tankstation als je in de richting van 

Volos rijdt. Een smalle weg met een wandelmannetje (geel bordje met zwart mannetje) is 

het begin van de wandeling. 

2. Na 50 meter rechtsaf. Een blikken bordje geeft in Griekse letters Milies (ΜΗΛΙΕΣ) aan. 

Voorbij het kerkhof aan je linkerhand gaat het betonnen pad over in een keienpad.  

3. Na 400 meter buig je bij een splitsing linksaf een olijfboomgaard in. 

4. Na 50 meter kom je op een kruispunt van paden. Recht voor je begint een kalderimi, die 

rechtdoor loopt. Neem dit pad. Het klimt gestaag in een vrijwel rechte lijn omhoog. Aan 
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beide kanten van het pad staan olijfbomen. We volgen dit pad over een afstand van ruim 

een kilometer. Er staan regelmatig rode stippen op het pad. Negeer een pad naar rechts. 

5. Het pad komt uit op een ander pad, bij een huis (in aanbouw, juni 2007). Hou hier rechts 

aan. Het pad daalt iets. 

6. Neem na 100 meter een smal stenen pad links omhoog.  Een rode stip markeert de route. 

Het paadje komt uit op een breder stenen pad; ga hier rechtdoor. Kort na het eerste uitzicht 

op Milies versmalt het pad en gaat meer slingeren. De olijfboomgaarden gaan geleidelijk  

 

over in een begroeiing met andere bomen en struiken. Negeer op dit stuk alle zijpaden. Je 

komt voorbij een bord dat naar een grot (cave) verwijst. Via een betonnen brug steek je 

een beek over. Hiervandaan slingert het pad omhoog naar Milies. Na een paar bochten 

bereik je de eerste huizen. Volg het pad het dorp in. 

7. Steek een asfaltweg over en vervolg het pad omhoog. 

8. Na 30 meter rechts omhoog. Negeer afslagen en volg het pad omhoog. 

9. Je komt bij een bruggetje rechtsaf naar het centrum. Op een houten bordje staat in die 

richting een tafel met stoeltjes aangegeven. Ga hier rechtsaf naar het centrale plein. 

10. Vanaf het plein dalen we via hetzelfde pad weer af tussen de huizen door naar het 

bruggetje. De trein op het houten bordje wijst links naar beneden, naar het station. Loop 

die kant uit. 

11. Voor een hek bij een kerkje met cipressen daalt een kalderimi rechts af naar het station.   

12. Onderaan de kalderimi ga je op de asfaltweg naar rechts. Loop langs het station, volg 

verder de  
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rails langs een picknickplaatsje aan de 

beek. We volgen de spoorbaan nu over 

een afstand van 4 kilometer. De route 

steekt in het begin een stalen brug over 

en daalt dan geleidelijk af in de 

richting van de kust. Meteen na de 

stalen brug gaat een smal paadje naar 

rechts met op een steen in rode letters 

ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ en ΒΥΖΙΤΣA. Wie 

wil kan hier omhoog langs een steile 

route naar een verborgen kerkje in de 

hoger gelegen rots. Het kerkje is 

gesloten, maar het pad erheen is 

spectaculair.  

De wandeling loopt verder langs de 

spoorbaan. Na verloop van tijd krijgen 

de olijfbomen aan weerszijden van het 

spoor weer de overhand. Je krijgt 

prachtige vergezichten over de 

Pagasitische Golf te zien. Het spoor 

loopt onder een stenen boogbruggetje 

door. 

13. Even verderop ontmoet het spoor een onverharde weg, die een stukje langs het spoor 

loopt. Volg het spoor. 

14. Vlak voor een tweede stenen boogbruggetje, in een bocht van het spoor, slaan we linksaf 

een breed pad in. Buig meteen met een smal paadje mee naar rechts. Het pad voegt zich, 

ter hoogte van een waterplaats, bij een kalderimi. Deze kalderimi komt van rechts vanaf 
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de brug. Wij volgen het nu verder links naar beneden. De afdaling gaat nu wat steiler, 

tussen olijfbomen en vrijstaande huizen door.  

 

 

15. Ga na 300 meter linksaf een andere kalderimi in. Rode pijlen markeren deze afslag. 

16. De kalderimi komt uit op een andere kalderimi. Ga hier rechts. Ook hier markeren rode 

stippen de richting. 

17. De kalderimi eindigt op een onverharde weg. Steek deze schuin naar rechts over, en volg 

opnieuw een kalderimi naar beneden. 

18. De kalderimi eindigt abrupt tussen de olijfbomen. Loop in de richting van de kalderimi 

rechtdoor en daal via een smal paadje verder af naar de weg. 

19. Onderaan bij de weg ga je linksaf naar het beginpunt. 

 

 

 

Mooie wandeling? Heb je opmerkingen? Laat het ons weten! 
info@pilionwalks.com 
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