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10. Trikeri / Rondje Aloghoporos 

 

 
 

Trikeri ligt in de meest zuidwestelijke punt van Pilion en het gebied er omheen is ruig, open 

en droog. Door de geïsoleerde ligging zijn de ontwikkelingen in de streek wat langzamer 

gegaan dan in de rest van Pilion. De rit erheen langs de kust is prachtig. Vanaf Aloghoporos 

gaat een ferrybootje naar Trikeri eiland, waar restaurants zijn. De begroeiing in het gebied is 

laag. Als het warm is heb je alleen ’s ochtends wat koelte op de eerste helft van de wandeling, 

in de schaduw van de helling. De wandeling begint op een onverharde weg naar een strandje, 

en gaat dan verder over een beetje een onduidelijk pad door olijfboomgaarden. Voorbij de 

olijfboomgaarden wordt het stenige pad heel duidelijk. De weg terug is ook weer over een 

stenig pad en op dit stuk heb je de mooiste uitzichten in de richting van Trikeri eiland en de 

westkust van Pilion. Hier is de begroeiing soms wat dicht, waardoor het prettig is om een 

lange broek te dragen. Wij hebben de wandeling in mei gelopen, toen er een overdaad aan 

bloemen was. Hij is 10 km lang en overbrugt een hoogte van 270 meter. Wij hebben er 3 uur 

over gelopen. De wandeling is gemarkeerd met rode tekens.  

Bereikbaarheid: Er is geen openbaar vervoer naar de baai van Aloghoporos.  

Kaart: Anavasi 4.3 Thessaly, South Pilio, 1:50.000. 

De nummers in de beschrijving corresponderen met waypoints, te vinden op Anavasi 

Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, South Pilio. 

Horeca en waterplaatsen: Er zijn op deze wandeling geen watertappunten. Bij het strandje 

van Aloghoporos is een restaurant, maar dat is waarschijnlijk alleen in het seizoen open. 

 

1. 700 meter voor Aloghoporos is het begin van een onverharde weg naar rechts. Daar 

begint de wandeling. Een parkeerplaats is er niet, wij hebben de auto iets verderop 

langs de onverharde weg in een inham gezet. Er is ook een parkeerhaven verderop 

http://www.pilionwalks.com/


Bron: www.pilionwalks.com © Caroline Pluvier & Ruud 

Schreuder  2 

 

 

langs de asfaltweg, na de volgende bocht. Volg de onverharde weg langs de kustlijn 

naar een strandje. 

2. Bijna aan het eind van het strand is een doorgang tussen twee metalen omheiningen. 

Ga hier in.  

3. Je komt in een olijfboomgaard met vierkante houten afrasteringen rond de bomen. Ga 

rechtsaf en loop langs een wit huisje met blauwe luiken en een hek eromheen. Aan het 

eind van het hek ga je rechtdoor in de richting van een olijfboom met in blauwe letters  

 

 ΣΜ erop.  

4. Ga na deze boom meteen rechts en sla dan 10 meter verderop linksaf. Je loopt nu links 

van een cirkel van stenen en houdt links aan. Verderop zie je olijfbomen met in bruin 

ΓΚ erop. Het paadje loopt links om deze bomen en dan rechtsaf. Via een smalle 

doorgang tussen struiken kom je in een olijfboomgaard met veel stenen. Volg het 

paadje rechtdoor; naar links is ook een paadje - negeer dit. Vervolg het pad tot je 

uitkomt bij een hek en volg het daar naar rechts. 

5. Voorbij het hek volg je het pad naar links. Het pad loopt nu een stuk door 

olijfboomgaarden parallel met de rand van een verlaagde rivierbedding, steeds op 15-

20 meter afstand ervan. Her en der staan rode markeringen. 

6. Na de olijfboomgaarden gaat het pad verder door natuurlijke begroeiing. Van hieraf is 

het stenige pad heel duidelijk. Het loopt langs een kalivi (stenen huisje dat alleen 

tijdens de olijvenoogst wordt gebruikt). Volg het nu verder over een afstand van 2,5 

kilometer omhoog. Tegen het einde wordt het pad een stuk breder. 

7. Bij een onverharde weg sla je rechtsaf en je loopt verder omhoog naar de asfaltweg. 

8. Bij de weg sla je rechtsaf.  

9. Na 550 m, voor de volgende bocht naar links, ga je rechtsaf een smal pad op bij een 

houten paal met een wandelbordje waar Alogoporos op staat. Er zijn ook rode 

markeringen. Volg dit pad tot een open veld met stenen, en loop hier rechtdoor. 
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10. Aan de overkant van het veld geven rode markeringen het vervolg van het pad aan. 

Volg dit pad over een afstand van een kilometer naar een open veldje bij een stenen 

bouwsel met een golfplaten dak.  

11. Op dit veldje is het pad wat 

onduidelijk en hou je links aan in de 

richting van de zee. Verderop is het 

pad weer duidelijker en op sommige 

stukken zijn er parallelpaadjes. Volg 

de rode markeringen terwijl je 

verder afdaalt. 

12. Je komt uit op de onverharde weg 

waar de wandeling begon en je slaat 

linksaf naar het beginpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het veerbootje van Aloghoporos 

naar Trikeri eiland. Op een bord 

staat het telefoonnummer dat je 

kunt bellen om overgezet te worden 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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