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11b. Trikeri-Aghia Kiriaki-Trikeri  

 

 
 

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

en droog. Er is weinig beschutting. 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. Aghia Kiriaki is een pittoresk vissersdorp dat doet denken aan dorpen op de 

eilanden. Deze prachtige wandeling, die wel wat avontuurlijk is omdat op een groot gedeelte 

duidelijk paden ontbreken, brengt je eerst naar een mooi uitzichtspunt op de landpunt ten 

zuiden van Trikeri. Daarna begint de afdaling naar Aghia Kiriaki. Op dit gedeelte is geen 

duidelijk pad maar alleen wat geitenpaadjes en je loopt veel over rotsen en tussen struikjes 

door. Een lange broek is hier aan te bevelen. Dit stuk van de wandeling is rood gemarkeerd. 

Vanaf Aghia Kiriaki loopt een breed en comfortabel stenen pad (kalderimi) weer omhoog 

naar Trikeri. Wat de wandeling bijzonder mooi maakt zijn de prachtige uitzichten. Wij hebben 

hem in mei gelopen temidden van een overdaad aan bloemen. Hij is ruim 6 km lang en 

overbrugt een hoogte van 280 meter. Wij hebben er 2 uur over gelopen.  

Bereikbaarheid: Er gaat een enkele bus vanuit Volos naar Trikeri. 

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: In zowel Trikeri als Aghia Kiriaki zijn restaurants. 

 

De wandeling begint op het parkeerterrein van Trikeri. Als je het dorp binnenrijdt, kom je 

langs een Revoil tankstation waarna de weg naar rechts buigt. Meteen daarna is er een smalle 

weg links omhoog naar het parkeerterrein. 
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1. Vanaf de ingang van het parkeerterrein loop je omhoog een brede trap op. Een blauw 

bord wijst naar KENTPON/Centre. Steek het plein over langs de kerk en loop 

rechtdoor een straatje naar beneden in. Volg het straatje tot een bocht naar rechts. 

2. In de bocht begint een stenen weg naar links. Ga die in. De weg daalt af naar het 

kerkhof. Rechts om het kerkhof loopt een onverhard pad in dezelfde richting door. Het 

loopt het dorp uit. 

3. Het pad gaat over in een onverharde weg. Negeer een weg naar rechts. Verderop, op 

het hoogste punt, buigt de onverharde weg naar rechts.  

4. Ongeveer 60 meter verderop ga je rechtsaf omhoog tussen rijen stenen in de richting 

van een groep naaldbomen. Daar staat een kleine kapel. Loop rechts om de kapel heen 

en blijf aan de andere kant rechtdoor naar beneden lopen over rotsblokken. Je ziet 

beneden je een muurtje van stenen. Volg de rode markeringen daar naartoe. Daal 

daarna verder af, eerst links aanhoudend en later meer naar rechts. Er is hier geen pad, 

af en toe zijn er geitenpaadjes. Volg hier de rode markeringen. Globaal loop je in de 

richting van de landpunt, over stenen en rotsen tussen lage planten en struikjes door. 

5. Bij twee rode pijlen verwijst de linkerpijl naar een mooi uitzichtspunt bij een hoge 

stapel stenen (6). De rechterpijl geeft het vervolg van de wandeling aan.  

6. Bij de stapel stenen keren we om en lopen weer terug. Ter hoogte van de twee rode 

pijlen buigen we over een smal pad naar links af. 

7. Ruim 30 meter verderop buigen we af naar links beneden over een smal paadje met 

parallelpaadjes. Het lijkt een soort rivierbedding. Op het volgende gedeelte lopen 

verschillende geitenpaadjes naar beneden. Hou globaal het dorp beneden aan, en 

verderop meer specifiek de uiterste linkerkant van dat dorp. Blijf aan de linkerkant van 

de kloof. Aan het eind is een stuk met rotsblokken waar je overheen moet. Hou hierbij 

de richting van een paar antennes aan. 

http://www.pilionwalks.com/


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

Schreuder  3 

 

 

8. Je komt uit op een wat duidelijker pad vlak onder 

een kapelletje. Hiervandaan loopt het pad naar het dorp 

Aghia Kiriaki. Loop tussen de huizen door naar de kade 

en sla rechtsaf. Loop parallel aan de zee het dorp door. 

9. Tegen het einde, op een kruising, zie je links een 

parkeerplaats. Rechtdoor loopt de weg omhoog. Wij 

gaan rechtsaf. Volg de weg eerst rechts en dan links de 

hoek om. Je loopt tussen de huizen omhoog. 

10. Boven aangekomen ga je linksaf verder omhoog. 

Het stenen pad loopt verder het dorp uit en gaat over in 

een heel mooi onderhouden kalderimi die omhoog 

zigzagt richting Trikeri. Verderop kruist het een 

asfaltweg.  

11. In Trikeri kom je uit op een betonnen pad. Ga 

hier rechtdoor.  

12. Bij een splitsing ga je linksaf omhoog. Het stenen pad komt uit op het plein waar we 

de wandeling gestart zijn. 

 

Met veel dank aan Peter en Kathy Youngman die ons deze wandeling hebben laten zien. 

 
 

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