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12. Rondje Flamouri klooster 

 

 
 

Een mooie wandeling in een prachtig afgelegen bosgebied rond een klooster en over een berg. In 2011 

werd het klooster gerenoveerd maar het was wel te bezoeken (alleen voor mannen). De wandeling 

loopt veelal door hoge schaduwrijke bossen en biedt prachtige vergezichten langs de noord oostelijke 

kust van Pilion. Hij begint op ongeveer 800 meter, daalt dan door het bos naar 480 meter en stijgt 

vervolgens over een rotsig pad en later door bos  naar 945 meter. De gehele wandeling is gemarkeerd 

met rode tekens. Hij is 12,5 km lang en overbrugt 480 meter. Wij hebben er 4,5 uur over gelopen. 

Bereikbaarheid: Het Flamouri klooster ligt ongeveer een uur rijden ten noordoosten van Volos. Vanaf 

de ringweg die noordelijk van Volos loopt neem je de afslag naar Melisatika. Je rijdt via Ghlafira 

naar Kerasia en Ano Kerasia. Vandaar loopt in de richting van het klooster een onverharde weg die 

alleen met een 4WD te berijden is. Bij deze wandeling is een gps aan te raden.  

Kaart: Anavasi 4.4 Thessaly Northern Pilio Mavrovouni 1:50.000.  

De nummers in de beschrijving corresponderen met waypoints, te vinden op Anavasi Topomap 3D op 

CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, North Pilio. 
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Horeca en waterplaatsen: In het eerste gedeelte, voor het 

klooster, is een watertappunt.  

 

1. Waar de onverharde weg stopt is een open plek. Hier 

nemen we het onverharde pad naar beneden. Langs 

het pad is een watertappunt; hierna komen we geen 

water meer tegen.  

2. Het pad daalt af naar het Flamouri klooster. Een 

breed stenen pad (kalderimi) loopt langs het 

klooster, volg dit verder naar beneden. Het wordt 

een onverharde weg. Negeer een pad omhoog naar 

rechts bij een omheind terrein. 

3. Bij een heuvel met een rood kruis erop hou je links 

aan. Het pad daalt verder en loopt het bos in. Dit pad 

loopt uiteindelijk door naar Veneto, aan de kust. 

4. Bij een splitsing staat op een bordje Δ/Π ΒΟΛΟΥ 

wat verwijst naar de padvindersclub die het bord heeft geplaatst. Aan de andere kant staat 

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, de naam van de top waar het pad naartoe gaat. Wij gaan bij de splitsing 

rechtsaf. Het pad wordt rotsig en daalt langs de helling verder af. Volg de rode tekens. Op het 

diepste punt wijzen pijlen de weg. Vervolgens stijgt het pad en loopt over de rotsige helling 

omhoog naar de top van de berg. 

5. We komen bij de top van de Kato Koromilia. Volg hiervandaan de rode tekens en loop tussen  

struiken en varens verder omhoog.  
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6. We komen bij het gedenkteken voor Alfons Hochhauser, een Oostenrijker die op deze top een 

zelfverkozen bevriezingsdood stierf. Volg hiervandaan weer de rode tekens verder omhoog.  

 

Je komt bij het bos. Het pad loopt nu een stuk door het bos en stijgt licht.   

7. Je komt uit bij een onverharde weg. Volg deze 230 meter naar beneden. 

8. Na 230 meter, voor een bocht naar rechts, gaan we een pad naar rechts in. Je loopt weer in het 

bos. Al snel steek je een onverharde weg over. 

9. Je komt bij een onverharde weg. Ga hier linksaf en volg de onverharde weg een kleine 1,5 

kilometer. 

10. Na 1,5 kilometer begint rechts boven je een pad. Op een boomstam is een wandelmannetje 

gespijkerd. Rode stippen markeren het begin van het pad. 

11. Bij een splitsing ga je rechtsaf, zoals een rode pijl op een boom aangeeft. Op een volgende 

boom staan weer rode stippen. Je daalt nu geleidelijk af door bos, afgewisseld met open 

stukken waar varens en jeneverbesstruiken groeien. Verderop zijn rotsige open stukken met 

manshoge buxusstruiken. Na weer een stuk door het bos kom je op een open plek waar een 

grote platte steen ligt. Deze steen moet 

de stoep worden van het klooster, maar 

er is nog geen manier bedacht om hem te 

transporteren. Even later wijkt de route 

af van het pad – volg hier de rode 

markeringen naar links over een smaller 

pad. 

12. Bij een splitsing ga je rechtsaf. 

13. Je komt uit op het beginpad, in de buurt 

van het watertappunt. Ga hier linksaf en 

loop terug naar het beginpunt. 

 

 

 

 

 

 

Met veel dank aan Kyriakos Stathakis, die ons deze wandeling heeft laten zien. 
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Mooie wandeling? Heb je opmerkingen? Laat het ons weten! 
info@pilionwalks.com 
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