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15. Rondje Neochori 

 

Algemeen: Een makkelijke wandeling die vooral leuk is vanwege de prachtige uitzichten en de 

gevarieerde begroeiing. Je loopt over onverharde wegen rond een top van bijna 700 meter en je hebt 

uitzichten naar zowel de Pagasitische Golf en (soms zelfs tegelijkertijd) over de Egeische Zee en de 

Sporaden eilanden. De begroeiing bestaat uit een rijke verscheidenheid aan bomen, struiken, 

kruidachtige planten en varens. Kies een heldere dag om deze wandeling te lopen, dan komen de 

uitzichten het best tot hun recht. Er is weinig schaduw en tijdens onze wandeling stond er veel wind. 

De wandeling is 7,5 km lang en overbrugt een hoogteverschil van 200 meter. Wij hebben er nog geen 

2 uur over gelopen.  

Bereikbaarheid: Je rijdt vanaf Volos over de hoofdweg via Afetes naar Neochori. Vlak voordat je aan 

de andere kant van het dorp het bord passeert dat aangeeft dat je Neochori uit rijdt, ga je rechtsaf een 

asfaltweg in. Op de hoek staat een bord met ΔΥΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, die de richting aangeeft. Neem 

dan de eerste weg rechts bij een opslag van platte stenen. Je komt langs een school. Negeer een weg 

naar rechts. Voorbij een scherpe bocht naar rechts neem je de eerste onverharde weg naar links. Op 

de hoek staat een bouwval. Hier begint de wandeling. 

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 is onderweg geen 

horeca en ook geen water. Langs de weg door 

het dorp staat een bord ‘πλατεία’ naar een mooi 

plein met taverna’s en een prachtig uitzicht. 

 

1. Loop de onverharde weg op en volg die 

ongeveer anderhalve kilometer. Negeer 

een pad naar rechts. 

2. Op een viersprong ga je rechtsaf. Op 

borden staat ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ. Je stijgt geleidelijk verder. 

3. Bij een T-splitsing ga je linksaf. Negeer 
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verderop een pad naar rechts. 

4. Bij een T-splitsing ga je rechtsaf omhoog. Ook hier staat weer een bord met 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.  

5. Boven aangekomen bij een kruispunt neem je het pad dat rechts omhoog gaat. (Het pad naar 

links loopt in de richting van een stenige top van 690 meter hoogte verderop. Daar kun je met 

wat klauterwerk bovenop komen). Na korte tijd gaat het pad geleidelijk dalen. 

6. Bij een 

splitsing voor een 

zendmast hou je 

links naar beneden 

aan. Je passeert een 

tweede zendmast.  

Je komt weer op de 

T-splitsing bij punt 

3. Ga links naar 

beneden. Ga op de 

viersprong (bij 

punt 2) linksaf. 

Daal verder af naar 

het beginpunt van 

de wandeling. 

 

 

 

 

 

 

Met veel dank aan Herbert en Brigitte Casper, die ons deze wandeling hebben laten zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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