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17. Chorto – Metochi – Paou - Chorto  

Een mooie afwisselende wandeling die voor een groot deel gemarkeerd is met de gele bordjes van de 

Friends of the Kalderimi. Je wandelt vanuit Chorto omhoog door een afwisselend landschap naar 

Metochi. Vanuit Metochi ga je nog iets verder omhoog naar het pad tussen Arghalasti en Chorto dat 

in de winter van 2012 door de Friends of the Kalderimi is schoongemaakt. Over dat pad begint de 

afdaling, waarna je afbuigt naar het voormalig klooster van Paou. Langs de kust loop je terug naar 

Chorto. De wandeling is heel goed begaanbaar,hij is 10,5 km lang en overbrugt een hoogte van 220 

m. Wij hebben er 3 uur over gelopen. 

Bereikbaarheid: Chorto ligt aan de doorgaande weg naar Trikeri in het zuiden. Rijd het dorp in 

richting zee. Bij het watertappunt aan de kade kun je parkeren. 

Kaart: Anavasi 4.3 Thessaly, South Pilio, 11:50.000. 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 een watertappunt in Chorto en daar is ook horeca. In Metochi is een 

tappunt en ook  een taverna op het plein, maar het is niet duidelijk wanneer die open is. Bij het 

klooster is een watertappunt. 

1. De wandeling begint bij de gebogen 

brug over de stroom. Er staat een 

houten mast met gele bordjes van de 

Friends of the Kalderimi. Loop naar 

de asfaltweg. 

2. Steek de weg over en ga links van de 

stroom een stenen weg op. 

3. Volg na een kleine 200 meter de 

betonnen weg rechts omhoog, een 

geel bordje geeft de richting aan. Je 

komt langs een begraafplaats. 

4. Bij een splitsing links de betonweg 

omhoog. 

5. Bij een splitsing linksaf. 

6. Bij een Y-splitsing rechts omhoog. Links heb je hier uitzicht op zee. 

7. Bij een T-splitsing linksaf. Negeer een pad naar links. 
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8. Daarna, in de grote bocht naar rechts, een pad naar links volgen een olijfboomgaard in. Een 

geel bordje (METOXI) geeft het begin aan. Je komt langs een wit gedenkteken. Verderop 

steek je een stroompje over. Volg meteen daarna het pad rechts omhoog. 

9. Bij een betonweg rechts omhoog. 

10. Even later bij een T-splitsing linksaf. Negeer paden naar links. 

11. Bij een houten mast met bordjes kun je de betonweg omhoog volgen naar de asfaltweg en het 

plein van Metochi. De wandeling gaat hier naar links, een betonpad op met een watergeul 

erlangs. Je loopt nu parallel aan de asfaltweg door Metochi. 

12. Je komt uit op de asfaltweg bij een watertappunt. Tegenover de verroeste stoomwals in de 

bocht van de weg begint rechts een smal pad. Op een boom zie je gele bordjes. Ga hier in. 

Iets verderop bij een olijfboomgaard met jonge olijfboompjes ga je rechts verder omhoog.  

13. Boven aangekomen zie je een paal met bordjes. Rechts gaat het pad naar Argalasti. Neem het 

pad naar links naar Chorto. 

14. Steek de asfaltweg over en loop rechtdoor naar beneden. 

15. Ga bij de asfaltweg rechtsaf en vervolg het pad aan de overkant. 

16. Ruim 300 meter verderop, bij een kruising met een pad, ga je rechtsaf. Steek de asfaltweg 

over en loop rechtdoor naar beneden over een betonweg die overgaat in een grindweg. 

Negeer een grindpad rechtsaf naar een huis.  

17. Waar de grindweg naar rechts afbuigt, loop je rechtdoor langs de rand van een 

olijfboomgaard en daarna rechtdoor naar beneden.  

18. Neem onderaan een smal paadje dat linksaf het bos in gaat. 

19. Je komt uit op een onverharde weg. Ga hier rechts. Volg deze onverharde weg langs een 

groot huis tot hij uitkomt bij een visvijver.  

20. Sla linksaf en volg het pad tussen de cipressen door. Loopt rechtdoor langs het klooster van 

Paou en volg het pad aan de achterkant naar rechts. 

21. Achter het klooster gaat een pad links naar beneden een olijfboomgaard in. Neem dit pad en 

loop rechtdoor. Het pad komt uit op een onverharde weg; loop hier rechtdoor naar beneden. 

22. 20 meter verderop wijst een geel bordje (Paou) rechtsaf een smal pad in. Je daalt hier sterk 

langs een olijfboomgaard. Onderaan de olijfboomgaard ga je rechtsaf.  

23. Ga verderop bij de asfaltweg linksaf. 

24. Voorbij een lange stenen muur ga je rechtsaf een smal pad in. Het pad daalt langs wat huizen 

naar de zee.  
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25. Ga bij de zee linksaf. Voor het eind van het strand loop je een betonnen weg omhoog. Dit 

wordt een asfaltweg die langs een paar huizen omhoog loopt. 

26. Ga de eerste weg rechtsaf, een betonweg naar beneden. 

27. Aan het eind ga je vlak voor een hek een smal pad in dat langs huizen naar beneden slingert. 

Onderaan staat een paal met een geel bordje dat naar Chorto verwijst. Loop in die richting 

naar een onverharde weg. 

28. Aan het begin van de onverharde weg is een gat in een hek waardoor je door een 

olijfboomgaard richting de zee kunt lopen. Loop parallel aan de kust verder. Het pad buigt bij 

een elektriciteitsmast naar links. Loop door nog een opening in een hek en loop door naar de 

asfaltweg.  

29. Bij de asfaltweg ga je naar rechts.  

30. Ga de eerste onverharde weg rechtsaf, tussen olijfbomen.  

31. Onderaan bij de zee, bij een bocht naar rechts, ga je linksaf een smal pad in. Volg dit pad 

langs de kustlijn en over kleine strandjes. 

32. Na ruim 400 

meter bij een trap 

van betonnen 

bouwblokken naar de 

zee ga je links 

omhoog een 

olijfboomgaard in. 

33. 75 meter 

verderop bij een 

grote steen aan je 

linkerhand met een 

rode stip ga je 

rechtsaf een smal pad 

in. Rode stippen 

markeren dit pad. 

Het pad komt uit op 

een onverharde weg, 

volg hier vandaan de 

rode stippen verder langs de kustlijn. Het pad gaat verderop over in beton en loopt onder 

huizen en taverna’s langs. Je komt uit bij een betonweg, ga rechtdoor omhoog.  

34. In de bocht naar links neem je een smal paadje rechtdoor naar beneden; rode stippen 

markeren het begin. Je volgt weer de kustlijn langs huizen en bars. Je komt uit op een smal 

weggetje, volg dit omhoog naar de asfaltweg. 

35. Ga hier rechts. Je loopt Chorto in. In de bocht naar links ga je een brede trap naar rechts naar 

beneden. Onder bij de zee ga je linksaf en loop je naar het beginpunt van de wandeling. 

 

 

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