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5. Drakia – Chania – Drakia   

Deze wandeling begint en eindigt in Drakia, een sfeervol en authentiek dorp boven Agria. Drakia 

heeft twee pleinen. Vanaf het bovenste plein is uitzicht over een deel van de route van de wandeling. 

We lopen en klimmen eerst over smalle paadjes en langs drie kleine kerkjes tot bij Chania, een 

toeristisch plaatsje hoger op de berg. Het grootste gedeelte van de route is gemarkeerd met 

wandelmannetjes (zwart mannetje op geel bordje) en rode tekens, en daardoor makkelijk te vinden. 

Als we het eerste klimmende gedeelte gedaan hebben, blijft de wandeling een stuk op niveau. De 

afdaling loopt over een onverharde weg.  

Vooral de uitzichten van deze wandeling zijn spectaculair; op de hogere punten overzie je de hele 

Pagasitische Golf en de hele lengte van Pilion. In het voorjaar staan vele fruitbomen in bloei, en in 

mei en juni is er een overdaad aan wilde rozen, bloemen en vlinders langs de route. In september loop 

je tussen de appelboomgaarden waar dan net de oogst plaatsvindt. 

Er is horeca in Drakia en Chania, en onderweg zijn stroompjes en twee watertappunten. De 

wandeling is 13,5 km lang, begint op 450 m hoogte en stijgt tot 1125 m. In totaal stijgt en daalt de 

wandeling 1000 meter. Wij hebben er 4 uur over gedaan.   

Bereikbaarheid: je komt in Drakia over een prachtige weg uit Agria, deels langs een indrukwekkende 

kloof. Van onderaf zie je in de hoogte eerst Aghios Lavrendios liggen, en later Drakia.  

Kaart: Anavasi 6.21 Thessaly, Mt Pilion, 1:25.000.  

Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, Central 

Pilio. 
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1. De wandeling begint op het lagere plein. Daar kom je vrijwel langs als je door het dorp rijdt; 

het ligt rechts iets verhoogd van de weg, in een gedeelte van het dorp waar meerdere terrasjes 

en een winkeltje langs de weg liggen. Als je iets verder doorrijdt, vind je parkeergelegenheid 

rechts van een wit gebouw waarop staat Δ.Δ. ΔΡΑΚΕΙΑΣ Δημοτικό Γραφείο. Terug op het 

lagere plein vind je een watertappunt en een taverna. Neem het pad dat  rechts langs de 

taverna loopt naar de asfaltweg. Sla daar linksaf naar beneden. 

2. 20 meter verderop begint rechts een (kalderimi) stenen pad met rode markeringen en op een 

muur een bordje ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΟΝΑ en een geel bordje waarop staat Portaria. Het pad 

daalt steil af naar een beek en steekt die over met een houten brug. We passeren wat huizen en 

een wit kerkje met twee grote bomen ervoor en een waterpunt langs het pad. Het pad versmalt 

en kruist verderop een tweede beek, en weer verderop een watervalletje. Vanaf hier slingert 

het pad gestaag en steil omhoog, en komt uit op een breed pad op een vlak gedeelte met een 

klein kerkje, Agios Dimitrios. 

3. Ter hoogte van het kerkje buigt het pad naar 

rechts omhoog. Ga er hier naar links af bij een 

wandelmannetje en loop verder over een wat 

overgroeid pad. Je ziet rode stippen en loopt een 

stuk door hoge varens. Verderop is het pad bij 

het begin van het bos weer duidelijk te zien. Het 

slingert verder omhoog, deels door bos, deels 

door opener terrein.  

4. Het komt uit in een bocht van een onverharde 

weg, ga hier verder omhoog. 

5. Voorbij de volgende bocht naar links neem je 

een paadje rechts omhoog naar een wit kerkje 

(Profitis Ilias). Achter het kerkje loopt het pad 

verder omhoog het bos in. Hou boven het kerkje 

bij een splitsing links aan.  

6. Het pad komt uit in de bocht van een 

onverharde weg, ga verder rechts omhoog. Je 

passeert een uitrit met een hek en een bord dat 

een doodlopende weg aangeeft. 

7. 120 m voorbij dit hek geeft een 

wandelmannetje het begin van een doorsteek 

omhoog aan. 

8. Weer bij de onverharde weg aangekomen 

gaan we rechts verder omhoog. Op een boom in de binnenkant van de bocht staat een 

wandelmannetje. 

9. Voorbij de volgende bocht, naar rechts, geven een rode stip en een wandelmannetje het begin 

van een volgende doorsteek aan, naar links. 

10. Aangekomen bij een kruispunt van onverharde wegen, gaan we weer verder omhoog.  

11. Iets verderop geeft een wandelmannetje het begin aan van een paadje rechts omhoog. Het pad 

slingert omhoog grofweg langs een metalen hek. Hou bij een splitsing linksaf omhoog aan. 

Even later kom je bij een asfaltweg.  

12. Aan de overkant van de asfaltweg gaat het pad verder omhoog.  

13. Even later is er een splitsing in het pad. Links gaat het verder naar Portaria. Wij volgen het 

pad rechts, naar Hania. Verderop splitst het pad in verschillende geitenpaadjes, blijf omhoog 

lopen en volg hierbij de rode markeringen. Aan je rechterhand zie je op een gegeven moment 

een wit kruis, blijf ook hier omhoog lopen. Bij een paar hoogspanningsmasten kom je uit bij 

Aliko Petra Location in de bocht van een asfaltweg. Dit is de asfaltweg naar Chania. In de 

binnenbocht van de weg is een betonnen watertappunt en een drinkplaats voor dieren. Ga 

rechtsaf de asfaltweg op.  
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14. Ruim voorbij de bocht geven rode stippen aan je rechterhand het begin van een paadje aan. Ga 

daar in. Het paadje loopt iets onder en parallel aan de asfaltweg. Later hoor je ook auto’s op de 

asfaltweg die rechts onder je ligt. Volg de rode markeringen en zorg dat je uiteindelijk uitkomt 

op de asfaltweg links boven je. Sla hier rechtsaf en loop door tot de haarspeldbocht. 

15. In het begin van die bocht begint linksaf een betonnen pad. Er staat een bordje met Χάνια en 

een geel wandelmannetje. Je passeert wat boomgaardjes. Het pad is breed, loopt eerst een stuk 

redelijk vlak en stijgt daarna geleidelijk. Het is goed begaanbaar. Verderop versmalt het pad 

tussen weelderige begroeiing met (in juni) een overdaad aan bloemen, vlinders en andere  

insecten. Je loopt een heel stuk door een kleurige bloemenzee, en dan is er opeens een 

overgang naar een schaduwrijk beukenbos. 

16. Het pad komt uit op een onverharde weg. Linksaf gaat die verder omhoog naar Chania. Wij 

slaan rechtsaf en dalen vanaf nu af naar Drakia. De onverharde weg is deels beschaduwd in 

bossige stukjes en deels open tussen lage begroeiing en bloemrijke boomgaarden. In het begin 

kruist het een aantal malen een heldere beek. Negeer zijpaden en blijf afdalen. 

17. Bij een T-splitsing met een betonnen weg sla je linksaf naar beneden. 

18. Bij een asfaltweg rechtsaf verder afdalen. 
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19. Na ruim 100 meter begint voorbij een bocht naar links een betonnen weggetje naar rechts. 

Daal hierlangs verder af. 

20. Na 140 meter, in de tweede bocht naar rechts, voor het diepste punt van het weggetje, begint 

een overgroeide kalderimi naar links. Je daalt hierlangs af naar een asfaltweg en gaat rechtsaf 

verder omlaag. Verderop, waar de weg zich in een bocht splitst, ga je rechtsaf. 

21. In een bocht naar rechts gaat een betonnen pad links omhoog. Ga hier in. 

22. Op een T-splitsing (met een watergeul er dwars doorheen) ga je een betonnen pad naar rechts 

omlaag in. Volg het pad met de bocht mee naar links. Het gaat over in een  kalderimi, later 

weer in beton en buigt dan af naar rechts beneden.  

23. Bij een splitsing in het betonnen pad sla je rechtsaf. 

24. Na 50 meter ga je linksaf een stenen pad omlaag in, tussen huisjes door. Buig mee met het pad 

naar rechts. We dalen verder af en zien links het hoge plein van Drakia liggen. Volg het pad 

naar beneden. 

25. Sla linksaf een betonnen pad in. Dit komt uit op de asfaltweg. Ga hier links en volg de weg 

naar beneden. 

26. Voor de volgende bocht naar rechts, gaan we linksaf een betonnen pad in. Dit komt uit op een 

breed stenen pad, ga hier verder rechts naar beneden. 

27. Waar dit pad bij de weg uitkomt, gaat een pad links naar het lagere plein. Je ziet vanaf de weg 

de grote boom van het plein.  

 

 

 

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