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6. Milina – Lafkos – Milina 

 

 
 

Een makkelijke wandeling over grote stukken stenen pad (kalderimi) waaraan goed te zien is hoe het 

vroeger geweest moet zijn in de tijd dat goederen met paarden over deze paden vervoerd werden. De 

wandeling biedt mooie uitzichten over het zuidelijk deel van Pilion en de Pagasitische Golf. De 

begroeiing bestaat onderweg vooral uit olijfbomen, en verder is er veel wilde begroeiing die in het 

voorjaar op zijn mooist zijn. Op de terugweg loopt de route  langs een klein kerkje. 

De wandeling is ruim 8 kilometer lang, en je overbrugt een hoogteverschil van 350 meter. Wij hebben 

er 2,5 uur over gelopen.  

Er is horeca in Milina en Lafkos, een watertappunt op het plein in Lafkos en op de terugweg nog 

eentje bij een klein kerkje. 

Bereikbaarheid: Via de weg uit Volos, over Argalasti en langs de kust naar het zuiden, kom je in 

Milina. 

Kaart: Anavasi 4.3 Thessaly, South Pilio 1:50.000 

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

 

1. De wandeling begint in Milina aan de kade, bij een kerk, waar de weg naar Lafkos (ΛΑΥΚΟΣ) 

begint. Ga deze weg in.  

2. Na ruim 600 meter, voor een flauwe 

bocht, zie je op een paal een 

wandelbordje en een pijl linksaf voor 

Lafkos. Ga hier een pad in, een mooie 

kalderimi. Je steekt de asfaltweg over 

en volgt de kalderimi die verder 

omhoog slingert tussen de olijfbomen.  

3. Je komt weer bij de asfaltweg. Steek 

deze over een ga bij een blauwe 

markering een smal paadje schuin 

omhoog in. Passeer een stenen muurtje 

en loop tussen de olijfbomen schuin 

links omhoog naar een paar grote keien. 
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Klim hier omhoog naar een hoger gedeelte. Steek rechtdoor tussen de bomen en loop langs wat 

stenen muurtjes aan je rechterhand. Je ziet al snel een huisje. Daar voorbij zie je een wat breder 

onverhard pad waarmee je verder rechtdoor loopt tussen de olijfbomen.  

4. Steek rechtdoor een onverharde weg over, die rechts uitkomt op de asfaltweg.   

5. Na 150 meter ga je linksaf een 

brede kalderimi omhoog. Je loopt tussen 

twee hagen van hulsteiken en andere 

lage boompjes en struiken door. 

Hierdoor is het pad voor een deel 

redelijk beschaduwd. Door open 

gedeeltes in de haag heb je af en toe 

mooie doorkijkjes naar Lafkos. Hogerop, 

waar het pad niet meer tussen hagen 

loopt, heb je een prachtig uitzicht over 

Milina, Trikeri en de bergen van Evia. 

Het pad bestaat grotendeels uit kalderimi 

en is deels intact en deels gerenoveerd. 

Via dit pad bereiken we een betonnen 

weg.  

6. We slaan linksaf bij de betonnen weg. 

7. Ruim 100 meter verderop slaan we rechtsaf een schuin betonnen pad in. Volg dit pad tussen de 

huizen door omhoog tot het hoogste punt. 

8. Sla hier rechtsaf, de OΔΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ in. Iets hogerop linksaf brengt je op het plein 

van Lafkos met een kerk en twee grote cipressen.  

9. Hou links aan op het plein. Aan de muur bij de taverna op de hoek hangen wandelbordjes. 

Voor Milina moet je hier links naar beneden. We dalen af tussen de huizen door.  

10. Onderaan een brede trap gaan we rechtsaf naar beneden een betonnen pad op. Dit gaat over     

in een deels nog als zodanig herkenbare kalderimi. We lopen het dorp uit. Verderop is het pad 

breed. Blijf dit pad omlaag volgen. 

11. Ruim buiten het dorp, waar je prachtige uitzichten hebt over zee, negeer je een breed pad naar 

rechts. Via de kalderimi, die 

gedeeltelijk prachtig 

onderhouden is, dalen we af  naar 

Milina.  

Onderweg komen we  

langs een klein kerkje, Panagia 

Mesosporitissa, met een 

watertappunt. Ter hoogte van de 

eerste huizen van Milina gaat de 

kalderimi over in een betonnen 

weg die verder afdaalt. Volg 

deze betonnen weg tussen hoge 

bomen door naar een asfaltweg, 

die je verder naar de zee brengt. 

Sla linksaf naar het beginpunt 

van de wandeling. 

 

 

 

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