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7. Afissos – Afetes – Afissos 

 

 
 

Een mooie afwisselende wandeling vanuit het kustplaatsje Afissos naar het erboven gelegen 

Afetes en weer terug. Een groot gedeelte van de heenweg loopt door een kloof, over een 

rivierbedding. Hier is altijd schaduw, dus koelte. Er staan prachtige platanen in en toen wij 

de wandeling in mei liepen zongen er veel vogels. Via een houten brug die in de winter van 

2012-2013 gemaakt is, kom je aan het eind van de kloof op een kalderimi (stenen pad) dat 

Afetes in loopt. De terugweg is gemakkelijk, over stenen paden, onverharde wegen en een 

asfaltweg. Hier heb je mooie uitzichten over de Pagasitische Golf.   

De wandeling is vrijwel geheel gemarkeerd met rode stippen. Omdat een deel van de 

wandeling een rivierbedding volgt, is het goed om stevige schoenen te dragen. Een lange 

broek biedt bescherming tegen de muggen die op je benen gaan zitten als je stilstaat in de 

kloof. De wandeling is ruim 5,5 kilometer lang en overbrugt een hoogteverschil van 230 

meter. Wij hebben er ruim anderhalf uur over gelopen. 

Bereikbaarheid: Afissos ligt aan de westkust van Pilion en is bereikbaar per bus vanuit Volos. 

Kaart: Anavasi 4.3 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: Bij het begin van de wandeling in Afissos zijn taverna’s en je kunt 

er water tappen. In Afetes zijn taverna’s op het plein en er is een kleine supermarkt. 

 

1. De wandeling begint op het plein van Afissos. Loop langs de kade naar het zuiden, 

met de zee aan je rechterhand. 

2. Na een kleine 500 meter, voor een groot strand en bij restaurant Marabou, ga je linksaf 

een betonnen weg in. Je loopt langs vakantie appartementen en huizen het dorp uit.  

3. Waar de weg een scherpe bocht naar rechts maakt, lopen twee onverharde paden 

rechtdoor. Neem daarvan het linkerpad. Rechts op een boom hangt een bordje dat 
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Afetes aangeeft. Dit stuk van de route loopt deels door en deels langs een 

rivierbedding. Naarmate je verder loopt, worden de met olijfbomen begroeide 

hellingen steiler. 

4. Na ruim 400 meter wijst een geel wandelbordje NIAOU (Afetes) het vervolg van de 

route aan, links tussen twee platanen door. Naarmate je hoger in de kloof komt, moet 

je meer klauteren over rotsen. Soms geven rode stippen de makkelijkste route aan. 

Aan het eind is een houten brug die aansluit bij een kalderimi het dorp Afetes in. 

5. De kalderimi eindigt bij een betonnen 

pad. Ga hier linksaf. Verderop steek je 

een beekbedding over. 

6. Voorbij de beekbedding gaat de 

betonweg verder naar rechts. Links 

gaat een onverharde weg omhoog. Ga 

hier in. Wie op het plein wat wil 

drinken gaat het stenen bruggetje naar 

rechts over. Een kalderimi gaat hier 

vandaan omhoog naar een groot 

parkeerterrein. Hou hier rechts aan 

waarna je bij de kerk en  

7. het centrale plein komt. Loop 

hiervandaan weer terug naar punt 6 en 

de onverharde weg op. Die loopt langs 

een huis. Negeer verderop een breed 

pad naar links beneden en negeer weer 

iets verder een ander breed pad naar 

rechts omhoog naar de begraafplaats. 

8. Je komt bij een asfaltweg. Ga hier 

links naar beneden. 

9. Bij twee rode pijlen en een rode punt is 

een korte afsteek mogelijk over een 

paadje dat verderop weer uitkomt bij 

de weg. Als het paadje te veel 

overgroeid is, volg je de weg. 

10. Na een hoge elektriciteitsmast gaat vlak voor hotel Karavia een pad naar rechts. Blijf  

dit pad naar beneden richting Afissos volgen. 
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11. Bij de asfaltweg rechtsaf. 

12. Na 100 meter ga je linksaf een betonweg in die verder naar beneden loopt. Bij een huis 

gaat deze weg over in een stenen weg. Ga aan het eind hiervan rechts naar beneden, en 

10 meter verder linksaf. Buig met de weg mee naar beneden naar het plein. 

 

 

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