11a. Trikeri, rondje Aghia Kiriaki

Trikeri ligt in het meest zuidwestelijke punt van Pilion en het gebied er omheen is ruig, open
en droog. Er is weinig beschutting. Door de geïsoleerde ligging zijn de ontwikkelingen in de
streek wat langzamer gegaan dan in de rest van Pilion. De rit erheen langs de kust is
prachtig. Aghia Kiriaki is een pittoresk vissersdorp dat doet denken aan dorpen op de
eilanden. Er loopt een nieuwe weg naar Aghia Kiriaki vanaf de kustweg richting Trikeri,
waardoor je niet meer via Trikeri hoeft te rijden. Volg hiervoor de borden.
Deze makkelijke wandeling biedt mooie uitzichten over de zee ten zuiden van Pilion richting
Evia. Je loopt vanuit Aghia Kiriaki over een prachtig onderhouden stenen pad (kalderimi)
omhoog richting Trikeri, dan een stuk over stille asfaltwegen en vervolgens over een
onverharde weg naar een vuurtoren. Het laatste stuk van de wandeling volgt een mooi smal
kustpad terug in de richting van Aghia Kiriaki.
De wandeling is ruim 7 kilometer lang en overbrugt een hoogte van 210 meter. Wij hebben er
2 uur over gelopen.
Bereikbaarheid: Er gaan geen bussen vanuit Volos naar Aghia Kiriaki.
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: In zowel Trikeri als Aghia Kiriaki zijn restaurants.
1. De wandeling begint net buiten Aghia Kiraki op het parkeerterrein aan het eind van de
nieuwe weg. Loop naar het dorp en dan parallel aan de zee het dorp door.
2. Tegen het einde, op een kruising, zie je links een parkeerplaats. Rechtdoor gaat een
kalderimi omhoog. Wij gaan hier rechtsaf. Volg de weg eerst rechts en dan meteen
links de hoek om. De weg wordt een kalderimi, volg dit verder tussen de huizen
omhoog. De kalderimi loopt het dorp uit en zigzagt omhoog richting Trikeri.
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3. De kalderimi kruist
een asfaltweg. Als je
naar Trikeri wilt, volg
dan de kalderimi verder
omhoog. De kalderimi
gaat hogerop over in
een betonnen pad; ga
hier rechtdoor. Bij een
splitsing sla je linksaf
omhoog. Je komt dan
uit op het centrale plein
van Trikeri.
Deze wandeling gaat
hier bij punt 3 naar
links, de asfaltweg op.
4. De weg komt uit bij een bredere asfaltweg. Ga hier linksaf.
5. Neem in een haarspeldbocht bij een omheind terrein voor dieren een onverhard pad
naar rechts. Bij een
splitsing ga je links
naar beneden. Je ziet
verderop naar beneden
een vuurtoren liggen.
6. Bij de vuurtoren ga je
linksaf een smal pad in
parallel aan de
kustlijn. Je komt door
een gehuchtje aan zee
en verderop gaat het
pad over in een
asfaltweg.
7. De weg komt uit bij
een bredere asfaltweg.
Ga hier rechtsaf.
8. Loop de parkeerplaats over en ga aan het eind een onverhard pad op. Bij de T-splitsing
iets verderop ga je linksaf.
9. Beneden bij de werf ga je linksaf en hou dan langs de boten rechts aan naar de
asfaltweg. Sla bij de weg rechtsaf en loop verder naar Aghia Kiriaki en naar de
parkeerplaats aan de andere kant van het dorp.

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