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14. Rondje Aghios Lavrendios   

 

Een mooie en makkelijke wandeling rond Aghios Lavrendios, een traditioneel dorp met nog veel 

mooie intacte kalderimi’s (stenen paden). De wandeling begint in Servanates, een klein gehucht onder 

Aghios Lavrendios  en loopt over onverharde paden omhoog door olijfboomgaarden naar de 

noordkant van het dorp. Vervolgens gaat de wandeling via het centrale plein door het dorp en loopt 

dan over een kalderimi weer terug naar Servanates. Je hebt mooie uitzichten in de richting van Drakia 

en de kust. Er is onderweg weinig schaduw. De wandeling is gedeeltelijk gemarkeerd met rode 

stippen. De wandeling is  9,5 kilometer lang en overbrugt een hoogteverschil van ruim 300 meter. Wij 

hebben er 2,5 uur over gelopen.  

Bereikbaarheid: Neem vanaf de hoofdweg over Pilion de afslag Aghios Lavrendios. 4,5 km na de 

afslag liggen wat huizen aan de linkerkant van de weg, met parkeergelegenheid. Tussen de huizen 

gaat een betonnen weggetje schuin omhoog. Hier begint de wandeling. 

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

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 Aghios Lavrendios is horeca, zowel op het plein als iets lager voordat je 

bij punt 9 komt. Er is bij het plein ook een waterpunt, maar daar hangt een bordje dat het water niet 

drinkbaar is.  

 

1. Loop het betonnen weggetje op.  

2. Na 200 m kruist het een kalderimi. Loop 

rechtdoor, het betonnen weggetje wordt nu 

onverhard. Er staan rode stippen langs de weg. 

Je loopt eerst langs wat boerenhuisjes en 

verderop tussen olijfboomgaarden. 

Je kruist in een stuk met hoge bomen een 

beekbedding met een waterval (tenminste, in 

mei). Je stijgt op dit stuk van de wandeling heel 

geleidelijk. 

3. Bij een splitsing ga je rechts omhoog. 

Vanaf hier wordt de stijging steiler. Behalve 

olijfboomgaarden loop je ook langs wat 
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fruitboomgaarden. Na een bocht ligt rechts een wit kapelletje. 

4. Iets verderop buig je scherp links naar boven een betonnen weggetje in. Hogerop gaat dit over 

in een onverharde weg. 

5. In een T-splitsing met een andere onverharde weg ga je rechtsaf omhoog. Hier staan ook rode 

markeringen. 

6. Bij een kruising ga je verder 

rechtdoor omhoog, waarbij je de 

markeringen volgt. Bij het begin van het 

dorp gaat de onverharde weg over in een 

kalderimi. Volg deze kalderimi rechtdoor. 

7. Bij een splitsing in de kalderimi ga 

je links omhoog, de rode markeringen 

wijzen ook die kant op. Volg de 

markeringen naar het plein.  

8. Op het plein ga je linksaf en langs 

een watertappunt verder naar beneden. Let 

op, er hangt een bordje dat het water niet 

drinkbaar is. Wie wil kan hier omhoog de 

rode markeringen volgen naar een klooster, 

Ιερά Μονή Αγ. Λαυρεντίου. 

9. Je komt uit op een asfaltweg. Steek die recht over en daal de kalderimi af die voor het terras 

van een taverna langs naar beneden loopt. Volg de kalderimi verder rechtdoor naar beneden. 

Je kruist een watervalletje. 

Je loopt langs 

fruitboomgaarden het dorp 

uit en de kalderimi raakt 

wat overgroeid. Verderop 

gaat hij over in een 

onverhard pad. Je ziet af en 

toe nog stukken steen van 

de kalderimi. 

10. Ruim buiten het dorp, bij 

een hoger gelegen huis met 

een metalen hek op een 

stenen muur, neem je bij 

een splitsing de kalderimi 

rechts naar beneden. Er 

staan rode stippen op de 

stenen. Blijf de kalderimi 

naar beneden volgen, er is een splitsing in het pad, hou daar rechts aan. Later komt hij uit op 

een onverharde weg, die later weer overgaat in een betonnen weg. 

11. Op de hoek van een klein huisje ga je rechtsaf naar beneden. Er hangt een geel 

wandelmannetje op een stam. Ga bij de asfaltweg links. 

12. Even later ga je bij een geel wandelmannetje rechts een kalderimi op. Negeer even later een 

kalderimi naar rechts. 

13. Bij de asfaltweg oversteken en bij een geel wandelmannetje de kalderimi naar beneden 

volgen. 

14. Bij een splitsing bij een huis ga je rechtsaf. Rode pijlen wijzen ook die kant op. De kalderimi 

kruist iets verderop een betonnen weggetje. Je bent dan weer bij punt 2. Sla hier linksaf en 

loop naar het begin van de wandeling. 

 

Met veel dank aan Herbert en Brigitte Casper, die ons deze wandeling hebben laten zien. 
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Mooie wandeling? Heb je opmerkingen? Laat het ons weten! 
info@pilionwalks.com 
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