16. Rondje Tsagaradha

Een mooie boswandeling die zeer geschikt is voor warme dagen vanuit Aghia Paraskevi, een
van de drie kernen van Tsagaradha. De wandeling voert je voor een groot deel door een
imposant kastanjebos, met af en toe een kijkje tussen de bomen door naar de kust. Je loopt
over een zeer goed begaanbare onverharde weg en het laatste stuk over stenen paden
(kalderimi´s). Er is veel schaduw dankzij de bomen. Af en toe kom je langs een
fruitboomgaard. Na ruim een uur heb je het hoogste punt bereikt, daarna gaat het
bergafwaarts. De wandeling is ruim 10 km lang en overbrugt een hoogte van bijna 400 meter.
Wij hebben er 2,5 uur over gelopen.
Bereikbaarheid: Rijd via Milies of Neochori naar de oostkant van Pilion. Dit is een prachtige
rit met uitzichten over de kust en in de schaduw van overhangende bomen. Je rijdt aan de
zuidkant Tsagaradha binnen. Bij het bord Tsagaradha zet je de teller op 0. Na 2,7 km is er
aan je linkerhand een watertappunt. Rechts gaat een weg naar beneden bij een toeristisch
informatiebord. Ga die weg in en neem
de eerste weg rechts. Die gaat naar de
parkeerplaats waar de wandeling begint.
Achter de parkeerplaats ligt het plein van
Aghia Paraskevi, met een eeuwen oude
plataan.
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: Er is horeca in Tsagaradha. Er is een watertappunt op het plein in
het begin van de wandeling.
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Loop vanaf de parkeerplaats terug naar de weg.
Ga linksaf omhoog.
30 meter verderop ga je linksaf een kalderimi op.
80 meter hogerop, waar de kalderimi naar rechts buigt, ga je langs een winkeltje een
trap op naar de weg.
5. Op de asfaltweg ga je rechtsaf. Aan de overkant van de weg is een watertappunt. Je
passeert een supermarkt.
6. Na een bocht gaat links een betonweg omhoog. Ga hier in. Je loopt een bos in. Volg
de betonweg omhoog langs Hotel 12. Na dit hotel gaat de betonweg over in een
onverharde weg. Negeer een pad naar links en later een onverharde weg naar rechts en
blijf de onverharde weg omhoog volgen.
7. Bij een onverharde weg naar rechts omhoog loop je rechtdoor een bocht naar links in
waarbij de weg even iets naar beneden gaat en meteen daarna weer omhoog. Je
passeert vervolgens een
bordje naar ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, een zendmast
en een betonnen gebouwtje.
De onverharde weg blijft
stijgen.
8. Na 30-40 minuten kom je bij
een houten overkapping met
bankjes. Er is een bord dat
wijst naar het kapelletje van
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ dat
150 meter verderop ligt.
Neem hiervoor het linker pad.
9. Bij ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
staan picknickbankjes en er is ook weer een watertappunt. Dit is het hoogste punt van
de wandeling.
Loop terug naar punt 8 en ga daar
links naar beneden. Negeer een
onverharde weg naar rechts
omhoog en blijf de onverharde weg
naar beneden volgen. Negeer alle
zijpaden. Je passeert een cementen
tank links en even later een
cementen wateropslag rechts.
10.
Verderop gaat een pad naar
rechts naar een kapelletje
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. Negeer dat pad
en vervolg je weg verder naar
beneden. Je komt verderop langs
een paar huizen.
11. Even later bij een huis in een bocht van een betonweg ga je links naar beneden.
Negeer verderop een pad naar links.
12. Je komt uit op een asfaltweg. Ga hier rechts.
13. 50 meter verderop gaat links een kalderimi naar beneden. Op een bordje staat ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (1914). Het pad versmalt tot een wat overgroeid pad en wordt
verderop weer een mooie kalderimi.
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14. Bij een splitsing ga je naar rechts beneden, en bij de volgende splitsing ga je weer naar
rechts beneden.
15. Bij een metalen hek met rood/zwart
geverfde staanders en een houten
mast met een bordje (naar o.a. ΑΓ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) gaat een smal pad
links naar beneden. Ga hier in.
16. Je komt uit bij een kalderimi, ga hier
rechts. Een rode pijl wijst ook die
kant op. Negeer verderop een
kalderimi naar beneden en volg de
rode pijl.
17. Bij een asfaltweg steek je schuin
naar links over en neem je 20 meter
verderop een pad rechts naar beneden. Je daalt af naar een rivierbedding, die je
oversteekt met een betonnen brug. Vervolgens stijg je weer. Je komt langs een kerk.
Loop bij een asfaltweg links omhoog.
18. Bij een groot gebouw loop je voor het gebouw langs naar een stenen pad aan de
andere kant. Je passeert hotel the Lost Unicorn en loopt verder naar het plein met zijn
eeuwen oude plataan.
19. Loop aan de rechterkant van de kerk een trap op naar het parkeerterrein.

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