18. Milina-Kidhonies-Pighes-Milina

Een mooie en makkelijke wandeling ten zuiden van Milina, met fraaie uitzichten in noordelijke
richting over de Pagasitische Golf. Je loopt eerst over onverharde wegen tussen olijfboomgaarden
omhoog, dan over een smal pad tussen de gehuchtjes Kidhonies en Pighes. met een extra rondje naar
een heuveltop waar vandaan je prachtig rondom uitzicht hebt. Tenslotte ga je weer over onverharde
wegen naar beneden. Wij hebben de wandeling in september gemaakt, maar aan de vele uitgebloeide
bloemen is te zien dat het hier in het voorjaar en de zomer prachtig moet zijn. Je passeert een kleine
kapel.
De wandeling is 8,5 kilometer lang en overbrugt een hoogteverschil van 325 meter. Wij hebben er
ruim 3 uur over gelopen.
Bereikbaarheid: Via de weg uit Volos, over Argalasti en langs de kust naar het zuiden kom je in het
kustplaatsje Milina. Er rijden ook bussen vanuit Volos naar 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.
Horeca en waterplaatsen: In Milina is horeca. In Kidhonies is een watertappunt maar daar kwam in
september nauwelijks water uit.
1. De wandeling begint in Milina aan de kade, bij de kerk, waar de weg naar Lafkos (ΛΑΥΚΟΣ)
begint. Ga deze weg in.
2. Na 650 meter ga je rechtsaf een onverharde weg in. De onverharde weg heeft een breed begin
met twee olijfbomen in het midden. Je steekt een brug over. Verderop passeer je een
voetbalveldje en loop je tussen de olijfboomgaarden verder omhoog. Sommige stukken van de
onverharde weg zijn verstevigd met beton. Negeer een zijpad naar links.
3. Bij een onverharde weg naar links met een olijfboom in het midden sla je linksaf omhoog. (Je
kunt eerst nog even 100 m rechtdoor omhoog lopen naar een kapelletje langs de onverharde weg.
De sleutel hangt in de rechter bovenhoek van de deur).
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4. Je komt via het gehucht
Kidhonies uit op een Tsplitsing bij een
betonnen waterbassin.
Sla hier linksaf. De weg
kronkelt verder
omhoog. Negeer
zijpaden de
olijfboomgaarden in.
Naarmate je hoger
komt, groeien er meer
struiken en bomen
tussen de olijfbomen.
5. Na een kilometer
krijgen de struiken en
bomen de overhand en
staan er minder
olijfbomen. Je gaat hier een pad in dat rechtsaf omhoog buigt. Links in de bocht staat een
olijfboom met een vervaagde rode stip.
6. Na 45 meter, voordat het pad stopt in een olijfboomgaard, ga je linksaf een smal pad in. Op de
hoek staat een steen met een rode stip. Even later loop je langs een muurtje. Het pad beschrijft
een grote boog langs de helling om de vallei die links ligt. Het pad is deels verdiept en deels
beschaduwd.
7.
Op een kruispunt wijst een geel
wandelbordje rechtdoor naar Hondri Ammos.
Het pad naar links gaat in de richting van
Pighes. Wij gaan hier rechtsaf, de heuvel op.
8.
Je komt uit op de top van de heuvel.
Je hebt hier een prachtig uitzicht. Hier vandaan
loopt naar links een breed pad met veel losse
stenen. Over dit pad dalen we af.
9.
Op een gegeven moment wordt het
pad vlakker en liggen er minder stenen op.
Verderop naar rechts kun je zien dat het pad
helemaal vlak is zonder stenen. Op dit punt
begint naar links een smal pad linksaf,
aangegeven door rode markeringen. Ga dit pad
in. Het pad komt weer uit op het kruispunt van
punt 7. Ga nu rechtsaf, in de richting van
Pighes.
10.
Het pad eindigt in een
olijfboomgaard. Als je een beetje linksrechtdoor naar beneden loopt, vind je na
ongeveer 25 meter een smal verdiept pad dat
verder afdaalt. Verderop loopt het langs een
stenen muurtje. Je komt uit op een onverharde weg. Ga hier links en volg de weg naar beneden.
Je komt langs een klein kapelletje.
11. Na 100 meter volg je de onverharde weg in een scherpe bocht naar links verder naar beneden.
12. Je komt uit bij een asfaltweg. Ga linksaf. Bij de volgende asfaltweg ga je weer links en loop je
terug naar het beginpunt van de wandeling bij de kerk.

Met dank aan de Friends of the Kalderimi.
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Mooie wandeling? Heb je opmerkingen? Laat het ons weten!
info@pilionwalks.com
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