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4.  Aghios Georgios Nilias - Dhramala en Schidzouravli - Aghios Georgios Nilias  

 

 
 

Een prachtige wandeling naar twee toppen boven Aghios Georgios Nilias. Je loopt deels over 

onverharde wegen, deels op paadjes en een flink stuk door het bos. Het grootste gedeelte van 

de wandeling is rood gemarkeerd.. Dankzij de hoogte en de schaduw in de bossen is de 

wandeling ook op warmere dagen goed te doen. De uitzichten vanaf de Schidzouravli zijn 

spectaculair; je kijkt zowel uit over de Egeische zee als over de Pegasitische golf. Half mei 

zagen wij de besneeuwde toppen van Mount Parnassos (2450 m) op het vasteland.  

Je begint op een hoogte van 1150  m en stijgt naar 1455 meter. Vooral het eerste stuk loop je 

een eind omhoog, en de afdaling is in het begin erg steil. De wandeling is ruim 8,5 km lang, 

wij hebben er 3 uur over gelopen.  

Bereikbaarheid: De hut waar de wandeling begint en eindigt is over een onverharde weg te 

bereiken met een auto (maar dan wel een 4wd) of per scooter. 

Kaart: Anavasi 4.3 en 4.4 Thessaly, North Pilio en South Pilio, 1:50.000 

Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, 

Central Pilio. 

Horeca en waterplaatsen: In Aghios Georgios is een watertappunt op het plein, en horeca.  

 

1. Je rijdt vanuit Aghios Georgios richting Pinakates.  

2. Na anderhalve kilometer gaat er een betonnen weg linksaf, o.a. naar taverna 

παλιοβιγλα. Dit wordt een onverharde weg. 

3. Op een viersprong vlak voorbij de taverna ga je rechtdoor.  

4. Waar de weg een scherpe bocht omhoog maakt, gaat links een onverharde weg naar 

beneden. Wij volgen de weg omhoog. 

5. Na anderhalve kilometer zie je rechts het dak van een gebouwtje tussen de bladeren 

van het bos schemeren. Dit is de berghut waar de wandeling begint. Wandel de 

onverharde weg verder omhoog.  
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6. Na ruim een halve kilometer, na een bocht naar links met een solitaire beuk in de 

binnenbocht, gaat er een onverharde weg naar rechts. Rechtdoor gaat de onverharde 

weg naar Chania, zoals op een bordje op een boom aangegeven wordt. Rode pijlen 

wijzen ook die kant op. Wij gaan hier rechtsaf. Verderop bij een groot rotsblok 

versmalt het pad en stijgt verder langs een 

waterbuis. Volg iets verderop rode markeringen 

tussen rotsblokken door, en verder omhoog. Je 

passeert een geel wandelmannetje, en volgt de 

markeringen naar rechts omhoog. Je loopt hier 

op rotsige bodem, waar de beuken meer als 

struik groeien dan als boom.  

7. Bij een kruising met een metalen paal ga 

je naar links. Je gaat dus niet naar Τσαγαράδα 

zoals op het gele bordje aangegeven staat. Je 

komt op een vlakker stuk waar de bodem wat 

meer uit bosgrond bestaat en de beuken weer als 

bomen groeien. Je loopt een bos in. 

8. Als je ruim 300 meter in het bos loopt, 

kom je bij een splitsing waar de rode 

markeringen rechtdoor gaan, en een pad met 

blauwe markeringen links gaat. Er hangt een 

bordje met ΔΡΑΜΑΛΑ en ΣΧΙΝΤΖΟΥΡΑΒΛΙ. 

Volg het pad naar links beneden.  

9. Na 130 meter is het pad niet meer zo duidelijk. Volg de rode markeringen en hou hier 

links aan. Je steekt een greppel over. Even later zie je weer blauwe en rode 

markeringen. Er is weer snel een duidelijk pad. Je passeert wat open plekken in het 

bos. 

10. Je komt op de top van de 

Dhramala met een 

betonnen paal. Loop de 

vlakte op en ga door de 

eerste doorgang tussen 

bomen rechts naar een 

tweede open vlakte. Ga 

rechtdoor naar beneden 

tussen de bomen door. 

Het pad daalt nog een 

stukje en gaat dan 

linksaf het bos in. Je 

loopt nu een stuk over 

een prachtig en verderop 

overduidelijk 

gemarkeerd bospad.  

11. Bij een groepje bomen 

dat overdadig bewerkt is met rode markeringen splitst het pad. Wij nemen de 

rechtertak die licht stijgt. 

12. Na een lange tijd vrijwel in een rechte lijn gelopen te hebben, bij een omgevallen 

boom op het pad, liggen er verspreid grote stukken rotsblok langs de route. Hier moet 

je nu tussen de rotsblokken rechts omhoog via de rode markeringen.  
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13. Je komt op de top van de Schidzouravli. Loop verder over de top in het verlengde van 

de richting waar je vandaan komt. Loop langs wat boomgroepjes en je komt op weer 

een open stuk van de top; het hoogste punt met een betonnen zuil. Loop zo ver 

mogelijk door, ook weer langs struiken.   

14. Op zo’n 20 meter van het eind van het open gedeelte geeft een rode stip rechts het 

begin van het pad aan waarover we gaan afdalen. Dit pad is gemarkeerd met allerlei 

rode tekens en in het begin op sommige stukken zeer steil. Op het lastigste stuk bij 

rotsen lopen twee kunststof kabels om je naar beneden te helpen. Dit stukje is 

vervelend voor mensen met hoogtevrees. Verder naar beneden wordt het pad 

geulvormig en daal je geleidelijker af.   

15. Het pad komt uit bij een breed pad. Er begin hier een ander pad, met een bordje 

Chania. Wij gaan hier linksaf, het brede pad op.  

16. Na een kleine 300 meter, voor een bordje dat Aghios Georgios aangeeft en bij een 

rode pijl links op een steen, neem je een pad links omhoog over rotsen. Op een bordje 

staat East Shelter en op een ander bordje staat Xourichti.  Het pad stijgt een stuk door 

het bos, en is voortdurend met rode tekens en bordjes gemarkeerd. We volgen dit pad 

door het bos en later over een prachtig open terrein met varens en wilde bloemen.  

 Na een kort stukje bos en verderop weer een stukje open terrein daalt het pad naar een        

onverharde weg. 

17. Sla hier linksaf. Deze onverharde weg volgen we naar de splitsing bij punt 6, met de 

beuk in de bocht, en daarvandaan dalen we verder af naar de berghut aan het begin 

van de wandeling.  

 

 

 

 

 

 

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