8. Rondje Ano Gatzea

Een prachtig en makkelijk rondje vanuit Ano Gatzea, waarin we een aantal oude stenen bruggen
hebben opgenomen. Het eerste stuk van de wandeling volgt een gedeelte van de oorspronkelijke
kalderimi naar Aghios Georgios. Daarna loop je tussen olijfboomgaarden over een onverhard pad.
Het laatste gedeelte van de wandeling volgt het spoor. In het weekend rijdt er een toeristisch treintje
over de spoorlijn. De paden zijn goed begaanbaar. De route kruist een aantal stroompjes op idyllische
plekken in de schaduw van hoge bomen. Begin juni stonden er nog veel bloemen langs de route en
hebben we veel vlinders gezien en vogels gehoord.
De route is ruim 7,5 kilometer lang en overbrugt een hoogteverschil van 200 meter. Wij hebben er 2,5
uur over gelopen.
Bereikbaarheid: Ano Gatzea is een klein dorp vlak boven Kato Gatzea, een plaatsje langs de
hoofdweg tussen Volos en Argalasti.
Kaart: Anavasi 6.21 Thessaly, Mt Pilion, 1:25.000. Het pad tussen punt 9 en 16 staat gedeeltelijk niet
op de kaart.
Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, Central
Pilio.
Horeca en waterplaatsen: Er is een watertappunt in Ano Gatzea onder de kerk, in de bocht van de
weg. Daar is ook horeca. Bij het station zijn ook twee gelegenheden, al is het onduidelijk wanneer die
open zijn.
1. De wandeling begint onder de kerk van Ano Gatzea waar bij een parkeerplaatsje een betonnen
weggetje vóór de bocht in de weg (als je uit Kato Gatzea komt aanrijden) omhoog gaat. Het
loopt onder de kerk en de school langs omhoog en gaat dan over in een kalderimi. Volg de
kalderimi tussen de huizen omhoog.
2. Bij een T-splitsing bij een muur gaan we linksaf. Negeer een paadje naar rechts en na nog een
laatste huis links lopen we het dorp uit, langs een lager gelegen stroompje. Het pad wordt weer
een kalderimi en we komen uit onder een spoorbrug. Deze spoorbruggen zijn gebouwd op het
eind van de 19e eeuw, bij de aanleg van de spoorlijn. Loop rechtdoor. Er staan hier rode stippen
op de keien. De kalderimi maakt verderop in de schaduw van hoge bomen een scherpe bocht
naar links en stijgt verder aan de andere kant van het stroompje.
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Even later kijk je uit over de Pegasitische Golf in zuidelijke richting. Volg deze met rode
stippen gemarkeerde kalderimi verder omhoog.
Je komt uit bij een betonnen weggetje. Ga hier rechts verder omhoog en negeer verderop een
betonnen weg naar links.
Neem na ruim 300 meter een kalderimi die links omhoog afbuigt. Ook de rode tekens wijzen
die kant op.
Je komt uit bij een bocht in een onverharde weg, waar je de kalderimi rechts alweer verder
omhoog ziet lopen. Wij gaan hier de onverharde weg omhoog.
Voorbij de bocht is er links een betonnen oprit over een irrigatiekanaaltje. Meteen rechts van
de oprit begint, parallel aan de onverharde weg, ook een smal pad. Ga dit pad in en volg het
langs het irrigatiekanaal. Verderop gaat het over in een kalderimi, die verder omhoog loopt.
Je komt even later uit bij een onverharde weg. Rechtdoor gaat de kalderimi versmald verder
omhoog naar Aghios Georgios. Wij slaan hier linksaf, de onverharde weg op. Deze onverharde
weg, die redelijk op dezelfde hoogte blijft en omgeven is door olijfboomgaarden, volgen we nu
1100 meter.
Na die 1100 meter gaat een onverharde weg linksaf met in het midden een olijfboom. Sla die
onverharde weg in. Links heb je nu olijfbomen, rechts een rij cipressen met daarachter een
omheinde fruitboomgaard.
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De onverharde weg stijgt iets naar een hoger gelegen punt met links een stenen muur,
waarvandaan je uitkijkt over de Pagasitische Golf in de richting van Kato Gatzea, Kala Nera en
Afissos.
9. Vlak daarna, in de afdaling, buigt de onverharde weg naar rechts. Negeer hier een tweesporig
pad rechtdoor. We dalen verder af tussen de olijfboomgaarden. Je passeert een klein betonnen
schuurtje aan je rechterhand. Verderop hangen zwarte netten tussen de olijfbomen.
10. Je komt bij een kleine open plek. Neem het pad rechtdoor en passeer na 10 meter een betonnen
waterbassin. Volg dit smalle pad dat tussen de olijfbomen door afdaalt naar de spoorlijn.
11. Sla bij het spoor linksaf. We volgen het spoor nu terug naar Ano Gatzea. Je steekt al snel een
schaduwrijke kloof over, met een stenen spoorbrug. Na een tijdje zie je Ano Gatzea en de
kustlijn. Je komt bij een tweede brug. Deze spoorbrug is de brug uit het begin van de
wandeling. Loop verder langs het spoor. Je komt langs het station van Ano Gatzea. Iets
verderop zie je een stenen bruggetje boven het spoor. Dit is een van de oudere stenen

bruggen die in het begin van de 19e eeuw gebouwd zijn. Loop verder en door de tunnel.
Verderop zie je de tweede brug, waarvan de boog 14 m boven het spoor ligt.
12. Ter hoogte van deze tweede brug keren we om. Loop over het spoor terug naar de tunnel, maar
sla vlak ervoor linksaf een smal pad in. Volg het pad bij een splitsing rechts omhoog langs een
stenen muur.
13. Het pad eindigt bij een restaurantje, en vlak daarvoor gaat een kalderimi links naar beneden.
Sla deze kalderimi in. Je komt langs het olijfmuzeum. Verderop wordt de kalderimi een
betonnen weggetje. Volg het tot een smal zijpaadje met twee rode stippen.
14. Ga hier links het zijpaadje in. Achter de school langs kom je nu weer uit bij de kerk en de weg.
Wie wil kan hier de weg oversteken naar nog een stenen bruggetje. Daal daarvoor af langs de
kalderimi die achter het watertappunt naar beneden loopt. Bij een breed betonnen pad loop je links
naar beneden, en dan bij een T-splitsing rechtsaf langs een stenen muur. Iets verderop is links een
kleine sterk verwaarloosde stenen brug.

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