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Naar Ioannina per openbaar vervoer
Als je per openbaar vervoer komt, word je standaard opgehaald bij het interlocale busstation (“KTEL
praktorío”), tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
-

-

Ophalen in Igoumenitsa (vliegen op Korfoe) of Preveza is mogelijk: reken per keer op een toeslag
van €175 voor Preveza luchthaven en €125 voor Igoumenitsa; per taxi, maximaal 4 personen, dit
geldt dus voor halen óf brengen, als je beide wilt, is de toeslag het dubbele.
Voor vier personen is een huurauto ook een optie. Weliswaar gebruik je hem alleen voor de
heen- en terugweg, maar 4 busretourtjes zijn al snel duurder en je bent heel flexibel. Dan moet
je zelf rijden, maar het is voornamelijk snelweg. Je krijgt een korting op het arrangement, omdat
je niet opgehaald hoeft te worden in Ioannina. Zie http://www.holidaycars.com/autohuur/

Je kunt het best vliegen op Korfoe, Preveza Akti ('Lefkas'), Thessaloniki of Ioannina:
- Naar Thessaloniki is het simpelst en meestal het goedkoopst. Veel directe lijnvluchten; Transavia
vanaf Amsterdam komt meestal begin van de middag aan en biedt aansluiting op de bus naar
Ioannina. (Eerst stadsbus naar interlocaal busstation, dan interlocale bus.) Lees hier verder.
- Naar Ioannina kun je alleen met overstap in Athene. Dat is omslachtig en de vluchten sluiten
niet altijd goed op elkaar aan. Alleen handig als je wilt verlengen in Athene. Je wordt wel direct
op de luchthaven opgehaald. Lees hier verder.
- Naar Korfoe (Corfu) zijn veel rechtstreekse lijnvluchten. Je neemt een taxi of lijnbus naar de
haven, vaart over naar Igoumenitsa en neemt daar de bus. Goede verbinding, vooral aanbevolen
als je een strandverlenging wilt. Lees hier verder.
- Naar Preveza Akti gaan alleen chartervluchten, enkele keren per week. Je neemt een taxi naar
de stad en daar de lijnbus naar Ioannina. Lees hier verder.

Via luchthaven Thessaloniki
Vlucht op Thessaloniki
Er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Thessaloniki (code SKG). Je krijgt snel een
overzicht via www.lowcostairlines.nl.
Hieronder een overzicht door onszelf gemaakt; dit wijzigt regelmatig, dus controleer het zelf:
- vanaf Amsterdam (AMS): Transavia
- vanaf Brussel Zaventem (BRU): Jetairfly, Aegean Air
- vanaf Brussel Charleroi (CRL): Ryanair
- vanaf Düsseldorf (DUS): Aegean Air, German Wings, Air Berlin
- vanaf Düsseldorf Weeze (NRN): Ryanair

Luchthavenbus naar interlocaal busstation Thessaloniki
Buslijn 78 naar interlocaal KTEL busstation Makedonia, circa 45-50’, €2 (2017)
Dienstregelingen bus 78 (‘departure from terminus’):
- overdag: http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/12/73/
- ’s nachts: http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/146/74/73/

Interlocale bus naar Ioannina
Dienstregeling 2016: 8:00, 11:30, 14:00, 15:45, 18:30 (niet op zaterdag), 20:30
Reistijd 3:30, enkele reis €30,50 (2018)
Dienstregeling Thessaloniki-Ioannina: http://ktelmacedonia.gr/en/routes/tid=16 of
http://www.ktelioannina.gr/
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Interlocale bus Ioannina – busstation Thessaloniki
Dienstregeling 2016: 7:00, 11:30, 14:15, 16:00, 18:30 (niet op zaterdag), 20:30
Reistijd 3:30, enkele reis €30,50 (2018)
Dienstregeling Thessaloniki-Ioannina: http://ktelmacedonia.gr/en/routes/tid=16 of
http://www.ktelioannina.gr/

Luchthavenbus naar luchthaven Thessaloniki
Buslijn 78 naar luchthaven, circa 45-50’, €2 (2017)
Dienstregelingen bus 78 (‘departure from terminal’):
- overdag: http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/12/73/
- ’s nachts: http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/146/74/73/

Aandachtspunten vluchttijden op Thessaloniki en openbaar vervoer
Heenvlucht
Uiterste aankomsttijd heenvlucht om de Pindos te halen is 17:00 uur (maar dan ben je pas om 2 uur
’s morgens op je kamer!); anders moet je extra overnachten in Thessaloniki.
aankomst vlucht
luchthavenbus 78 bus naar Ioannina
in accommodatie
uiterlijk 17:00
18:30
20:30 (aankomst 24:00)
02:00
uiterlijk 15:00
16:30
18:30 (niet zaterdag!)
24:00
uiterlijk 12:00
13:30
15:45
21:15
Terugvlucht
- eerste bus van Ioannina naar Thessaloniki is om 7:00 uur
- dan haal je de luchthavenbus van 11:30 uur (die van 10:45 is te krap)
- dus vertrektijd terugvlucht op z’n vroegst om 14:00 uur, anders moet je extra overnachten in
Thessaloniki.

Via luchthaven Korfoe
Vlucht op Korfoe
Er zijn erg veel luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Korfoe (code CFU). Je krijgt snel een
overzicht via www.lowcostairlines.nl.
Hieronder een overzicht door onszelf gemaakt; dit wijzigt regelmatig, dus controleer het zelf:
- vanaf Amsterdam: Easyjet, Sunweb, Corendon, Transavia, TUI
- vanaf Eindhoven: Ryanair
- vanaf Brussel Zaventem: Thomas Cook, Jetairfly
- vanaf Brussel Charleroi: Ryanair
- vanaf Düsseldorf: TUIfly, Air Berlin, Condor
- vanaf Düsseldorf Weeze: Ryanair

Vervoer luchthaven Korfoe – veerhaven Korfoe v.v.
-

-

Blue Bus lijn 15, €1,20 p.p. (2017), 30’ (gaat via Green Bus Terminal en San Rocco in het
stadscentrum). Halte luchthaven: bij ingang A International Arrivals. Dienstregeling 2016:
o luchthaven-veerhaven: http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/15_7.16.pdf
o veerhaven-luchthaven: http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/15_reverse_7.16.pdf
Taxi naar de veerhaven, €15-20 per taxi, circa 15’. Er staan altijd taxi’s klaar op de luchthaven en
bij de veerhaven.
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Veerboot Korfoe (Kerkyra) – Igoumenitsa v.v.
Er zijn diverse maatschappijen. De meeste werken samen in het CorfuFerries conglomeraat, met
website. Daarnaast is er nog één maatschappij met drie langzamere boten die niet op internet te
vinden is, ook niet bij www.gtp.gr.
Informatie en reserveringen CorfuFerries conglomeraat
- website http://www.corfuferries.gr, tabblad “ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ” of als je al eerder voor de
built-in translator had gekozen: “SHIP TIMETABLES” (informatie in leesbaar Engels).
- Igoumenitsa: 26650 21000 / 28258 / 28085
- Kerkyra: 26610 21000 / 30190 / 23874
NB: reserveringen zijn niet nodig voor personen. Om de een of andere reden worden ze ook voor
auto’s meestal niet gedaan; “je komt maar gewoon en er zijn boten genoeg”.
Vaartijd 1h30’ officieel, wordt bij de langzamere boten vaak 2h.
Informatie en reserveringen F/B Eleni, Agia Irini en Nanti (niet in conglomeraat)
- Kerkyra: 26610 20674 / 80608, 6977 892 741, 6945 794 519
- Igoumenitsa: 26650 25540 / 21172, 6946 012 452, 6973 580 701
Vaartijd 1h45’ officieel, wordt vaak 2h15’.
Prijzen 2017
- Enkele reis: volwassene €11, auto €40 (verder zie website).
- Als je bij dezelfde maatschappij ook een (open) retourticket koopt, krijg je 50% korting op dit
ticket. Je bent dan wel gebonden aan die maatschappij en hebt dus minder keuze in de
vertrektijd!

Interlocale bus Korfoe – Ioannina
’s Morgens om 8:15 is er een rechtsstreekse bus van Kerkyra stad naar Ioannina; deze gaat mee op
de boot zodat je bagage in het ruim van de bus kan blijven.
- Informatie: www.ktelkerkyras.gr
- Haal je ticket van te voren op het busstation (telefonisch reserveren gaat moeizaam). Vraag
nadrukkelijk om Ioannina, want het is een afwijking van de snelwegroute (naar Athene, Larissa
of Thessaloniki)! Je kunt daarbij ook meteen je bootkaartje kopen.
- Je kunt opstappen op het busstation van Korfoe en dan je bagage onderin de bus doen. Als je
loopt naar de haven, kun je bagage afgeven als de bus klaarstaat om in te schepen. Let erop in
welke bus je bagage zit; er zijn er meer!
- Zoek in Igoumenitsa de juiste bus weer op, waar jouw bagage inzit! Er gaan er immers meerdere
tegelijk op de boot.
- Zeg bij vertrek uit Igoumenitsa nogmaals nadrukkelijk aan de chauffeur dat je naar Ioannina wilt.
- Je wordt afgezet in het westen van Ioannina tegenover het Universiteitsziekenhuis bij een
apotheek, aankomsttijd 11:45. Hiervandaan kun je met een stadsbus verder (halte rechts om de
hoek) of je wordt opgehaald.
- Je kunt op deze manier niet terugreizen; dat moet altijd met de interlocale bus IoanninaIgoumenitsa en dan overstappen op de veerboot met je bagage.

Interlocale bus Igoumenitsa – Ioannina v.v.
Naast de directe bussen van Korfoe naar Ioannia zijn er bussen die pendelen tussen Igoumenitsa en
Ioannina. Prijs 2018: €10,60 enkele reis.
- Dienstregeling is te vinden op www.ktelioannina.gr of www.ktel-thesprotias.gr
- Informatie KTEL Igoumenitsa: +30 26650 22309
- Informatie KTEL Ioannina: +30 26510 25014 / 27442 / 26211 / 26286
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Dienstregeling 2018 Igoumenitsa – Ioannina (altijd nakijken op site!!):
o weekdagen: 8:30, 10:45, 12:30, 14:45, 17:30, 20:15
o weekend: 9:15, 12:30, 14:45, 17:30, 20:15
Dienstregeling 2018 Ioannina-Igoumenitsa (altijd nakijken op site!!):
o weekdagen: 6:45, 10:30, 12:30, 14:45, 18:15, 20:00
o weekend: 9:00, 12:30, 14:45, 18:15, 20:00
Busstation Ioannina en vertrekpunt bus naar Igoumenitsa: Leoforos Georgiou Papandreou 45, op
de kustweg van het centrum naar de camping, Perama en luchthaven. Vraag naar “praktorío
KTEL”.
Looproute van veerboot naar busstation Igoumenitsa (rode pin, “Yperastiko KTEL”):

Aandachtspunten vluchttijden op Korfoe en openbaar vervoer
Heenvlucht
Aankomsttijd heenvlucht uiterlijk 15:30 uur, anders moet je extra overnachten in Korfoe. Immers,
de laatste bus naar Ioannina gaat om 20:15 uur en die haal je met de boot van 17:00 uur.
Terugvlucht
- eerste interlocale bus naar Igoumenitsa om 6:45 uur (weekend 9:00)
- dan boot van 11:15 uur (die van 9:30 is te krap)
- dus vertrektijd terugvlucht op z’n vroegst om 16:00 uur, anders moet je extra overnachten in
Korfoe of Igoumenitsa.
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Via luchthaven Preveza Akti (Lefkas)
Vlucht op Preveza Akti
Op Preveza Akti (code PVK) kun je, voor zover ons bekend, via de volgende organisaties een vlucht
boeken:
- charters vanaf Amsterdam: Sunweb (middagvlucht), Transavia en TUI (ochtendvlucht); alle op
dinsdag en zaterdag
- lijnvlucht vanaf Amsterdam: Aegean Air
- lijnvlucht vanaf Düsseldorf: Air Berlin

Vervoer luchthaven Preveza – Preveza busstation v.v.
Buiten de luchthaven is de halte van de KTEL bus van Lefkada. Voor de dienstregeling zie
http://www.ktel-lefkadas.gr/?module=default&pages_id=26&lang=en
Kijk naar de dienstregeling Lefkada-Airport-Preveza en reken 30 minuten vanaf de vertrektijd op
Lefkada. Het is 10 minuten naar Preveza. Dienstregeling 2019:
Lefkada - Airport- Preveza
Monday Tuesday Wednesday
07.45
07.45
07.45
09.10
09.10
09.10
11.15
11.15
11.15
15.45
15.45
15.45
18.00
18.00
18.00
19.15
19.15
19.15

Thursday
07.45
09.10
11.15
15.45
18.00
19.15

Friday
07.45
09.10
11.15
15.45
18.00
19.15

Saturday Sunday
07.45
09.10
11.15
16.00
18.00
18.00
19.15
19.15

Preveza - Airport - Lefkada
Monday Tuesday Wednesday
06.45
06.45
06.45
10.00
10.00
10.00
12.30
12.30
12.30
15.00
15.00
15.00
17.15
17.15
17.15
20.15
20.15
20.15

Thursday
06.45
10.00
12.30
15.00
17.15
20.15

Friday
06.45
10.00
12.30
15.00
17.15
20.15

Saturday Sunday
06.45
10.00
12.30
15.15
17.15
15.15
20.15
20.15

Als de tijden niet aansluiten bij je vlucht neem je een taxi; ze staan altijd klaar als er een vlucht
aankomt. Het is 6km en 10’ en men vraagt circa €25. Spreek dit vóór het instappen goed af!
Je kunt ook van te voren een taxi reserveren via:
- www.prevezaairport.com: €28 voor enkele reis
- www.suntransfers.com: €65 voor retour

Interlocale bus Preveza busstation – Ioannina v.v.
-

Informatie via www.ktelprevezas.gr of www.ktelioannina.gr. Rit duurt circa twee uur, prijs 2018:
€11,30 enkele reis.
Dienstregeling 2018 Preveza-Ioannina (altijd nakijken op de site!):
o weekdagen: 6:00, 7:30, 9:15, 11:30, 13:30, 16:30, 18:15, 20:00
o weekend: 7:30, 10:00, 12:00, 14:45, 18:15, 20:00
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Dienstregeling 2018 Ioannina-Preveza (altijd nakijken op de site!):
o weekdagen: 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 18:00, 20:30
o weekend: 7:45, 10:00, 12:30, 14:30, 18:00, 20:30

Aandachtspunten vluchttijden op Preveza Akti en openbaar vervoer
Heenvlucht
- laatste bus naar Ioannina om 20:10 uur
- dus aankomsttijd heenvlucht uiterlijk 18:00 uur
Terugvlucht
- eerste bus naar Preveza om 6:30 uur (weekend 7:45)
- dus vertrektijd terugvlucht op z’n vroegst om 11:00 uur (weekend 12:15)

Via luchthaven Ioannina
Vlucht op Ioannina (altijd via Athene!)
Je kunt op Ioannina alleen vliegen via Athene. De vlucht Athene – Ioannina duurt 1 uur en vertrekt
dagelijks rond 9 uur en/of rond 19 uur. Zie http://en.aegeanair.com/

Vlucht op Athene
Er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Athene (code ATH). Je krijgt snel een overzicht
via www.lowcostairlines.nl.
Hieronder een overzicht door onszelf gemaakt; dit wijzigt regelmatig, dus controleer het zelf:
- vanaf Amsterdam (AMS): Transavia, KLM, Alitalia
- vanaf Eindhoven (EHV): Transavia
- vanaf Brussel Zaventem (BRU): Jetairfly, Aegean Air, Brussels Airlines
- vanaf Brussel Charleroi (CRL): Ryanair
- vanaf Düsseldorf (DUS): German Wings
Boek in dat geval meteen de aansluitende vlucht naar Ioannina in één ticket! Als dat niet kan, moet
je je bagage ophalen in Athene en opnieuw inchecken voor Ioannina: veel gedoe en geen
gegarandeerde overstap met alle risico’s van dien.
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Naar Ioannina en de Pindos per (huur)auto
Let op!! Veel routeplanners en navigatiesystemen hebben moeite met de routes naar en in de
Pindos. Zo worden er landwegen geselecteerd, ook als je aangeeft alleen verhard te willen rijden, en
punten gebruikt die niets te maken hebben met de genoemde dorpen. Bereid je reis dus voor!

Luchthaven Thessaloniki – Ioannina per (huur)auto
Zet eerst de dagteller op nul.
- Vanaf de luchthaven kom je vanzelf op de toegangsweg (de weg start op de luchthaven).
- Km-stand 1,5: ga bij de stoplichten rechtdoor.
- Km-stand 3,4: ga de snelweg op; dit is de rondweg ‘Periferia/Ringroad’. Volg de borden richting
ATHINA en/of KATERINI; ze staan beurtelings op de borden.
- Km-stand 9,3: de Periferia gaat over in de Egnatía Odós (A2); volg hier de borden richting
ATHINA en/of VEROIA.
- Km-stand 25: bij afslag (Interchange) 21: volg ATHINA/VEROIA [A1]. Op dit traject staat een
tolpoort voor €1,20 (2016).
- Km-stand 65 (je bent dan circa 1 uur onderweg bij normaal verkeer): houd rechts aan richting
VEROIA/KOZANI, en ga verder over de [A2] [Egnatía Odós]. Deze volgen tot Ioannina. Je komt
nog twee tolposten tegen van €2,40 per keer (2016).
Tip: wegrestaurant STRATA met Shell benzinepomp 6km onder Grevena bij afrit 08A. Verder is er
niets langs de snelweg tot je er bij Ioannina afgaat! Bij Strata kun je goed eten of wat drinken.
- Km-stand 218: ga van de snelweg af bij afslag [IOANNINA] en ga rechts. Bij de volgende
stoplichten rechtdoor.
- Na 3km: ga links, borden [Ring Road].
- Na 10km: je gaat door een tunnel. Aan het eind van de tunnel is een kruispunt met stoplichten:
rechtdoor ligt de luchthaven. Lees nu verder bij hoofdstukken “Luchthaven Ioannina – …”.

Luchthaven Athene – Ioannina per (huur)auto
Over de tolroutes.
- De tolkosten zijn per passage, en bedragen slechts enkele euro’s per keer. Het handigst is nog
altijd munten of briefjes van 5 of 10€. Creditcard kan ook, maar levert vaak vertraging op.
Betaling via Telepas zit niet op een huurauto.
- De route t/m de grote brug bij Rio is een tolroute, maar alleen die brug is duur, € 13,30 in 2017
(zie http://diodia.com.gr/diodia-gefyra-rio-antirrio.html). Je kunt ook met de veerboot: leuk,
mooi uitzicht op de brug van onderaf, je hebt een pauze en kunt wat drinken aan boord. Het kost
je een kwartier meer, afhankelijk hoe snel de boot vertrekt. Ze gaan nog steeds behoorlijk
frequent.
Zet eerst de dagteller op nul.
- Je verlaat de luchthaven via een “lusweg” (wegnr. 62) die de luchthaven verbindt met de
hoofdwegen van Athene. Houd richting ATHENE aan en blijf op de rechter rijstroken.
- Na ca 3 à 4 kilometer, op aansluitpunt K2, sla je met een boog naar rechts af, de ringweg van
Athene op. Houd richting ELEFSINA aan, wegnr. 6, de E94.
- Wanneer je op die rondweg zit, kwam je er op bij aansluiting #20 en rijdt direct af op de eerste
tolpost. Vervolgens start het aftellen van de afritten.
- Volg deze rondweg met als kenmerkende richtingen: eerst ELEFSINA, gevolgd door de plaatsen
KORINTH en PATRA. Het einde van de rondweg is afrit #1, je komt dan bijna automatisch op de
snelweg Athene → Patras [E65].
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Km-stand 55: Vervolg de snelweg richting Patras/Korinth; eerst 6-strooks, bij Korinthe 4-strooks
en bij Kiato komen helaas de herprofileringen van deze snelweg. Soms gaat het vlot, maar het
kan ook langzaam gaan door vrachtauto’s. Waarschijnlijk is het dan alleen maar een klassieke 2strooks route langs de kust totaan de brug, maar er wordt continu aan gewerkt, dus het kan
mee- en tegenvallen .
Km-stand 225: bij de brug Rio-Antirrio. Sla rechts af over de brug richting IOANNINA, (wegnr. 5),
de E951. De tolpost voor deze brug is op de afrit naar het noordelijk vasteland.
NB: wees zorgvuldig bij het afslaan naar de brug. Door de voortdurende werkzaamheden ga je
gemakkelijk verkeerd tussen de tonnetjes door, en dan zit je op de oude route en komt daarmee
op de kade met de klassieke veerboten over de golf van Korinthe. Terugkeren lukt je dan echt
niet meer. Geen ramp: de veerboten varen frequent, kosten globaal de helft van de tolbrug en je
kunt lekker pauzeren met een drankje. Het verlengt de reis met een kwartier, maar dat spaar je
weer uit omdat je een pauze hebt gehad.
Aan de overzijde van de brug volg je de borden AGRINIO, ARTA en IOANNINA. Vanaf dan is het
weer een tolweg.
Ga ter hoogte van Serviana/Avgo van de snelweg af en volg de borden Ioannina. Het is niet erg
als je die afslag mist, dan rij je alleen wat om. In dat geval kom je op de A2 en ga je rechts naar
Ioannina en dan weer bij de afslag Ioannina van de weg af.
Km-stand 425: aansluiting met de snelweg A2 (Igoumenitsa – Grevena / Thessaloniki), met
verkeerslichten. Ga rechtdoor onder de snelweg door, richting Ioannina.
Na 3km: ga links, borden [Ring Road].
Na 10km: je gaat door een tunnel. Aan het eind van de tunnel is een kruispunt met stoplichten:
rechtdoor ligt de luchthaven. Lees nu verder bij hoofdstukken “Luchthaven Ioannina – …”.

Luchthaven Ioannina – Monodendri per (huur)auto
Zet eerst de dagteller op nul.
- Km-stand 0: Komend vanaf de Ringroad: na de tunnel bij stoplichten links (rechtdoor is de
luchthaven). Daarna deze provinciale weg steeds blijven volgen. Het verkeer kan hier chaotisch
zijn! Diverse tentjes en winkels langs de weg.
- Km-stand 15: direct na een grote boog over de weg (voetgangersbrug; zie je lang van te voren)
ga je rechts naar de CENTRAL ZAGORI. Volg nu de borden MONODENDRI en negeer twee
afslagen naar rechts (naar Asprangeli en Kipi/Tsepelovo).
- Km-stand 29: op driesprong “driehoekje” rechts, bord MONODENDRI. (Het is een driehoekje,
want 100m verderop ga je weer rechts.) Je komt door het dorp Vitsa; vervolg hier de asfaltweg
steeds omhoog.
- 1,8km na de haarspeldbocht in Vitsa: ga op driesprong links, bord OXIA. (Rechts wijst
[Monodendri], niet voor autobussen; die weg gaat naar het benedenplein.)
- Na 900m, net vóór de haarspeldbocht naar links, ligt aan je linkerhand restaurant Oxia

annex guesthouse Zarkadas. Aan de overkant van de weg, dus aan je rechterhand, ligt
restaurant Dionysos; dat zie je eerder. Voor je met je bagage gaat sjouwen, kun je je
beter eerst inmelden, want wellicht is het voor jouw kamer handiger als je de auto
achter het hotel parkeert.

Luchthaven Ioannina – Koukouli en Tsepelovo per (huur) auto
De ANWB-routeplanner heeft Koukouli niet in het assortiment. Het beste kun je daar de route
opvragen naar “Kipoi, Koukkouliou-Dolianis, 44010”, met een kleine afwijking aan het eind.
Zet eerst de dagteller op nul.
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Km-stand 0: Komend vanaf de Ringroad: na de tunnel bij stoplichten links (rechtdoor is de
luchthaven). Daarna deze provinciale weg steeds blijven volgen. Het verkeer kan hier chaotisch
zijn! Diverse tentjes en winkels langs de weg.
Km-stand 15: direct na een grote boog over de weg (voetgangersbrug; zie je lang van te voren)
ga je rechts naar de CENTRAL ZAGORI. Eerst stijg je een stuk, dan kom je op een hoogvlakte.
Negeer op de hoogvlakte de eerste afslag naar rechts (naar Asprangeli).
Km-stand 18: ga rechts naar KIPI/TSEPELOVO. Je passeert de fraaie Kokoros brug.
Op de volgende driesprong: ga rechts naar KIPOI.
Op de volgende driesprong: ga links naar KOUKOULI (Kipi ligt dan vóór je).

De asfaltweg eindigt bij de kerk en gaat over in een kalderimi. Hier parkeren en een
stukje links de kalderimi op, bordjes TRITOXO. Na een ruime honderd meter ligt het
pension aan je rechterhand. Vraag daar maar waar je het beste je auto kunt laten staan
voor de tijd van de trektocht.

Luchthaven Ioannina – Mikro Papingo per (huur) auto
Bij de ANWB-routeplanner (www.anwb.nl/verkeer/routeplanner) vul je als bestemming in Mikro
Papigko, en je kiest dan “Zagori (Mikro Papigko), Griekenland”.
Zet eerst de dagteller op nul.
- Km-stand 0: Komend vanaf de Ringroad: na de tunnel bij stoplichten links (rechtdoor is de
luchthaven). Daarna deze provinciale weg steeds blijven volgen. Het verkeer kan hier chaotisch
zijn! Diverse tentjes en winkels langs de weg.
- Km-stand 15: direct na een grote boog over de weg (voetgangersbrug; zie je lang van te voren)
negeer je de afslag naar CENTRAL ZAGORI en vervolgt dus de hoofdweg.
- Km-stand 29: je passeert het dorp Kalpaki; hier kun je nog inkopen doen. Blijf de hoofdweg
volgen.
- Km-stand 33: neem de afslag rechts naar Mesovouni en Aristi.
- Km-stand 43: in het dorp Aristi (let op, smalle weg!!) bij het plein: ga scherp links omlaag. Dalen
tot de brug en daaroverheen. Na de brug slingert de weg zich omhoog naar Megalo (“Groot”)
Papingo.
- Km-stand 53: in Megalo Papingo bij de kerk scherp rechts en dan links, dus om de kerk heen (aan
je linkerhand). Je rijdt het dorp weer uit en vervolgt het asfalt.

-

Km-stand 55: de weg eindigt bij de kerk van Mikro Papingo: hier parkeren. Mocht er
geen plaats zijn, dan is er een parkeerplaats iets terug bij het kerkhof.
Loop het geplaveide straatje omlaag in (met je rug naar het kleine parkeerplaatsje bij de
kerk) en op de driesprong links omhoog, weer een geplaveid straatje. Pension-taverna
Dias ligt na 50m aan je linkerhand.
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