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Inhoud nieuwsbrief van december 2017 
In deze nieuwsbrief komt het volgende aan bod: 

 De begeleide reizen voor 2018: 2 wandelreizen en een fietsreis. 

 Nieuwe individuele reizen in 2018: wandelen en fietsen. 

 Succesvolle blijvertjes. 

 Fiets- en Wandelbeurs 2018; 

 Leestips. 

Begeleide wandeltocht Noord- en Zuid-Pindos 2018 
Deze wandeltocht staat al een aantal jaar op het programma, met elk jaar enkele 
wijzigingen. We organiseren hem begin juni, wanneer de natuur op z’n mooist is 
en het weer al echt lekker begint te worden.  
De wandelingen van meestal 4-5 uur netto wandeltijd zijn goed te doen voor 
iedereen met een goede conditie en enige bergervaring. De paden in de Noord-
Pindos zijn af en toe hoogtevreesgevoelig. We combineren de wandelingen met 
locale cultuur en een tocht per raft door de smalle Arachthos kloof (8m breed), 
waar je te voet niet doorheen kunt. 
Uniek aan deze reis: UNESCO beschermde dorpen (met bagagevervoer per ezel), 
de kloven van de Arachthos, Vikos en Voidomatis, watermolens en ‘nerotrivia’, 
klassieke geplaveide muilezelpaden, locale musea voor folklore en beeldende 
kunst, (bewoonde) kloosters, Zagoria-dorpen, samen proeven van locale 
specialiteiten, veel flora en fauna met uitleg van bioloog Anna. 
Datum: dinsdag 5 t/m dinsdag 19 juni 2018 (15 dagen) 
Aantal deelnemers: 3-6 (er zijn al twee aanmeldingen, dus met één erbij staat de 
reis garant) 
Prijs per persoon: op tweepersoonskamer €1495, op eenpersoonskamer €1655, 
volpension (exclusief vlucht) 
Reiscode: PCWM218B 
Klik hier voor meer informatie. 
 

   

 

https://www.annahiking.nl/5/hike/21/Noord--en-Zuid-Pindos-begeleid-2018.html
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Begeleide wandeltrektocht ‘de Sporen van de Beer’ 
Deze reis is nieuw in 2018 en voert door de ruigere gebieden van de Pindos: Valia 
Kalda, Smolikas, Zagoria en Astrakas. Je wandelt door ongerepte natuur met 
afwisselend bossen, meertjes, kale hellingen, woeste stromen en watervallen. Het is 
het leefgebied van de bruine beer, maar je zult alleen zijn sporen zien. We 
organiseren deze reis in september, omdat eerder in het jaar de rivieren moeilijk 
zijn over te steken. 
De soms pittige tochten van meestal 4-6 uur netto wandeltijd zijn geschikt voor 
geoefende wandelaars met bergervaring: er zijn smalle en hoogtevreesgevoelige 
paden bij. Het blijft wel gaan om de beleving van natuur en omgeving, dus niet 
alleen ‘zo snel mogelijk op het eindpunt zijn’. 
Uniek aan deze reis: onbekende ruige berggebieden, ongerepte natuur, 
drakenmeren, berensporen, samen proeven van locale specialiteiten, flora en fauna 
met uitleg van bioloog. 
Datum: dinsdag 4 t/m dinsdag 18 september 2018 (15 dagen) 
Aantal deelnemers: 3-6 
Prijs per persoon: op tweepersoonskamer €1415, op eenpersoonskamer €1560, 
volpension (exclusief vlucht) 
Reiscode: PCWT318B 
Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

Begeleide fietsreis van Ohrid naar Meteora 2018 
Deze 14-daagse trektocht door Zuidwest Macedonië en Noord Griekenland wordt 
begeleid door Eye4Cycling. Beide regio’s behoren tot de grote ‘onbekenden’ op 
fietsgebied, terwijl ze toch alle ingediënten bevatten voor een fantastische 
fietsvakantie: een rijke culturele geschiedenis, goede wegen, ongerepte natuur en 
een hartelijke bevolking.  
De meeste ritten gaan over een heuvelachtig terrein en op sommige dagen staat 
er een lange klim met stijgingspercentages tot circa 8% op het programma. De 
meeste ritten hebben een gemiddelde lengte van 50 à 60km; twee ritten zijn 

https://www.annahiking.nl/5/hike/22/Begeleide-trektocht-%E2%80%98de-Sporen-van-de-Beer%E2%80%99-2018.html
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80km. Er is een volgwagen en meefietsende Nederlandstalige gids. 
Uniek aan deze reis: fietsen door een onbekend en ongerept berggebied, UNESCO 
beschermde en vogelrijke meren, wijnproeverij in een van de beste wijngebieden, 
overnachting in een oud klooster, historische plaatsen. 
Data:  
- vrijdag 11 mei t/m donderdag 24 mei 2018 
- dinsdag 10 juli t/m maandag 23 juli 2018 
- vrijdag 21 september t/m donderdag 4 oktober 2018 
Aantal deelnemers: 6-12 
Prijs per persoon: op tweepersoonskamer €1149, op eenpersoonskamer €1324, 
semi-halfpension (exclusief fiets en vlucht) 
Reiscode: MKFT318B 
Klik hier voor meer informatie. 
 

   

   

Nieuwe individuele wandelreizen in 2018 
De volgende individuele wandelreizen zijn nieuw in het programma van 2018: 

 Corfu trail, 8-15 dagen 

 Menalon trail (Peloponnesos), 8 dagen 

 Pilion trektocht, 8 dagen of meer 

 Pittige trektocht Olympus en Pieria, 8 dagen  

 Wandeltocht langs de wijngaarden van Noord-Griekenland, 8 dagen 

 Korte tocht Meteora met bezoek wijngaard en wijnproeverij, 4 dagen 

 Standplaats-modules op diverse locaties, zelf samen te voegen tot een 
minitrekking met vervoer of als autorondreis. 

 
Ze staan nog niet op de website, maar als je belangstelling hebt, neem dan vast 
contact op! Later volgt meer informatie. 

https://www.annahiking.nl/5/hike/47/Begeleide-fietstocht-van-Ohrid-naar-Meteora-2018.html
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Nieuwe individuele fietsreizen in 2018 
De volgende individuele fietsreizen zijn nieuw in het programma van 2018: 

 Trektocht van Ohrid naar Meteora, 14 dagen (programma globaal gelijk aan 
de begeleide tocht) 

 Trektocht door Turkije en Rhodos, 15 dagen 
 
Ze staan nog niet op de website, maar als je belangstelling hebt, neem dan vast 
contact op! Later volgt meer informatie. 
 

   

Succesvolle blijvertjes 
De volgende reizen worden wegens succes geprolongeerd: 

 Diverse wandeltochten op de Cycladeneilanden Andros en Tinos. De 
wandeltrektocht langs de Andros Route wordt verbeterd. 

 Pilion minitrekking te voet. Hier komen nog wat extra wandelopties bij. 

 Wandeltocht op Paxos (standplaatsreis). 

 Wandeltrektochten van verschillende zwaarte in de Noord-Pindos 
(Zagoria). 

 Wandelminitrekking in de Zuid-Pindos (Tzoumerka). 

 Saronische eilanden op de fiets (eilandhoppen). 
 
Voor meer informatie: zie ons reisaanbod of maak een selectie uit ons aanbod. 
 
We werken er hard aan om alle beschrijvingen bij te werken voor 2018. In de 
meeste gevallen wijzigt er weinig aan het programma en de prijs. 

Fiets- en Wandelbeurs 2018 
Dit jaar staan we alleen op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent op 10 en 11 februari 
2018. Je kunt nu al je tickets met korting bestellen op de website van de beurs. 

https://www.annahiking.nl/5/hike/39/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/38/Reis-selecteren.html
http://www.annahiking.nl/5/hike/23/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/27/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/34/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/31/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/reisaanbod
https://www.annahiking.nl/reis-selecteren
http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/
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Leestip: Bergen Magazine 
Bergen Magazine brengt je 5 keer per jaar de meest avontuurlijke hikingparadijzen 
in de Alpen, de Pyreneeën en daarbuiten. Geniet van adembenemende foto’s en 
bevlogen reportages, en profiteer van de uitgebreide praktische informatie, zodat 
je je eigen bergvakantie perfect kunt plannen. Altijd inspiratie voor je volgende 
trip! 
Je bent al een jaar abonnee van Bergen Magazine voor €22,50 én krijgt 3 cadeaus. 
 

Leestip: (fiets)blog van Bob Powers 
Onze Brits-Nederlandse fietsvriend Bob Powers, in familiekring wereldberoemd 
om zijn geestige boek ‘Letters to Kyrgyzstan’, houdt een (Engelstalige) 
maandelijkse blog bij. Versierd met een cartoon van eigen hand houdt hij 
Nederlanders en Britten een spiegel voor en schrijft hij over zijn grote hobby 
fietsen. Je kunt hem ook volgen op Google+. 
 
 
 
 
  

https://bergwijzer.nl/tijdschrift/abonnement/bestellen
https://www.amazon.com/Letters-Kyrgyzstan-Bob-Powers/dp/1908988460
https://onlyalso.blogspot.gr/
https://plus.google.com/108926769639322468853

