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Inhoud nieuwsbrief van januari 2018 
We hebben een aantal nieuwe tochten op de website staan: 

 Pilion wandeltrektocht 

 Rugzaktrekking over de Olympus en door de Pieria 

 Fietstrektocht door Epirus vanaf Korfoe 

 Wandeltrektocht over de Corfu Trail 

 Wandeltrektocht over de Menalon Trail op de Peloponnesos 

Allereerst: de beste wensen voor 2018! 
We wensen iedereen een gezond, sportief en mooi nieuw jaar. 

 

Fiets- en Wandelbeurs 2018 
Dit jaar staan we op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent op 10 en 11 februari 2018. 
Je kunt je tickets met korting bestellen op de website van de beurs. We staan in 
hal 2, vlak bij de ingang op de hoek van Verzamelstand Wandelen. Ons 
standnummer is 2.A.59. 
We hopen je daar te mogen begroeten! 

Nieuw: Pilion wandeltrektocht 
We hebben een niet al te zware 10-daagse wandeltrektocht uitgezet over de 
Pilion, waarbij je op plaatsen komt die niemand anders aanbiedt. Het is een 
afwisselende tocht over bergpaden en oude kalderimia, langs stranden en door 
dorpjes. Prachtige uitzichten en een rijke flora en fauna, vooral in het voorjaar. De 
reis is te verlengen met extra wandelingen of rustdagen. Je bagage wordt 
vervoerd. 
Meer informatie: zie reiscode SPWT218I. 
 

    

http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/
https://www.annahiking.nl/5/hike/49/Reis-selecteren.html
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Nieuw: rugzaktrekking over de Olympus en door de 
Pieria 
Al enige jaren geleden ontwikkelden we samen met S-Cape Travel in Athene een 
rugzaktrekking over de Olympos, de hoogste berg van Griekenland, en door het 
Pieria gebergte dat daarnaast ligt. Vanaf nu staat hij ook weer op de nieuwe 
website. 
Het is een zware trektocht zonder bagagevervoer, al kun je een tas meenemen om 
halverwege wat spullen te wisselen en schone kleren aan het eind te hebben 
(toeslag). 
Voor meer informatie: zie reiscode OPWT318I. 
 

    

Nieuw: wandelen over de Corfu Trail 
In samenwerking met Aperghi Travel bieden we de Corfu Trail aan: een grote 
route van ruim 200 kilometer, opgedeeld in 11 dagwandelingen. Hij loopt over het 
hele eiland Korfoe van zuid naar noord, en slingert daarbij van oost naar west en 
terug, om de allermooiste plekjes aan te doen.  
De wandelingen liggen tussen 4 en 7 uur netto looptijd (dus exclusief pauzes) en 
voeren over soms ruwe voetpaden, stenen muilezelpaden (kalderimia), 
landwegen, rustige asfaltweggetjes en over strand.  
Je wandelt over berghellingen en bergtoppen, door olijfgaarden, langs typisch 
Korfiotische dorpjes en door het beschermde wetland van de Korrision lagune. Je 
bagage wordt vervoerd. 
 
Je kunt kiezen uit de volgende programma’s: 

 Een 15-daagse reis met de hele Corfu Trail en 3 rustdagen, reiscode 
IKWT318I. 

 Een 8-daagse reis met een selectie uit de Corfu Trail etappes, reiscode 
IKWT328I. 

 

    

https://www.annahiking.nl/5/hike/58/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/52/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/52/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/54/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/54/Reis-selecteren.html
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Nieuw: wandelen over de Menalon Trail op de 
Peloponnesos 
Voor het eerst hebben we een reis op de Peloponnesos. In samenwerking met S-
Cape Travel bieden we de Menalon Trail aan: een route van 75 kilometer, 
opgedeeld in 6 dagwandelingen. De route is gecertificeerd als Leading Quality 
Trail/Best of Europe.  
De route voert van Stemnitsa naar Lagkadia en is uitstekend gemarkeerd en 
onderhouden. 
De wandelingen liggen tussen 3 en 7 uur netto looptijd (dus exclusief pauzes) en 
voeren door weelderige bossen, over fraaie bruggen, langs imposante kloosters op 
ruige kliffen en door charmante bergdorpjes. Je wandelt op stenige voetpaden, 
landwegen en af en toe op geplaveide muilezelpaden (kalderimia). Je bagage 
wordt vervoerd. 
Voor meer informatie: zie reiscode MTWT318I. 
 

    

En binnenkort … 
Houd de website in de gaten voor meer informatie over de volgende reizen: 

 Wandeltocht langs de wijngaarden van Noord-Griekenland, 8 dagen 

 Korte tocht Meteora met bezoek wijngaard en wijnproeverij, 4 dagen 

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

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

 Individuele fietstrektocht door Turkije en Rhodos, 15 dagen 

https://www.annahiking.nl/5/hike/56/Reis-selecteren.html

