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Allereerst
Door technische problemen hebben sommigen de nieuwsbrief wel ontvangen,
maar vele anderen niet. We kunnen niet achterhalen wie hem al eerder ontvangen
heeft, dus sturen we hem nog een keer aan iedereen. Onze verontschuldigingen
naar degenen die hem nu dubbel krijgen.

Inhoud nieuwsbrief van maart 2018





Garant vertrek voor onze twee begeleide wandelreizen en een fietstrektocht.
Nieuwe reizen: wandeltocht langs de wijngaarden van Noord-Griekenland,
individuele fietstochten Ohrid-Meteora en Turkije-Rhodos.
GPS huren.
Leestip.

Begeleide reizen met garant vertrek
Onze beide begeleide wandelreizen zullen zeker doorgaan en er is nog plaats. De
begeleide fietstocht van 21 september heeft nog maar één aanmelding nodig om
garant te komen.
5 t/m 19 juni: wandelminitrekking Noord- en Zuid-Pindos (PCWM218B)
Deze reis toont je de schoonheid van het Pindosgebergte in het noordwesten van
het Griekse vasteland. Naast wandelen en natuurbeleving is er ruimte voor locale
cultuur: watermolens, folkloremusea, klassieke boogbruggen, UNESCO
beschermde dorpen en oude kloosters. De reis duurt 15 dagen en er is nog één
plaats vrij.
Voor meer informatie: klik hier.

4 t/m 18 september: wandeltrektocht ‘de Sporen van de Beer’ (PCWT318B)
De wandelingen van deze 15-daagse tocht voeren door de berggebieden van de
Pindos in het Nationaal Park Vikos-Aoos. Hier leven beren en andere beschermde
diersoorten nog in het wild. Ze zijn schuw dus de kans op een ontmoeting is
minimaal, maar de sporen komen we zeker tegen!
De meeste wandelingen liggen tussen 4 en 6 uur netto looptijd. Je moet vast ter
been en in goede conditie zijn en je mag geen hoogtevrees hebben. Ook bij deze
reis ligt de nadruk op genieten van de natuur en de omgeving. Wandelen is een
goede manier om dit te bereiken, maar geen doel op zich.
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Voor meer informatie: klik hier.

21 september t/m 4 oktober: fietstrektocht van Ohrid naar Meteora (MKFT318B03)
Fietstrektocht door Macedonië en Noord-Griekenland. Beide regio’s behoren tot
de grote ‘onbekenden’ op fietsgebied en bevatten alle ingediënten 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. Per
klim worden er dan circa 600 hoogtemeters overbrugd. De meeste ritten hebben
een lengte van 50 à 60km.
Er is nog maar één aanmelding nodig om deze reis garant te zetten.
Voor meer informatie: klik hier.

Nieuwe reizen
Wijnwandelen langs de wijngaarden van Noord-Griekenland (MKWH218I)
Een individuele wandelreis door de wijngebieden van Noord-Griekenland. Vanuit Naoussa
wandel je langs de wijngaarden aan de voet van de Vermio en over haar bosrijke hellingen.
Meer zuidelijk verken je de weelderige groene vallei van de Enipeas rivier. Je wandelt
rondom Rapsani, een wijngebied op de zuidelijke helling van de Kato Olympus. Een laatste
wandeling voert door de imposante Tembi vallei. Je eindigt met een overnachting in het
historische dorp Ambelakia.
Je komt langs verborgen kerkjes en kloosters, gelegen in een onverwacht groen landschap.
Je kunt een bezoek brengen aan een wijnmuseum en de opgravingen van Dion. Onderweg
heb je ruim gelegenheid om de heerlijke wijnen ook te proeven.
Voor meer informatie: klik hier.
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Individuele fietstocht Ohrid-Meteora (MKFT318I)
Het programma is vrijwel gelijk aan de begeleide fietstocht, maar deze pittige
tocht maak je zonder gids en volgwagen, op het moment dat het jou uitkomt.
Voor meer informatie: klik hier.
Individuele fietstocht Turkije-Rhodos (DRFT218I)
In de eerste week van deze niet al te zware reis maak je een prachtige tocht langs
gezellige havenplaatsjes in Zuidwest-Turkije. Je ontdekt de oude Griekse cultuur
van de Lycische en Karische kust.
Na een week steek je over naar het Griekse eiland Rhodos, het eiland van
zonnegod Helios. Het landschap is verrassend groen en de zee is echt zo blauw als
op de plaatjes. Er zijn tochten langs zee en door het heuvelachtige binnenland en
vrijwel alle cultuurhistorische bezienswaardigheden van het eiland liggen langs de
route.
Voor meer informatie: klik hier.

GPS huren
In samenwerking met gps4rent bieden we gps-apparaten te huur aan. Afhankelijk
van het type apparaat komt dat op €18-€32 voor een week of €27-€50 voor 2
weken. Wij zorgen er dan voor dat de gps-tracks bij gps4rent komen, en zij laden
het apparaat en sturen het naar je op. Dit kan alleen naar Nederlandse of
Belgische adressen.

Leestip: Andros
Onze wandelaars op Andros bezoeken bijna allemaal het Cyclades Olive Museum:
een prachtig gerestaureerde olijfpers met een goed verhaal van eigenaar Dimitri.
Bezoek de website.
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En binnenkort …
Houd de AnnaHiking website in de gaten voor meer informatie over de volgende
reizen:
 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.
 Uitbreiding van de mogelijkheden voor trektochten in de oost-Zagoria en Valia
Kalda.
Onze plannen voor verkenningen in 2018:
 Individuele wandelreis op het schiereiland Kassandra (Chalkidiki).
 Pittige individuele wandeltrektocht langs het lange-afstandspad O2 van Veria
over de Olympus naar de Pilion.
 Individuele wandeltrektocht Zuid-Pilion.
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