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Hoe selecteer je de zwaarte van je reis.
Pittige wandeltochten en Grote Routes.
Waarom het Grieks Pasen soms afwijkt van West-Europa.
Ezel geadopteerd.
Extra op Andros: Olijfmuseum, Foros druipsteengrot en kookworkshop/proeverij.
Begeleide reizen met garant vertrek.
Lees- en reistips elders in Griekenland.

Selectie zwaarte reis
Op onze website kun je bij “Reis Selecteren” een selectie maken uit het reisaanbod. Bij Reis
Type hebben we de volgende verdeling gemaakt:
 Auto & Wandelen: Je verplaatst je met een (huur)auto en maakt onderweg
(rond)wandelingen, vaak vanaf je accommodatie. Soms word je een stukje weggebracht
en wandel je terug, soms word je opgehaald aan het eind van een route. In deze
categorie zullen meer reizen volgen.
 Fietsen: Omdat we niet zoveel fietstochten aanbieden, maken we geen onderverdeling
in zwaarte.
 Wandelen-licht: Niet al te zware dagtochten van maximaal 3½-4 uur exclusief de pauzes.
 Wandelen-medium: Middelzware wandelreizen met dagtochten meestal tussen 4 en 6
uur (exclusief pauze).
 Wandelen-zwaar: Pittiger tochten. Een reis krijgt dit predikaat als er dagwandelingen bij
zitten van meer dan 6 uur of als je een of meer dagen in een hut overnacht zonder
bagagevervoer.

licht

middel

zwaar

Pittige wandeltochten en Grote Routes
Grote Routes zijn meerdaagse uitgezette en vaak gecertificeerde routes. De documentatie
en routemarkering is doorgaans zeer goed. We bieden de volgende Grote Routes aan:
 Menalon Trail (Peloponnesos): Een bergroute van 75km in 6 dagetappes (8-daagse reis).
 Corfu Trail (Korfoe): Een route van ruim 200km die van zuid naar noord over het eiland
Korfoe slingert. Je kunt alle 11 etappes van de Trail wandelen (15-daagse reis) of een
selectie van 6 etappes (8-daagse reis).
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Andros Route (Andros): Een route van 100km die in 10 etappes
wordt aangeboden (12-daagse reis). Deze middelzware reis is
in te korten of uit te breiden met rondwandelingen vanuit de
verschillende accommodaties.

Andere pittige wandelroutes uit de categorie “Wandelen-zwaar” zijn:
 Begeleide trektocht ‘de Sporen van de Beer’ in Noord-Griekenland (15-daagse reis). Zie
hieronder bij ‘Begeleide reizen met garant vertrek’.
 Noord-Pindos trektocht met hutovernachting. In de Zagoria
hebben we trektochten van diverse zwaarte. Deze is de
pittigste met een lange wandeling door de Vikoskloof naar
Papingo en een overnachting in de Astrakas hut. Deze hut met
schitterend uitzicht geeft toegang tot het Drakenmeer. De
volgende dag wandel je over de Astrakas hoogvlakte naar
Tsepelovo.
 Olympus-Pieria rugzaktrekking. 8-daagse trektocht door het Olympus massief met de
hoogste berg van Griekenland en door de onbekende Pieria.

Waarom het Griekse Pasen soms afwijkt van het Westerse
Pasen
Het Orthodox Pasen valt vaak op een andere datum dan het Katholieke Paasfeest wat in
West-Europa wordt gevierd. In beide gevallen valt Pasen in principe op de eerste zondag na
de eerste volle maan in de lente. Maar wanneer is de ‘eerste volle lentemaan’?
Om de volgende redenen kunnen beide Paasfeesten afwijken:
 De gebruikte kalender. De Orthodoxe kerk rekent nog steeds met de Juliaanse kalender
en de Katholieke kerk met de Gregoriaanse kalender, welke sinds 1582 de leidraad is. De
meer correcte Gregoriaanse kalender telt per 400 jaar 3 schrikkeljaren minder dan de
Juliaanse kalender: in de Gregoriaanse kalender zijn namelijk alle hele eeuwjaren die
geen veelvoud zijn van 400, géén schrikkeljaar (al zijn ze uiteraard wel door 4 deelbaar).
Overigens gebruikt Griekenland voor het dagelijks leven dezelfde kalender als de rest
van Europa. Alleen de kerk deed niet mee met de herziening van 1582...
 De bepaling van de start van de lente: vaste begindatum van de lente of niet.
 De bepaling van de datum van de volle maan: moet de volle maan al dan niet boven
Jerusalem staan.
 De positie ten opzichte van het Joodse Pesach. Wanneer Pesach op of na de berekende
Witte Donderdag begint, dan wordt de orthodoxe paasdatum een week opgeschoven.
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Orthodox Pasen wordt gevierd in Servië, Roemenië, Griekenland, Rusland en de Oekraïne en
in de oriëntaalse Koptische, Syrische, Armeense en Ethiopische kerk.

Ezel geadopteerd
Omdat het lot van ezeltjes ons zeer aan het hart ligt, hebben we een
ezel geadopteerd bij Corfu Donkey Rescue: Mandouki. Mocht je ook
willen helpen, met geld of menskracht: kijk op hun website!

Extraatjes op Andros
Andros is een fantastisch wandeleiland. Je wandelt langs bewoonde en onbewoonde
kloosters, wind- en watermolens, over klassieke bruggen en geplaveide paden, door een
rijke en afwisselende natuur. Onderweg zijn er diverse excursies te maken. Hier een
bloemlezing:
 Onze wandelaars op Andros bezoeken bijna allemaal het Cyclades Olive Museum: de
prachtig gerestaureerde olijfpers van Dimitris Chelmis in Ano Pitrofos. Al onze standaard
wandelprogramma’s komen erlangs en het bezoek wordt door iedereen gewaardeerd.
 Nieuw is een kookworkshop of proeverij van locale producten bij de Andros Gastronomy
Club van Errietta Papaioannou net buiten Batsi. Vanaf juni 2018 boekbaar! Omdat bijna
iedereen in Batsi overnacht na een relatief korte wandeling is dit een leuk besluit van de
dag.
 Net buiten Aladinou ligt de druipsteengrot Foros, een ‘speleologische beleving’. De grot
ligt aan een van de routes van de minitrekking en kan ook op een vrije dag vanaf Chora
worden bezocht.

Begeleide reizen met garant vertrek






5 t/m 19 juni: wandelminitrekking Noord- en Zuid-Pindos (PCWM218B)
Deze 15-daagse 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. Nog één plaats vrij, uiterste inschrijving 15 mei.
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! Nog enkele plaatsen beschikbaar.
21 september t/m 4 oktober: fietstrektocht van Ohrid naar Meteora (MKFT318B-03)
Begeleide 14-daagse fietstrektocht door Macedonië en Noord-Griekenland. Je fietst in 8
etappes van Ohrid naar Meteora over autoluwe wegen door een prachtig landschap.
Tussendoor 3 rustdagen waarop een rondrit is te maken. Laatste dag in Thessaloniki. Nog
slechts enkele plaatsen beschikbaar.
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Lees- en reistips voor Griekenland






In de nieuwsbrief van Bergwijzer staat een goed artikel met 5 thuisoefeningen als
voorbereiding op je bergwandelreis.
Graag vestigen we de aandacht op een goede reiscollega: Pyrgos House op Kythira.
Frank van Weerde heeft diverse wandelingen uitgezet, al dan niet met begeleiding door
hemzelf. Op de Fiets- en Wandelbeurs staan we meestal dicht bij elkaar in de buurt. Wie
onze reizen waardeert, zou ook daar eens moeten kijken!
Interessant is de nieuwsbrief van de Sultan’s Trail, welke voor een deel door Griekenland
loopt.
Voor wandelaars op Korfoe kunnen we het boekje van One Day Walks aanbevelen! Ze
hebben ook boekjes geschreven over Rhodos, Samos en Zakynthos.

Eerdere nieuwsbrieven
Voor wie eerdere nieuwsbrieven heeft gemist: hier kun je vorige nieuwsbrieven ophalen.
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