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We stoppen met begeleide reizen; laatste kans op de Berentrekking!
Lichtere en bijzondere reizen.
Leading Quality Trails in Griekenland.
Hiking event op Andros.
Leestips: steenmannetjes en ijskoffie (frappè).

We stoppen met begeleide reizen; laatste kans op de
Berentrekking!
De begeleide reizen met open inschrijving zullen we in 2019 niet meer op het programma
zetten. De allerlaatste kans is dus onze 15-daagse wandeltrektocht ‘de Sporen van de Beer’
(PCWT318B) van 4 t/m 18 september. We hebben de reis garant gezet om twee trouwe
deelnemers ter wille te zijn: wie houdt hen gezelschap?
De wandelingen voeren je door de berggebieden Valia Kalda, Smolikas en het Nationaal Park
Vikos-Aoos (centrale Zagoria). 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! Het is een pittig wandelprogramma met veel aandacht voor de natuur.

Lichtere en bijzondere reizen
We bieden niet alleen zware tochten, maar hebben ook een aantal lichtere
wandelarrangementen samengesteld. Deze bestaan uit dagtochten van maximaal 3½-4 uur
exclusief de pauzes. Op het scherm “Reis selecteren” kun je aanvinken “Wandelen-licht”
voor een overzicht van deze reizen:
• Paxos standplaatsreis (IPWS118I). Het hoogste punt van dit Ionische eiland meet
255m, je hoeft dus nergens zwaar te klimmen of te dalen.
• Andros lichte minitrekking (CAWM118I). Het Cycladeneiland biedt een uitgebreid
netwerk aan wandelingen, zodat er ook lichte tochten mogelijk zijn. We hebben een
minitrekking samengesteld met een selectie aan dagtochten van maximaal 3½ uur
netto wandeltijd.
• Noord-Pindos lichte trektocht (PZWT118I). De Zagoria heeft voldoende dorpjes en
wandelmogelijkheden om ook een lichte trektocht aan te bieden. De maximale netto
wandeltijd is 3¾ uur per dag.
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Een niet al te zware reis met bijzonder karakter is de Wijnwandelreis door NoordGriekenland. Je verplaatst je per (huur)auto tussen de wijngebieden Naoussa, Rapsani en
Ambelakia en maakt ter plekke enkele wandelingen van 2½ tot 4½ uur.

Leading Quality Trails in Griekenland
De European Rambler’s Association controleert wandelroutes op hun kwaliteiten, zoals
markering en bewegwijzering, kaartmateriaal, onderhoud en landschappelijke en culturele
schoonheid. In Griekenland zijn drie wandelroutes gekwalificeerd als Leading Quality Trail/
Best of Europe, en daar zijn we best trots op!
Je kunt een Duits-Engelse brochure over deze kwalificatie downloaden.
Een korte route is de Ursa Trail bij Metsovo. Deze wordt ook gebruikt als trailrun activiteit in
mei, over 40 of 25 kilometer. Wij bieden de kortere ronde aan als dagtocht: de ‘Gnaria tis
Arkoudas’ ofwel de ‘Voetsporen van de Beer’.
Als meerdaagse routes bieden we aan de Menalon Trail op de Peloponnesos en de Andros
Route op het Cycladeneiland Andros.

Hiking event op Andros
In de periode 6 t/m 28 oktober 2018 organiseert Andros Routes het “Andros on Foot
Festival”. Voor meer informatie kijk op hun webpagina.
Het is een prachtige gelegenheid om een tocht door het wandelparadijs Andros te maken!
Klik hier voor een overzicht van onze individuele arrangementen op Andros.

Leestips
•
•

Een van onze favoriete drankjes is de frappè ofwel koude koffie. Bob Powers legt op zijn
eigen geestige wijze uit in een blog hoe de frappe is ontstaan
Een leuk artikel in Bergwijzer over steenmannetjes.

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