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Allereerst: de beste wensen voor 2019! 

Dat we allemaal maar lekker actief mogen 
zijn en veel genieten van de natuur. 

 

Inhoud nieuwsbrief van december 2018 
• Overzicht reizen in 2019. 

• Privacy statement. 

• Grieks garantiefonds. 

• Tip: de beste data voor de Corfu Trail. 

• Tip: begeleide voorjaars-fietsreis. 

Overzicht reizen AnnaHiking in 2019 
Veel van onze individuele reizen zijn gebleven in 2019, al dan niet met enkele aanpassingen 
in de routes en het programma. De reizen die we zelf ontwikkelen kunnen altijd aangepast 
worden aan jouw wensen! Er zijn er nog meer in de maak, houd de nieuwsbrief in de gaten. 

Wandelen op de eilanden 
Cycladen: 

• Andros licht programma (reiscode CAWM19I): 8-daagse reis met wandelingen tot 3½ uur 
per dag. 

• Andros minitrekking (reiscode CAWM219I): 9-daagse reis met wandelingen tussen 3 en 6 
uur per dag langs 4 accommodaties. 

• Trektocht langs de ERA gecertificeerde Andros Route (reiscode CAWT219I): 12-daagse 
reis met wandelingen tussen 3 en 6 uur per dag langs de Andros Route (100km). 

• Tinos wandelarrangement (reiscode CTWM219I): 7-daagse wandelreis met 2 
accommodaties en wandelingen van 2 tot 7 uur. 

 
Ionische eilanden: 

• Wandelarrangement Paxos (reiscode IPWS119I): lichte standplaatsreis met wandelingen 
van 3¾ tot 4½ uur. 

• Corfu Trail 15 dagen (reiscode IKWT319I): pittige trektocht langs de hele Corfu Trail met 
bagagevervoer. 

• Selectie van 6 etappes van de Corfu Trail (reiscode IKWT329I): voor wie minder tijd heeft 
en toch de mooiste stukken van de Corfu Trail wil wandelen. 

https://www.annahiking.nl/5/hike/41/Andros-licht-programma-individueel-2019.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/9/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/38/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/39/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/27/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/52/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/54/Reis-selecteren.html
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• Corfu Trail buiten het seizoen (reiscode IKWS319I): in voor- en naseizoen zijn de 
accommodaties langs de Trail nog niet open, maar bieden we je de mogelijkheid om 
toch enkele etappes te wandelen met als standplaats Corfu Stad. 

Wandelen op een schiereiland 
Het Pilion schiereiland behoort tot het vasteland, maar heeft het karakter van een eiland: je 
ziet bijna steeds de zee tijdens het wandelen. 

• Pilion minitrekking (reiscode SPWM219I): 8-daagse reis met wandelingen tussen 4½ en 
5½ uur per dag, uit te breiden met nog 4 wandelingen en natuurlijk rust- en 
stranddagen. 

• Pilion trektocht (reiscode SPWT219I): 10-daagse reis met wandelingen van gemiddeld 4 
uur per dag, soms kun je kiezen voor een langere route. 

Wandelen op het vasteland 
Trektochten in de ruige en rustige natuur van het Pindos-gebergte in het noord-westen van 
Griekenland. Deze reizen zijn goed met elkaar te combineren. 

• Zuid-Pindos minitrekking (reiscode PTWM219I): 8-daagse reis met wandelingen tussen 
3½ en 4½ uur per dag. 

• Noord-Pindos trektocht (reiscode PZWT219I): 8-daagse reis met wandelingen tussen 4 
en 5½ uur. 

• Noord-Pindos lichte trektocht (reiscode PZWT119I): 8-daagse reis met wandelingen van 
maximaal 3¾ uur.  

• Noord-Pindos zware trektocht (reiscode PZWT319I): 8-daagse reis met wandelingen 
tussen 4 en 7 uur. Eén overnachting in een berghut zonder bagagevervoer, voor de rest 
in pensions en wordt je bagage vervoerd. 

 
Rondom de Olympus in het noord-oosten van Griekenland: 

• Rugzaktrekking Olympus en Pieria (reiscode OPWT319I): 8-daagse trektocht zonder 
bagagevervoer over de hoogste toppen van Griekenland, met wandelingen van 4 tot 7½ 
uur per dag. 

• Langs de wijngaarden in Vermio en de Kato Olympos (reiscode MKWH219I): 8-daagse 
reis met wandelingen tussen 2½ en 4½ uur. 

 
Op de Peloponnesos: 

• Trektocht langs de ERA gecertificeerde Menalon Trail (reiscode MTWT319I): 8-daagse 
reis met wandelingen van 3 tot 7 uur over 75km. 

Individuele fietstochten 
Grensoverschrijdende fietstochten: 

• Macedonië en Noord-Griekenland (reiscode MKFT319I): pittige 14-daagse trektocht van 
Ohrid in Macedonië naar Meteora in Griekenland. 

•  Turkije en Rhodos (reiscode DRFT219I): 15-daagse trektocht  langs de Lycische en 
Karische kust in Turkije en dan over Rhodos. 

https://www.annahiking.nl/5/hike/66/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/23/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/49/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/34/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/32/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/44/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/29/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/58/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/62/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/56/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/60/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/64/Reis-selecteren.html
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Eilandhoppen op de fiets: 

• Saronische eilanden (reiscode SIFH219I): 8-daagse fietsreis Athene, Poros en Aegina. 

Begeleide fietstocht 
• Macedonië en Noord-Griekenland (reiscode MKFT319B): pittige 14-daagse trektocht van 

Ohrid in Macedonië naar Meteora in Griekenland met begeleiding. 

Privacy statement 
Alle gegevens die wij krijgen van geïnteresseerden en klanten worden uitsluitend gebruikt 
voor informatieverstrekking c.q. het boeken van je reis. 

Grieks garantiefonds 
AnnaHiking is een Grieks bedrijf, is ingeschreven bij de EOT (licentie nummer 
0622E70000800301) en heeft daarmee de garantie van het Ministerie van Toerisme. De 
accommodaties voor onze klanten betalen we vooruit. 
  
Recent is een verplichte verzekering in het leven geroepen waar deelnemers zich op kunnen 
beroepen als een Griekse reisorganisatie in gebreke blijft (failliet gaat) of zich niet houdt aan 
het contract dat hij met de klant heeft afgesloten. Deze verzekering treedt in werking als 
een leverancier (b.v. accommodatie) niet betaald is en de klant weigert, of als de klant wel 
heeft betaald voor een bepaalde dienst (b.v. transfer, excursie) maar deze uiteindelijk niet 
wordt geleverd.  
Onze boekers zullen vóór vertrek op de hoogte worden gesteld van de bepalingen en waar 
zij zich kunnen vervoegen als ze aanspraak moeten maken op dit garantiefonds. 

Tip: de beste data voor de Corfu Trail 
De trektocht langs de Corfu Trail kan maar een paar maanden per jaar worden aangeboden, 
omdat de accommodaties beperkt open zijn en in de zomermaanden geen trekkers 
accepteren. Er zijn al groepsboekingen waardoor sommige accommodaties nu al zo goed als 
vol zijn. Voor je eigen rust adviseren we nu de volgende vertrekdata: 

• Voor het 15-daagse programma (de hele Corfu Trail): 29 of 30 april, 2-4 mei, 7-11 mei, 
13-14 mei, 16-25 mei en 27 mei t/m 15 juni.  

• Voor het 8-daagse programma (selectie van de Trail): 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18 mei en van 
20 mei tot eind juni. 

Tip: begeleide voorjaars-fietsreis 
Eye4Cycling, onze fietspartner, heeft een mooie begeleide voorjaarsreis in Turkije. Je kunt 
halverwege afhaken en individueel verdergaan op Rhodos, of je kunt de hele reis 
meemaken. De vertrekdatum is 1 mei. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

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

https://www.annahiking.nl/5/hike/31/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/47/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/nl/downloads#scrollto-7

