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Inhoud nieuwsbrief van november 2020 
• Situatie in Griekenland op dit moment. 

• Hoe gaat AnnaHiking verder in 2021? 

• Nieuwe programma’s Pilion, Pindos en eilanden. 

• Leestips: artikelen van Bergwijzer, Lychnari, Olympus Guide Book. 

• Reis- en wandeltips: Te Voet Online wandelmaatjes en Winterreizen Nunatak. 

Situatie in Griekenland op dit moment 
De richtlijnen van de Griekse overheid wat betreft het Corona virus COVID-19 en reizen in 
Griekenland kun je lezen op de officiële website van het Grieks Ministerie voor Toerisme: 
http://www.visitgreece.gr/en/home/about_covid_19.  
 
Het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, specifiek voor 
Griekenland, kun je hier vinden: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/griekenland/reizen/reisadvies. 
Op dit moment heeft voor Nederland heel Griekenland de code ‘geel’. 
 
Een overzicht van de situatie binnen Griekenland kun je vinden op de website van de 
Griekse overheid: https://covid19.gov.gr/covid-map/. Deze site is in het Grieks, maar de 
kaart spreekt voor zich. Over de kleurcodes (hoofdpunten): 

• Code rood: mondkapje overal verplicht; gesloten zijn de archeologische plekken, horeca 
(wel take-away en delivery), sportscholen, theaters, cinema’s etc; avondklok 00:00-
05:00. 

• Code oranje: mondkapje overal verplicht; musea en archeologische plekken open met 
2m afstand tussen bezoekers, restaurants open met maximaal 4 personen per tafel. 

• Code geel: mondkapje verplicht in binnenruimtes en buitenruimtes met meer dan 50 
aanwezigen; musea en archeologische plekken open met 2m afstand tussen bezoekers, 
restaurants open met maximaal 6 personen per tafel. 

• Code groen: mondkapje verplicht in binnenruimtes en buitenruimtes met meer dan 100 
aanwezigen; musea en archeologische plekken open met 2m afstand tussen bezoekers, 
restaurants open met maximaal 6 personen per tafel. 

Omdat de maatregelen van de Griekse overheid niet overeenkomen met de Nederlandse 
richtlijnen, blijft het devies om je goed voor te bereiden als je op reis gaat naar Griekenland! 

Hoe gaat AnnaHiking verder in 2021? 
Het jaar 2020 was een ramp voor de toeristenbranche. We hadden al tientallen boekingen 
rond voor de maanden maart t/m juni, en hebben die allemaal moeten annuleren. In juli en 
augustus hebben we een paar gasten gehad, maar in september gingen de eilanden weer 
‘op slot’ en daarmee de rest van onze boekingen te gronde. Niet alleen wij hebben 
daaronder geleden, maar ook de accommodaties, horeca, taxichauffeurs en alle 
toeleverende bedrijven. Gelukkig heeft een aantal van onze gasten direct omgeboekt naar 
2021. 

http://www.visitgreece.gr/en/home/about_covid_19
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/griekenland/reizen/reisadvies
https://covid19.gov.gr/covid-map/
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We hopen natuurlijk dat het reizen naar Griekenland weer mogelijk wordt zonder 
beperkingen en plotselinge veranderingen, maar we gaan er niet automatisch van uit; we 
zullen de actualiteit volgen. 
We zijn de programma’s wel aan het bijwerken en uitbreiden voor 2021, in de hoop dat we 
toch gasten mogen verwelkomen. We hebben ons individuele assortiment dit jaar al 
behoorlijk uitgebreid, deels met reizen via onze agenten S-Cape en Aperghi Travel, deels 
eigen programma’s. 

Nieuwe programma’s Pilion 
Centrale Pilion 
Het schiereiland Pilion is een prachtige wandelbestemming. Er zijn veel mooie paden, de 
organisatie Friends of the Kalderimi doet aan onderhoud en het is een afwisselend gebied. De 
Pilion ligt als een krul om de Pagasitische Golf, een beschutte baai. De noordoost-zijde ligt aan de 
Egeïsche Zee, deze slaat soms ruw op de kust waardoor scherpe kliffen zijn ontstaan met 
daartussen fraaie zandstranden. Over het midden loopt een bergrug, welke in hoogte afneemt 
naar het zuiden. 
In de Centrale Pilion bieden we al een paar jaar een trektocht en een minitrekking langs 3 locaties. 
Beide zijn naar wens aan te passen en uit te breiden. Er zijn nieuwe wandelroutes bijgekomen, 
vraag informatie en een offerte. Verdere informatie volgt nog. 
 
Trektocht Zuid-Pilion (South Pelion Trail) 
Nieuw in het programma is een trektocht in de Zuid-Pilion langs de South Pelion Trail. Deze start in 
Platanias en voert in 4 of 5 (naar keuze) wandeldagen naar Kato Gatzea. Vandaar kun je verder 
naar het westen via een van beide bestaande programma’s, of verder naar het noorden via een 
nieuwe route. Het is een zeer flexibel programma, waarbij je zelf je routes kunt kiezen. 
 

   

Nieuwe programma’s Pindos 
Er zijn nieuwe wandelroutes bijgekomen in de Centrale Zagoria, vraag informatie en een offerte. 
Verdere informatie volgt nog.  
We hebben de ‘Berentrekking’ een aantal keer begeleid uitgevoerd, en nu bieden we hem aan 
voor individuele wandelaars.  
 
Trektocht ‘de Sporen van de Beer’ 
Deze pittige wandeltrektocht voert door de ruige berggebieden van de Nationale Parken Valia 
Kalda en Vikos-Aoos (Zagoria) en over de Smolikas. De Smolikas is de 3e hoogste berg van 

https://www.annahiking.nl/5/hike/49/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/23/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/76/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/78/Reis-selecteren.html
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Griekenland. 
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 kom je zeker tegen! 
 

   

Nieuwe programma’s eilanden 

We hebben 3 nieuwe individuele eilandwandelprogramma’s: 

Minitrekking Korfoe (Corfu) 

 

Een 8-daagse wandeltocht, zo veel mogelijk over de 
Corfu Trail, langs 3 accommodaties. 

Wandelen op Kassandra (Chalkidiki) 

Een wandelprogramma vanuit één accommodatie, 
met veel mogelijkheden voor culturele activiteiten. 

 

Wandelreis Athene en Kea (Cycladen) 

 

Een lichte wandelreis langs de culturele 
hoogtepunten van Athene en het Cycladen-eiland 
Kea. 

https://www.annahiking.nl/5/hike/80/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/82/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/84/Reis-selecteren.html
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Leestips 
Lychnari  

Ons favoriete tijdschrift over Griekenland is Lychnari (“olielampje”). De 
onderwerpen zijn gevarieerd en altijd interessant, geschreven met veel 
kennis en veel achtergrondinformatie. We kunnen dit van harte 
aanbevelen! 

 
Olympus Guide Book  

 

Geopsis is een uitgeverij van uitstekende 
kaarten en boekjes met name over het 
noordoosten van Griekenland. Nieuw is een 
kaart van de Olympos en Pieria en een 
boekje over de Olympos. Het boekje bevat 
achtergrondinformatie, 13 detailkaarten, 11 
wandelroutes en 3 autoroutes. ISBN: 978-
91-984479-3-4, te bestellen via de website 
van Geopsis. 

Bergwijzer 
De website van Bergwijzer bevat veel interessante artikelen, b.v.: 

• Het einde van een GPS-tijdperk 

• Een biertje in de berghut kan een goed idee zijn 

• Wandelbenen, wat zijn het en wat doe je eraan? 
Bij dit laatste artikel hebben we ook wat eigen adviezen: bij beginnende warmteuitslag 
kun je de plekken insmeren met zinkzalf of Oridza zalf (een beter smeerbare zalf met 
zink). Als dit niet (meer) helpt kun je Anticort proberen, een zalf met vergelijkbare 
werking als cortisonen, maar dan zonder cortisonen. En als dat ook niet helpt, dan maar 
een cortisonenzalf, b.v. Elocon. 

Reis- en wandeltips 
Nunatak winterreizen 
Uiteraard geldt onze crisis ook voor onze agenten S-Cape, Aperghi Travel en Eye4Cycling 
(fietsreizen) en onze wederverkoper Nunatak. Nunatak heeft naast Griekenland een 
interessant winterprogramma dat we graag onder de aandacht brengen. Help deze prima 
organisatie in haar voortbestaan! 
 
Te Voet Online wandelmaatjes 
Het is momenteel moeilijk om in groepen te wandelen, maar veel mensen wandelen ook 
niet graag alleen. Bij Te Voet Online kun je een wandelmaatje zoeken. 

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

https://www.lychnari.nl/
https://www.geopsis.com/
https://www.geopsis.com/
https://bergwijzer.nl/nieuws/eind-van-een-gps-tijdperk?utm_source=Email&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=NBBW4-4-2019
https://bergwijzer.nl/nieuws/een-biertje-in-de-berghut-kan-een-goed-idee-zijn/?utm_source=Partner&utm_medium=Artikel&utm_campaign=Bmnieuwsbrief-19aug-%20item%20wandelbenen%20+%20eigen%20adviezen%20(zinkzalf,%20cortisonenzalf):%20https://bergwijzer.nl/reportage/wandelbenen-wat-zijn-het-en-wat-doe-je-er-aan/?utm_source=Partner&utm_medium=Artikel&utm_campaign=-Bmnieuwsbrief-19aug
https://bergwijzer.nl/reportage/wandelbenen-wat-zijn-het-en-wat-doe-je-er-aan/?utm_source=Partner&utm_medium=Artikel&utm_campaign=-Bmnieuwsbrief-19aug
https://www.nunatak.nl/reizen/wintervakanties
https://tevoetonline.nl/service/wandelmaatjes/all?utm_source=newsletter_138&utm_medium=email&utm_campaign=tevoetonline-nieuwsbrief-31-oktober-2019
https://www.annahiking.nl/nl/downloads#scrollto-7

