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Inhoud nieuwsbrief van januari 2022
•
•

Nieuwe en al langer bestaande fietsreizen.
Nieuwe wandelreizen.

We zijn er weer!
We hebben de crisis overleefd en gaan er nu weer vol tegenaan met bijgewerkte en nieuwe
programma’s. Er komen nog nieuwe wandelreizen bij, daarover meer in een volgende
nieuwsbrief.

Nieuwe fietsreizen: Rhodos en Evia
We hebben twee nieuwe eiland-fietsreizen in ons programma:
Rhodos
In samenwerking met Bertus Legebeke bieden we een
minitrekking per fiets over het eiland Rhodos. Je
verkent de hoogtepunten van het noorden en midden
van het eiland en verblijft in vier verschillende
locaties.

Evia
Samen met S-Cape bieden we een minitrekking per
fiets over het eiland Evia, makkelijk bereikbaar via
Athene. Er zitten wat pittige klimmetjes in; je moet
goed in conditie zijn voor deze reis. Je overnacht in
uitstekende hotels op 3 verschillende locaties, altijd
met gelegenheid tot zwemmen.

Bestaande fietsreizen
Voor een overzicht van alle fietsreizen ga je naar onze website naar tabblad ‘Reis
selecteren’. Daar kruis je aan bij Reis Type: ‘Fietsen’ en klikt op de gele knop [ZOEKEN].
Naast bovengenoemde nieuwe fietsreizen tref je aan:
-

Saronische eilanden op de fiets. Nog niet bijgewerkt voor 2022, maar dat zal binnenkort
gebeuren.
Begeleide trektocht van Ohrid naar Meteora. Drie vertrekdata voor deze 14-daagse reis:
21 juni, 12 juli en 6 september.
Individuele trektocht van Ohrid naar Meteora. Hetzelfde programma als de begeleide
tocht, maar met vertrek wanneer het jou uitkomt en zonder gids.
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Individuele fietstocht Turkije en Rhodos. Vóór de Rhodos tocht maak je eerst een
trektocht langs de zuidwest-kust van Turkije.

Nieuwe en vernieuwde wandelreizen
Noord-Pindos (Zagoria)
Om diverse redenen hebben we onze wandelreizen in de Zagoria aangepast. Er zitten
nieuwe routes in en andere routes gaan in omgekeerde richting dan voorheen.
Samos
Vorig jaar hebben we een nieuwe reis op Samos aangeboden. We willen hem graag opnieuw
onder de aandacht brengen.
Culturele hoogtepunten van Kea en Athene
Kea is een van de kleinere Cycladen-eilanden. Ook hier hebben we sinds 2021 een lichte
wandelreis in het programma die we graag opnieuw in het zonnetje zetten. Bevat onder
andere een culinaire ‘hap & stap’ stadswandeling door Athene.
Naxos en Santorini
Een kennismaking met deze mooie Cycladen-eilanden. Prima combinatie met Tinos en
Andros; er zijn veel veerboten tussen deze eilanden.

Leestip
One Day Walks
Uitstekende wandelgidsen voor Griekenland en andere landen, voor wie de reis wil
uitbreiden met eigen dagen. In Griekenland bieden ze Chalkidiki, Corfu, Rhodos, Samos en
Zakynthos.

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

2/2

21-1-2022

