Cycladen - Tinos - individueel:
7-daagse wandelreis op Tinos vanuit 2 accommodaties
2019 (CTWM219I)
In te korten en uit te breiden. Goede combinatie met Andros!

Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.

meer informatie: www.annahiking.nl
(7-11-2018)

Accommodaties: Pension Levkes in het traditionele dorp Falatados in het binnenland, en familiehotel
Vincenzo in de havenplaats Tinos Chora.
Reisprogramma: Wandelingen tussen 2 en 7 uur exclusief pauzes, soms kun je kiezen uit 2 routes. Drie
rondwandelingen vanuit Falatados, dan van Falatados naar Chora, dan een rondwandeling bij Ormos
Panormos in het noorden van het eiland (lijnbus vanaf Chora).
Boekbaar: 1 april – 28 oktober
Prijs per persoon:
(zonder vlucht)

op 1p-kamer
€ 400

op 2p-kamer
€ 290

op 3p-kamer
€ 240

alleenreizend
€ 460

Start- en eindpunt: Tinos Stad (Chora). Vlucht: op Athene. Goed te combineren met Andros.
Inbegrepen
- 6 overnachtingen inclusief ontbijt; 4 nachten in Falatados, 2 in Tinos Chora.
- Gedetailleerd roadbook met routebeschrijvingen en inhoudelijke informatie in het Engels.
- Ingetekende kaarten en gps-tracks per wandeling.
- Bagagevervoer en transfers conform programma.
- Reserveringskosten en telefonische ondersteuning.
Niet inbegrepen
- Vlucht en eigen reiskosten naar Tinos (lijnbus, veerboot).
- Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Verzekeringen.
- Transfer naar Ormos Panormos op dag 6 en alle transfers niet genoemd in het programma.
- Alles wat verder niet genoemd is onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Aankomst Tinos Chora, transfer naar Falatados. (Falatados)
2. Rondwandeling Myrsini en Livada strand. (2-5 uur; 5-13km; 200-440m↕; Falatados)
3. Rondwandeling Exombourgo top en burcht. (7 uur; 16km; 220m↕; Falatados)
4. Rondwandeling dorpjes en kloosters. (6 uur; 16km; 540m↕; Falatados)
5. Wandeling Falatados – Tinos Chora, bezoek Chora en/of opgraving Kionia. (3 uur; 8km; 100m↑;
470m↓; Chora)
6. Naar Ormos Panormos (lijnbus of huurauto), rondwandeling Pyrgos. (2-2½ uur; 5-8km; 200m↕;
Chora)
7. Vertrek.

