Ionische eilanden – Korfoe – individueel:
8-daagse wandeltocht buiten het seizoen, vanuit Korfoe stad,
met 4 etappes van de Corfu Trail 2019 (IKWS319I)

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

meer informatie: www.annahiking.nl

Accommodatie: Hotel in Korfoe Stad.
Reisprogramma: 4 van de 11 etappes van de Corfu Trail en 2 wandelingen vanaf Korfoe stad; programma
hangt af van het weer.
Boekbaar: zie data hieronder. Eenpersoonskamers beperkt beschikbaar. Verlengen is mogelijk.
Prijs per persoon (zonder vlucht)
startdatum:
16-3, 20-3, 23-3
27-3
30-3, 3-4, 6-4, 10-4, 13-4
26-10
30-10
2-11, 6-11, 9-11, 13-11, 16-11, 20-11, 23-11,
27-1, 30-11

op 1p-kamer samenreizend

op 2p-kamer

op 3p-kamer

€ 895
€ 910
€ 925
€ 920
€ 905
€ 895

€ 700
€ 710
€ 715
€ 715
€ 705
€ 700

€ 650
€ 660
€ 665
€ 665
€ 655
€ 650

Start- en eindpunt: Korfoe luchthaven.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen inclusief ontbijt.
- Transfer van en naar de luchthaven, naar het beginpunt en vanaf het eindpunt op de wandeldagen
conform programma.
- Nederlandstalig informatiepakket met routebeschrijvingen en gps-tracks. Boekje ‘Wandelen op Corfu’.
Niet inbegrepen
- Vlucht en verzekeringen.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€1,50 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.
- Overige transfers en alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Transfer van Korfoe luchthaven naar Korfoe stad. ( Korfoe stad)
2. Transfer, wandeling Coyevinas-Agi Deka-Pelekas, transfer. (6 uur; 18km; 650m↕;  Korfoe stad)
3. Transfer, wandeling Pelekas-Liapades, transfer. (7 uur; 23km; 600m↑; 800m↓;  Korfoe stad)
4. Stadswandeling Korfoe stad. (Korfoe stad)
5. Transfer, wandeling Liapades-(Angelokastro)-Agios Georgios, transfer. (4 uur; 14km; 350m↕; 
Korfoe stad)
6. Transfer, wandeling noordoostkust en bergflanken, transfer. (5 uur; 16km; 550m↕;  Korfoe stad)
7. Rondwandeling Analipsi schiereiland vanaf Korfoe stad. (3½ uur; 12km; 135m↕;  Korfoe stad)
8. Transfer naar Korfoe luchthaven.

