AnnaHiking
Actieve vakanties in Griekenland
www.annahiking.nl

Noord-Griekenland Vermio & Kato Olympos individueel:
8-daagse rondtocht langs de wijngaarden van
Naoussa, Rapsani en Ambelakia (Tempi)
per (huur)auto 2020 (MKWH210I)

Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.
We nodigen je uit om met ons mee te gaan!

meer informatie: www.annahiking.nl

(12-4-2020)

MKWH210I: Noord-Griekenland wijngebieden Vermio & Kato Olympos
Over AnnaHiking en S-Cape
Wij zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen huis in het berggebied
onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur, het klimaat, het eten, de taal en de
inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond zetten. We voelen
ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen.
Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden”: is er dan nog meer? Jazeker, het
bergachtige vasteland biedt de traditionele levenswijze, dicht bij de natuur, met ruige bergen
en diepe rivierkloven. Geen stranden, maar klaterende watervallen, kleine huizen die zich aan
de bergwand vastklampen en een hartelijke en gastvrije bevolking.
Deze reis is ontwikkeld door S-Cape; Griekse collega’s in Athene. Als individuele reiziger
krijg je een roadbook mee met routebeschrijvingen, GPS-tracks en ingetekende kaartjes,
zodat je de route makkelijk kunt vinden. Ook krijg je achtergrondinformatie mee met allerlei
handige tips en weetjes.
Waar ligt het reisgebied?

Algemene informatie over de reis
Je maakt een reis langs intrigerende en onbekende
berggebieden van Noord-Griekenland. Je verplaatst
jezelf per (huur)auto tussen de 3 overnachtingslocaties.
Het is mogelijk deze reis per openbaar vervoer te doen,
maar dan adviseren we om per accommodatie een dag
te verlengen.
Vanuit Naoussa wandel je langs de wijngaarden aan de
voet van de Vermio en over haar bosrijke hellingen.
Meer zuidelijk verken je de weelderige groene vallei
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van de Enipeas rivier welke van de hellingen van de Olympus afstroomt. Je wandelt rondom
Rapsani, een wijngebied op de zuidelijke helling van de Kato Olympus. Een laatste
wandeling voert door de imposante Tempi (Tembi) vallei. Je eindigt met een overnachting in
het historische dorp Ambelakia.
Je komt langs verborgen kerkjes en kloosters, gelegen
in een onverwacht groen landschap. Je kunt een bezoek
brengen aan een wijnmuseum en de opgravingen van
Dion. Onderweg heb je ruim gelegenheid om de
heerlijke wijnen ook te proeven.
De wandelingen liggen tussen 2½ en 4½ uur netto
wandeltijd (dus exclusief pauzes), met
hoogteverschillen tussen 200 en 625m.
We adviseren je om getraind op reis te gaan, met goed ingelopen bergschoenen die de enkels
omsluiten. Dan heb je meer plezier van je wandelingen!
Het is een reis voor mensen die wandelen willen combineren met een vinologische beleving.
Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging
Je kunt in elke accommodatie verlengen voor extra dagen ter eigen besteding.
We kunnen een hotel voor je boeken in Thessaloniki voor een stadsbezoek. Dicht bij de
luchthaven ligt het strand- en forenzenplaatsje Perea, heel geschikt voor een
strandverlenging.
Het arrangement is ook uit te breiden met een van onze vele andere wandelarrangementen
elders in Griekenland. We adviseren je dan graag aangaande de logistiek.
•

Een mooie uitbreiding is b.v. Meteora met twee wandelingen langs de kloosters en een
wijnproeverij bij een biologische wijngaard.

•

Een meer inspannende reis is de wandeltrektocht over de Olympos met 3 overnachtingen
in berghutten. De reis begint en eindigt in een comfortabel hotel in Litochoro. Meer
informatie vind je bij reiscode OPWT310I.

•

Een heerlijke verlenging kun je boeken op het schiereiland Chalkidiki. We bieden een
actieve vakantie aan op Kassandra met wandel- en fietsroutes: zie reiscode MKAS210I.

•

Vanuit Thessaloniki kom je snel in de Pindos (bus naar Ioannina) of de Pilion (bus naar
Volos). In beide regio’s bieden we wandelreizen van verschillende zwaarte en reisduur.

Voor al deze opties: vraag een offerte.
Over de Vermio bergketen en het wijngebied Naoussa
De Vermio is een bergketen in het district Macedonië in Noord-Griekenland. De hoofdstad is
Veria, bekend om de Koningsgraven van Vergina. De hoogste bergtop is de Chamiti
(2065m), west van Naoussa. Het berggebied was in de oudheid dermate ontoegankelijk dat
volgens de overlevering het paradijs aan de andere kant zou liggen.
De regio Naoussa kent een bijzonder klimaat. De omringende bergketens zorgen voor
beschutting tegen de koude noorden- en oostenwind vanaf de Balkan, maar ook van de hete
zuidwestenwinden. Hoog op de hellingen liggen twee skigebieden (Seli en Pente Pigadia) en
in de stad Naoussa kan het behoorlijk vriezen. De lagere hellingen (150-350m hoogte)
profiteren van de beschutting én de middagzon: zeer geschikt voor wijnbouw en fruitteelt.
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De Naoussa wijn die wordt geproduceerd van 100% Xinomavro druif is een van de beste die
Griekenland te bieden heeft. Je bezoekt het wijnhuis Kir-Yianni (‘Meneer Yiannis’).
Over de Kato Olympos, de Tembi vallei en het wijngebied Rapsani
De naam ‘Kato Olympos’ betekent ‘Lagere berg
Olympus’. De hoogste top is slechts 1588m hoog (de
Olympus zelf is 2919m). De bergketen staat ten zuiden
van de Olympus en ligt er geheel los van. Het is een
onbekend berggebied. De hoofdstad is Pyrgetos, tevens
een van de centra van het wijngebied Rapsani.
Ook de Rapsani wijn wordt gemaakt van de Xinomavro
druif, maar hier in gelijke verhoudingen met Krassato
en Stavroto.
Het Rapsani gebied ligt deels op de hellingen van de Kato Olympos en deels bij de Tembi
vallei bij het traditionele dorp Ambelakia. De Tembi kent vele mythen: hier is Euridice
overleden, de vrouw van Orpheus, die door haar man werd teruggehaald uit de Hades. Op de
helling boven de rivier staat de 13e eeuwse kerk van Agia Paraskevi, bereikbaar via een
wankel hangbrugje.
Ambelakia wordt ‘de parel van Thessalië’ genoemd om zijn prachtige straatjes en historische
herenhuizen, zoals het huis van Georgios Mavros. Het dorp had al in de 18e eeuw de
voordelen van de coöperatie ontdekt en dat leidde tot grote welvaart.
Over de accommodaties
Je verblijft 3 nachten in het dorp Kopanos vlakbij
Naoussa in een accommodatie met zwembad. Dan
overnacht je 3 nachten in het charmante dorp Rapsani in
een traditioneel pension. De laatste overnachting is in
een fraai hotel net buiten Ambelakia.
Boekbaar
Vanaf 1 april t/m 18 december. De beste periode is
medio april tot eind juni en september tot eind oktober.
In juli en augustus kunnen de temperaturen oplopen tot 30o.
Prijzen per persoon 2020
# reizigers
1 persoon
2 personen
2 personen
3 personen

kamertype
eenpersoonskamer
tweepersoonskamer
2 eenpersoonskamers
driepersoonskamer

1-4 / 28-9
€ 535
€ 285
€ 480
€ 215

29-9 / 18-12
€ 580
€ 305
€ 520
€ 230

NB:
- Prijs is per persoon exclusief vlucht.
- De genoemde data betreffen de vertrekdata.
- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een nieuwe ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze
belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per
nacht zijn: € 0,50 voor 1*- en 2*-hotels, € 1,50 voor 3*-hotels, € 3,00 voor 4*-hotels en €
4,00 voor 5*-hotels.
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Start- en eindpunt: Naoussa c.q. Ambelakia; je vliegt het best op Thessaloniki.
Inbegrepen in de reissom
-

7 overnachtingen met ontbijt.
Bezoek wijngaard Kir-Yianni met proeverij van 3 wijnen en hapjes.
Transfer Tembi naar start wandeling op dag 7.
Engelstalig informatiepakket met routebeschrijvingen, kaarten en gps-tracks; digitaal,
verstuurd per WeTransfer, zelf af te drukken naar wens.
Telefonische ondersteuning (Nederlands).

Niet inbegrepen in de reissom
-

Vlucht, verzekeringen, huurauto.
Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
Taxi aan eind van dag 5 (circa €8).
Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.
Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.

Bagage
Je wandelt met een dagrugzak met water, lunch, warme
en regenkleding, artikelen voor persoonlijke verzorging,
verrekijker/fototoestel etc.
In het roadbook staat een paklijst met noodzakelijke en
aanbevolen artikelen.
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Dagprogramma
(De hoogteprofielen zijn niet allemaal op dezelfde schaal!)
Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes.
Dag 1: Naar Naoussa (MKW-01)

Vanaf de luchthaven Thessaloniki rijd je in circa 2 uur naar Naoussa. Je overnacht in Villa
Anthemia in het dorp Kopanos, in een landelijke omgeving op enkele kilometers afstand van
Naoussa.
Een tip voor de avondbesteding: maak een ommetje naar het authentieke en goed bewaarde
dorp Arkochori (www.arkochori.gr) en dineer in een traditionele taverna met een glas van de
uitstekende locale wijn ‘Damaskinos’.
overnachting: Naoussa-Kopanos
Dag 2: Rondwandeling vanaf Rodakinia en bezoek aan wijngaard Kir-Yianni (MKW-02)

Na het ontbijt rijd je naar het kleine dorpje Rodakinia, waar je kunt beginnen met een kopje
koffie bij het traditionele café Rakokazano. Je maakt een rustige wandeling over landwegen
door perzikboomgaarden en wijngaarden naar het befaamde wijnhuis Kir-Yianni. De
eigenaar, meneer Yiannis, is een geestige man die zijn ziel en zaligheid legt in de productie
van zijn beroemde wijnen. Tegenwoordig is hij burgemeester van Thessaloniki en je wordt
rondgeleid door Elpida en Charoula.
Je krijgt enkele van de excellente wijnen te proeven, samen met wat hapjes. Na de proeverij
wandel je in een uur terug naar Rodakinia.
looptijd/afstand: 2h30’ / 8,8km
stijgen/dalen: 200m
overnachting: Naoussa-Kopanos
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Dag 3: Rondwandeling vanaf Agios Nikolaos (MKW-03)

De wandeling start in Agios Nikolaos, zo’n 4 kilometer buiten het centrum van Naoussa. Het
is een weelderig groen parkgebied aan de Arapitsa rivier met een waterval en een fraai bos
met immense eiken en platanen.
Na een kopje koffie in het locale café stijg je door dicht bos naar de Profitis Ilias kerk. Hier
heb je fantastisch uitzicht over de vlakte. Je kunt nog even doorstijgen tot het Ypapantis
klooster, wat je kunt bezoeken. Je wandelt terug naar de Profitis Ilias en daalt dan stevig over
een andere route tot je weer in Agios Nikolaos bent. In het bos leven veel wilde zwijnen.
looptijd/afstand: 4h / 10,4km
stijgen/dalen: 600m
overnachting: Naoussa-Kopanos
Dag 4: Van Naoussa via Dion naar Rapsani (MKW-04)

Na het ontbijt ga je op weg. Je rijdt een stuk langs de kust met zicht op de Olympus, met
2919m de hoogste berg van Griekenland en zetel van de Olympische Goden.
Aan de voet van de Olympus kun je Antiek Dion bezoeken, de ommuurde stad uit de 5e-3e
eeuw v.C., gesticht door de Macedoniërs. Hier bracht Alexander de Grote offers aan het
heiligdom van Zeus. Je wandelt in een aangename groene omgeving langs goed bewaarde
overblijfselen van badhuizen, kerken, paleizen, een kerkhof, tempels, een stadion en 2
amfitheaters.
Een simpele taverna in de buurt is een prettige lunchplek. Daarna rijd je verder naar het
zuiden naar het pittoreske stadje Rapsani. Een avondwandeling door het charmante stadje
brengt je in de stemming voor een goed locaal diner in de taverna op het plein, begeleid door
een glas prachtige Rapsani wijn.
overnachting: Rapsani
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Dag 5: Wandeling van Rapsani naar Krania (MKW-05)

Uit Rapsani wandel je naar het dorpje Krania. Het is een heerlijk ontspannen route over
landwegen door bergachtig terrein met fraaie uitzichten over de Egeïsche Zee. Je belt een taxi
(niet inbegrepen) om je terug te brengen naar het hotel; je kunt ook terug wandelen (6km).
Voor of na de wandeling kun je een bezoek brengen aan het informatieve en gastvrije
wijnmuseum in Rapsani.
looptijd/afstand: 3h / 9,2km
stijgen/dalen: 580m / 300m
overnachting: Rapsani
Dag 6: Rondwandeling vanuit Rapsani (MKW-06)

Vandaag maak je de langste wandeling uit het programma; hij is echter niet zwaar. Je start op
het plein van Rapsani en daalt af via landwegen en paden naar de weelderige oevers van de
Xiropotamos rivier. Je steekt de rivier over middels een oude stenen brug en vervolgt je weg
langs de rivier tot het Agii Theodori klooster. Deze unieke plek is heerlijk voor een pauze.
Je blijft door het bos langs de rivier gaan en steekt deze een paar keer over. Na enige tijd kom
je op een andere landweg welke je omhoog volgt, nu langs enkele wijngaarden. Je bereikt het
klooster Sotiros, waar de nonnen je wellicht een stukje ‘loukoumi’ aanbieden: de traditionele
zoetigheid. Het laatste stuk gaat over een rustige en landelijke asfaltweg tot Rapsani.
looptijd/afstand: 4h30’ / 16,5km
stijgen/dalen: 500m
overnachting: Rapsani
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Dag 7: Wandeling door de Tembi vallei (MKW-07)

Je rijdt naar het dorp Tembi aan de Pinios rivier en parkeert bij wijnhuis Dougos. Hier word
je opgehaald en naar het startpunt van de wandeling gebracht: de historische ijzeren brug over
de Pinios.
Je wandelt hoog boven en parallel aan de rivier. Er zijn enkele fantastische picknickplekken.
Uiteindelijk daal je af naar de Dougos wijngaarden, waar de wandeling eindigt. Je haalt je
auto op en rijdt verder naar het dorp Ambelakia. Je hotel ligt net buiten het dorp en heeft
geweldig uitzicht op het dorp en de bergen.
looptijd/afstand: 4h / 11,8km
stijgen/dalen: 625m / 620m
overnachting: Ambelakia
Dag 8: Vertrek (MKW-08)

Na het ontbijt eindigt het arrangement. Als de tijd het toelaat kun je vóór vertrek nog een
bezoek brengen aan het klassieke dorp Ambelakia en het herenhuis van Georgos Mavros.
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