Peloponnesos – Menalon Trail – individueel:
8-daagse wandeltrektocht op de Peloponnesos langs de
ERA-gecertificeerde Menalon Trail 2019 (MTWT319I)

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

meer informatie: www.annahiking.nl

Accommodatie: De comfortabele accommodaties zijn van alle gemakken voorzien en hebben een open haard
voor de winterperiode. Ze hebben een goede keuken waar je kunt genieten van locale specialiteiten.
Reisprogramma: Je volgt de hele Menalon Trail (75km) in 6 dagetappes.
Boekbaar: 8-1 t/m 18-12-2019 (beste tijd: 20 april / eind juni en september / oktober)
2p-kamer*
Prijs per persoon (zonder vlucht): alleenreizend 1p-kamer
- 8-1 / 10-5 & 27-9 / 18-12
€ 890
€ 785
€ 495 / € 505
- 11-5 / 26-9
€ 775
€ 670
€ 430 / € 440
Voor andere groepssamenstellingen: zie de uitgebreide reisbeschrijving.

3p-kamer
€ 425
€ 375

4p-kamer
€ 410
€ 350

* De eerste prijs is een kamer met tweepersoonsbed, de tweede met 2 losse bedden.
Start- en eindpunt: Stemnitsa / Lagkadia.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen inclusief ontbijt.
- Alle bagagetransfers conform programma.
- Bijdrage aan het onderhoud van de trail (€10 p.p.) en een souvenir.
- Engelstalig informatiepakket met routebeschrijvingen, gps-tracks en een wandelkaart.
Niet inbegrepen
- Vlucht, verzekeringen en transport naar Stemnitsa en vanaf Lagkadia.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€1,50 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Naar Stemnitsa. (Stemitsa)
2. Van Stemnitsa door de Lousios kloof naar Dimitsana. (5 uur; 13km; 830m↑; 950m↓; Dimitsana)
3. Van Dimitsana via Zygovisti naar Elati. (7 uur; 19km; 900m↑; 690m↓; Elati)
4. Van Elati langs bronnen en de Milaon rivier naar Vytina. (3 uur; 9km; 235m↑; 380m↓; Vytina)
5. Van Vytina over de Zarzi brug naar Nymfasia. (3 uur; 10km; 400m↑; 580m↓; Nymfasia)
6. Van Nymfasia via Magouliana naar Valtesiniko. (6 uur; 16km; 465m↑; 900m↓; Valtesiniko)
7. Van Valtesiniko naar Lagkadia. (5 uur; 14km; 600m↑; 780m↓; Lagkadia)
8. Terug naar de luchthaven.

