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Olympos individueel: 

7-daagse rugzaktrekking over de Olympos 2023  

(OPWT313I) 

 

 

 

 

Onze wandelfilosofie: ruig mag, vermoeiend mag, maar wél ’s avonds een goede maaltijd en 

een zo comfortabel mogelijk bed in een kleinschalige accommodatie. 

 

We nodigen je uit om met ons mee te gaan! 

 

meer informatie: www.annahiking.nl 
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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 kant van Griekenland willen we je graag 

tonen! 

We hebben deze reis ontwikkeld in samenwerking met 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 

Voor iedereen die niet bang is voor een uitdaging op wandelgebied bieden we deze spectaculaire 

7-daagse trektocht aan over de Olympos. Deze mystieke berg is met bijna 3000 meter de hoogste 

berg van Griekenland. In de klassieke oudheid stond hij bekend als de zetel van oppergod Zeus 

en de thuisbasis van de Griekse Goden. 

Het is een indrukwekkende wandelreis over enkele toppen van 

het Olympos massief, waar je geniet van de zuivere lucht, de 

weergaloze uitzichten en een alpien landschap. De reis begint en 

eindigt in het levendige bergdorp Litochoro met een comfortabel 

hotel; tijdens de trektocht verblijf je in 3 berghutten. 

Op de eerste wandeldag stijg je door de Enipeas kloof naar het 

oude Agios Dionysios klooster. De volgende dag start je weer bij dit klooster en stijgt verder 

door dicht dennenbos tot boven de boomgrens, waar je schitterend uitzicht hebt over de kloof en 

de zee. Je gaat verder tot de Skolio top op 2911m en daalt dan af over de ‘Zonaria’ tot het 

http://www.annahiking.nl/


OPWT313I: Trektocht Olympos   

 

www.annahiking.nl  3/9 ©AnnaHiking 

alpiene Plateau der Musen. Over de oostelijke flank daal je verder af tot aan de Koromilia hut 

voor je laatste hutovernachting. De laatste dag wandel je langs de Orlias stroom tot een kerk aan 

de asfaltweg, vanwaar een taxi je terugbrengt naar Litochoro. 

Tijdens de trektocht is geen bagagevervoer mogelijk. Wat je niet op je rug meeneemt, blijft in 

Litochoro.  

De wandelingen liggen tussen 4 en 6 uur netto wandeltijd (dus exclusief pauzes) en voeren je 

door bossen, langs rivierkloven en over kale hellingen. Je wandelt op stenige voetpaden, 

landwegen en heel af en toe op asfalt. De routes zijn voor het grootste deel gemarkeerd. 

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 niet opzien tegen stevige wandelingen en die al genietend van de 

bergen hun hoofd helemaal leeg willen maken. 

Hoogtepunten van de reis 

- De hoogste toppen van Griekenland (bijna 3000m!). 

- De woonplaats van de Klassieke Griekse Goden, de 

‘Troon van Zeus’. 

- Ongelofelijk fraaie uitzichten over de Egeïsche Zee. 

- Verblijf in goede berghutten en in het levendige 

stadje Litochoro. 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

Je kunt in elke accommodatie verlengen voor extra dagen ter eigen besteding.  

We kunnen in Thessaloniki een hotel voor je boeken voor een stedenverlenging. Vlakbij de 

luchthaven ligt het forenzen- en strandplaatsje Perea, een fijne plek voor een strandverlenging. 

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. 

Het arrangement is ook uit te breiden met een van onze vele andere wandelarrangementen elders 

in Griekenland. We helpen je dan graag met de logistiek. 

Voor al deze opties: vraag een offerte. 

Over het reisgebied 

Het Olympos massief bevat de hoogste toppen van Griekenland en wordt beschouwd als de zetel 

van de Klassieke Goden. De belangrijkste toppen zijn de Mytikas (2918m), Skolió (2911m) en 

Stefani of “Troon van Zeus” (2907m). De Mytikas is pas voor het eerst bedwongen in 1913. 

Deze gruizige en steile top is niet geschikt voor 

bergwandelen, al wordt hij wel klauterend genomen zonder 

verdere hulpmiddelen. Wij houden ons bij de Skolio als 

hoogste top; het uitzicht is zeker net zo mooi en er loopt 

een pad.  

Het massief wordt veel belopen, met name vanaf de Spilios 

Agapithos hut (A-hut). De route over de “Zonaria”, onder 

de Troon van Zeus langs, is al veel rustiger, en de stijging 

langs de noordoostkant van het massief biedt waarschijnlijk 

alleen een muildierkaravaan als gezelschap. 

http://www.annahiking.nl/
https://www.annahiking.nl/pindos-wandelen
https://www.annahiking.nl/pilion-wandelen
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Je bevindt je hier echt in het hooggebergte, met de bijbehorende alpiene flora en fauna 

(gemzen!) en het bijbehorende onbetrouwbare weer. Het is echter geweldig om zo in de schoot 

van de Olympische Goden te verkeren! 

   

Over de accommodaties 

Je overnacht in 3 berghutten met slaapzalen en gedeeld sanitair; hier is geen bagagevervoer 

mogelijk. De andere 3 nachten breng je door in een hotel in Litochoro.  

Boekbaar 

In verband met de hoogte en sneeuwval is deze reis boekbaar van 10 juni t/m 26 oktober. 

 

(foto gemaakt in juli!) 

Tot medio juni en vanaf medio oktober kun je 

op grotere hoogte sneeuwvelden aantreffen, 

wat de tocht bemoeilijkt. Slecht weer is 

helaas altijd een mogelijkheid. Het is wellicht 

niet mogelijk om de top te bereiken! 

In geval van onverwacht hevige sneeuwval 

gaan de hogere hutten pas later in het jaar 

open en is het niet mogelijk om de trektocht 

te maken. 

Prijzen per persoon 2023 

# reizigers kamertype (niet in de berghutten) prijs 

1 persoon eenpersoonskamer € 595 

2 personen tweepersoonskamer € 410 

2 personen 2 eenpersoonskamers € 500 

3 personen driepersoonskamer € 350 

3 personen tweepersoons- en eenpersoonskamer € 390 

3 personen 3 eenpersoonskamers € 465 

4 personen vierpersoonskamer € 320 

4 personen 2 tweepersoonskamers € 360 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

- Het kamertype geldt alleen voor de 3 hotelovernachtingen in Litochoro. De andere 

overnachtingen zijn in berghutten op slaapzalen met gedeelde faciliteiten. 

- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze belasting 

moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per nacht zijn: €0,50 

http://www.annahiking.nl/
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voor 1*- en 2*-hotels, €1,50 voor 3*-hotels, €3,00 voor 4*-hotels en €4,00 voor 5*-hotels. 

Het is nog niet duidelijk of berghutten ook de belasting gaan heffen. 

Start- en eindpunt: Litochoro. 

Inbegrepen in de reissom 

- 6 overnachtingen met ontbijt. 

- Taxitransfer van het Dionysios klooster naar Litochoro op dag 2. 

- Taxitransfer van Litochoro naar het Dionysios klooster op dag 3. 

- Taxitransfer van het Agios Konstandinos kerkje naar Litochoro op dag 6. 

- Informatiepakket met routebeschrijvingen, kaarten en gps-tracks; digitaal, verstuurd per 

WeTransfer, zelf af te drukken naar wens. 

- Gebruik van de ActiveNav app voor navigatie op je smartphone. 

- Telefonische assistentie, boekingskosten. 

Niet inbegrepen in de reissom 

- Vlucht, verzekeringen en de reis van en naar de luchthaven (zie hieronder). 

- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht). 

- Lunches, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard. 

- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.  

Vlucht en transfer van en naar de luchthaven 

- Je vliegt op de luchthaven van Thessaloniki; er zijn vele maatschappijen die vliegen vanaf 

Amsterdam (b.v. Transavia), Brussel/Charleroi en Düsseldorf/Weeze (b.v. Aegean, Ryanair). 

- Je neemt de lijnbus (halfuursdienst) of een taxi van de luchthaven naar het interlocaal 

busstation Makedonia (40-60’). 

- Je neemt de KTEL lijnbus naar Litochoro (uurdienst, reistijd 1½ uur, laatste gaat om 20:45).  

NB:  

- Bij late heenvlucht moet je overnachten in Thessaloniki en een extra dag inbouwen. 

- Bij een vroege terugvlucht moet je overnachten in Thessaloniki en een extra dag inbouwen. 

Bagage 

Je wandelt met een stevige rugzak met ruimte voor water, lunch, 

warme en regenkleding,  artikelen voor overnachting en persoonlijke 

verzorging, verrekijker/fototoestel etc. De hutten kunnen je voorzien 

van diner, water, lunchpakket en snacks. Je afval neem je zelf mee naar 

beneden. 

In de hutten is alleen een matras aanwezig (geen dekens of kussens) en 

gedeeld sanitair met WC-papier. In de hut mag je geen bergschoenen 

dragen. Zelf neem je mee: onderlaken, slaapzak, kussensloop, 

zaklantaren, handdoek, hutslippers,  verschoning en alles wat je verder 

nodig hebt voor de tocht.  

IN VERBAND MET COVID-19 MOET JE WELLICHT OOK 

ANDERE ZAKEN MEENEMEN. WAT AANWEZIG IS IN DE KAMERS WISSELT 

MET DE REGERINGSMAATREGELEN; WE HOUDEN JE OP DE HOOGTE. 

In het roadbook staat een paklijst met noodzakelijke en aanbevolen artikelen. 

http://www.annahiking.nl/


OPWT313I: Trektocht Olympos   

 

www.annahiking.nl  6/9 ©AnnaHiking 

Dagprogramma 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes. De hoogteprofielen zijn niet 

allemaal op dezelfde schaal. 

Dag 1: Naar Litochoro (OP-01) 

  

Je reist naar Litochoro, een pittoresk stadje aan de voet van de Olympos. Hier starten de meeste 

wandelaars voor een retourtje naar de toppen. Aan het plein zijn diverse gezellige gelegenheden 

en een fraaie kerk. Vanaf het plein loopt een winkelstraatje langs een park omlaag. Je kunt hier 

je laatste voorbereidingen treffen voor je trektocht. 

overnachting: Litochoro 

Dag 2: Van Litochoro naar het Dionysios klooster (OP-02/GR00190) 

  

Vandaag start je trektocht over de Olympus. De start door de Enipeas kloof langs het Europese 

lange-afstandspad E4 is vrijwel geheel stijgend, met enkele pittige dalinkjes. De Enipeas rivier 

voorziet het dorp van drinkwater en is kristalhelder. Er zijn fraaie houten bruggen overheen 

gebouwd. Je wandelt soms vlak langs het water en soms een heel eind erboven. Je krijgt je eerste 

blikken op de toppen. 

De wandeling is niet lang maar betekent al direct een stijging van 900m. Door de korte afstand 

heb je voldoende tijd voor de wandeling en kun je volop genieten van de omgeving. De 

wandeling eindigt bij het oude Dionysios klooster; het was vervallen maar wordt geleidelijk 

gerestaureerd. Na de wandeling word je per taxi teruggebracht naar Litochoro. 

looptijd/afstand: 4h / 9,6km 

stijgen/dalen: 900m / 350m 

overnachting: Litochoro 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 3: Van het Dionysios klooster naar de Agapitos Spilios berghut (OP-03/GR00191) 

  

Je wordt per taxi teruggebracht naar het Dionysios klooster en wandelt vandaar naar de Agapitos 

Spilios berghut (‘A-hut’). Je passeert het grotkerkje waar de heilige Dionysios als kluizenaar 

leefde. Verder de E4 volgend angs de rivier kom je langs verschillende poelen en je steekt de 

rivier over via houten bruggen en stapstenen. 

Dan bereik je de hut Prionia, waar je wat kunt eten of drinken en je waterflessen bijvullen. De 

weg eindigt hier: vanaf dit punt kom je alleen te voet of per muildier verder naar boven. Hier 

verandert ook het landschap. Het bos wordt geleidelijk dunner en de rivier is nog maar een smal 

stroompje. Je inspanning wordt beloond door de afwisselende uitzichten. 

looptijd/afstand: 4h / 8,8km 

stijgen/dalen: 1300m / 90m 

overnachting: A-hut (Agapitos Spilios hut) 

Dag 4: Van de A-hut over de toppen naar de Vlakte der Muzen (OP-04/GR00077) 

 

 

Hier is het om begonnen! Vandaag stijg je nog een pittig stuk door alpien landschap met grote 

kans op gemzen. Eerst bereik je de Skala top (2866m): hiervandaan heb je adembenemend 

uitzicht op de allerhoogste top Mytikas (2918m) en de klimmers. Over een smalle kam wandel je 

naar het hoogste punt van je tocht: de Skolio (2911m) met topboek en 360o uitzicht over de zee 

en de hoogvlakte waar de Olympische toppen zich bevinden. 

Een stukje dalen en dan weer stijgen naar de Adonis top met een oud weerstation. Van hier kun 

je de vlakte richting Tembi zien liggen. Je daalt nog een stuk en traverseert dan verder over de 

Zonaria aan de voet van de ‘Troon van Zeus’ tot je bij de Vlakte der Muzen bent aangekomen. 

Hier ligt de gezellige kleine C-hut genesteld tussen enkele kleinere toppen met weergaloos 

uitzicht op de Stefani of ‘Troon van Zeus’.  

http://www.annahiking.nl/
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looptijd/afstand: 6h / 11,0km 

stijgen/dalen: 1230m / 650m 

overnachting: C-hut (Christos Kakkalos hut) 

Dag 5: Van de Vlakte der Muzen via de Petrostrounga vlakte naar de Koromilia hut (OP-

05/GR00078) 

 

 

De zonsopgang met blik op de Stefani is onovertroffen, en we raden je aan om de zonsopgang te 

beleven vanaf een van de kleine topjes op het plateau. Na het ontbijt wandel je dan het plateau 

verder af naar de smalle kam Lemos (‘nekje’). Langs weer een topje vanwaar je de A-hut kunt 

zien liggen en dan bereik je langzamerhand weer de boomgrens.  

Tussen de bomen ligt de mysterieuze Petrostrounga weide waar vroeger de veehoeders de zomer 

doorbrachten. Tegenwoordig staat er een goed ingerichte berghut waar je een welverdiende 

pauze kunt genieten. Dan daal je verder af over beboste hellingen met regelmatig fraai uitzicht 

tot de Koromilia hut. 

looptijd/afstand: 4h45’ / 10,5km 

stijgen/dalen: 55m / 1675m  

overnachting: Koromilia hut 

Dag 6: Van de Koromilia hut naar Agios Konstandinos en Litochoro (OP-06/GR00079) 

  

Vanaf Koromilia daal je af richting het oosten, over -soms steile- bospaden. Tussen de bomen 

door heb je prachtig uitzicht over de vlakte naar de zee. De watervallen in de Orlias beek 

nodigen je uit voor een kleine omweg en pauze. Bij het Agios Konstantinos kerkje word je 

opgehaald en per taxi teruggebracht naar Litochoro. 

looptijd/afstand: 1h45’ / 4,0km  

stijgen/dalen: 0m / 735m  

overnachting: Litochoro 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 8: Vertrek uit Litochoro (OP-07) 

  

Na het ontbijt eindigt het arrangement met een laatste blik op de toppen. Je reist per lijnbus naar 

Thessaloniki luchthaven. 

http://www.annahiking.nl/

