Olympos en Pieria – individueel:
8-daagse rugzaktrekking over de Olympos en het
Pieria gebergte 2019 (OPWT319I)

Onze wandelfilosofie: ruig mag, vermoeiend mag, maar wél ’s avonds een goede
maaltijd en een zo comfortabel mogelijk bed in een kleinschalige accommodatie.

meer informatie: www.annahiking.nl

Accommodatie: Je overnacht 4 keer in een berghut met slaapzalen en gedeeld sanitair. Hier is meestal geen
warm water beschikbaar! De andere 3 nachten breng je door in hotels en een pension.
Reisprogramma: Een indrukwekkende trektocht met verblijf in berghutten. Je start met een 4-daagse
trekking over de mystieke berg Olympos, de hoogste van Griekenland. Aansluitend trek je van oost naar west
door de onbekende Pieria via de Flambouro top. Er is geen bagagevervoer mogelijk, al kun je tussendoor één
keer een tas laten vervoeren om halverwege van kleding te wisselen.
Boekbaar: In verband met de hoogte en sneeuwval is deze reis boekbaar van 10 juni t/m 15 oktober.
Prijs per persoon (zonder vlucht)*
2 personen samenreizend
3 personen samenreizend
2 personen samenreizend
3 personen samenreizend
4 personen samenreizend
3 personen samenreizend

kamertype**
eenpersoonskamer
eenpersoonskamer
tweepersoonskamer
tweepersoons- en eenpersoonskamer
2 tweepersoonskamers
driepersoonskamer

prijs
€ 440
€ 400
€ 380
€ 335
€ 310
€ 320

* Minimum aantal personen in verband met de transfer. In dit gebied is alleen reizen niet aan te bevelen.
** Kamertype geldt alleen voor de 3 hotelovernachtingen. In de berghutten zijn alleen slaapzalen met
gedeelde faciliteiten.
Start- en eindpunt: Litochoro c.q. Velvendos.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen met ontbijt.
- Taxitransfer van Agios Konstandinos naar Ano Milia op dag 5.
- Jeeptransfer naar pension Katafygi op dag 6.
- Engelstalig informatiepakket met routebeschrijvingen, kaarten en gps-tracks.
Niet inbegrepen
- 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’.
Dagprogramma
1. Naar Litochoro. (Litochoro)
2. Van Litochoro door de Enipeas kloof naar de A-hut. Afkorting mogelijk middels taxitransfer (eigen
kosten) (7½ uur; 19km; 2145m↑; 405m↓; A-hut)
3. Van de A-hut over de toppen naar de Vlakte der Muzen. (6 uur; 11km; 1230m↑; 650m↓; C-hut)
4. Van de Vlakte der Muzen via de Petrostrounga vlakte naar de Koromilia hut. (4¾ uur; 11km; 55m↑;
1675m↓; Koromilia hut)
5. Van de Koromilia hut naar Agios Konstandinos, transfer, wandeling naar Pente Pirgi top. (1¾ + 4½ uur;
4 + 11 km; 735m↓ en 680m↕; Ano Milia hut)
6. Van Ano Milia over de Flambouro top naar Katafygi. (8 uur; 26km; 1325m↑; 670m↓; Katafygi)
7. Van Katafygi via de Skepasmeno watervallen naar Velvendos. (5 uur; 19km; 160m↑; 1155m↓;
Velvendos)
8. Vertrek.

