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Zuid-Pindos individueel: 

8-daagse minitrekking door het Tzoumerka en Lakmos 

gebergte en langs de Arachthos rivier 

2020 (PTWM210I) 

Uit te breiden met meer wandel- en/of rustdagen. 

 

 
 

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 
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Over AnnaHiking 

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. 

Dát is het Griekenland waarmee we je graag willen laten 

kennismaken. 

Hier hebben we diverse routes uitgezet en in detail beschreven. We 

lopen ze ook regelmatig na en passen de beschrijvingen aan als dat 

nodig is. Als individuele reiziger krijg je deze routebeschrijvingen 

mee, met GPS-tracks en ingetekende kaartjes, zodat je de route 

makkelijk kunt vinden. Ook krijg je achtergrondinformatie mee, 

plekken waar je lekker kunt eten en allerlei andere handige tips en 

weetjes. 

Waar ligt het reisgebied? 

  
 

Algemene informatie over de reis 

De Pindos behoort tot de provincies Epiros en Thessalië, en ligt op 

het noordwestelijk vasteland van Griekenland.  

De reis start met een stadswandeling Ioannina. Daarna ga je de 

Zuid-Pindos in. Je maakt een minitrekking met wandelingen tussen 

3½ en 4½ uur exclusief pauzes. De ene dag heb je een transfer en 

aansluitend een wandeling naar de volgende accommodatie, de 

volgende dag een (rond)wandeling vanuit deze accommodatie. 

De routes lopen vooral over landwegjes en bospaden en zijn niet 
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hoogtevreesgevoelig. 

Je hebt voldoende tijd om te pauzeren, zowel om even bij te komen als om te genieten van de 

uitzichten en de rijke flora en fauna. 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 de actieve rust- en natuurliefhebber met belangstelling voor locale 

cultuur. 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

Je kunt dit arrangement inkorten, verlengen of combineren met een trektocht of wandelingen 

in de Noord-Pindos (Zagoria), bij Meteora of op Korfoe (Kerkyra). We helpen je dan graag 

met de logistiek.  

Je kunt extra dagen toevoegen om te relaxen en de bezienswaardigheden te bezoeken. Je kunt 

ook meer dagen in Ioannina blijven. 

Uiteraard kun je ook doorreizen naar een van de andere reisgebieden in Griekenland. We 

adviseren je graag. 

Voor al deze mogelijkheden: vraag een offerte! 

Wandelen in de Zuid-Pindos 

Het gebied was al bewoond in de Kopertijd (5500-3300vC). In de 4e eeuw vC zijn diverse 

fortificaties gebouwd, maar daar is nog maar weinig van over. De grootste bloei beleefde het 

van 1200 tot aan start van de Turkse overheersing in 1430. De bewoners van het gebied 

leefden van landbouw, veeteelt en handel. Pas recentelijk komen daar wat inkomsten bij uit 

(voornamelijk Grieks) toerisme.  

Er wonen nog steeds niet veel mensen, zeker niet in de winter. In de zomer komen ze uit de 

steden om hun land te bewerken en hun vee te hoeden. Men leeft nog dicht bij de natuur en 

weet nog hoe men van het land kan leven. De rivier biedt vis, de hellingen hazen en ander 

wild, fruit en paddestoelen groeien om je heen, en 

de “chorafia” geven hun groenten prijs. Hier 

komen nog wolven en beren in het wild voor, al is 

de kans op een ontmoeting met deze schuwe 

dieren wel érg klein.  

De Arachthos heeft diepe sporen getrokken in het 

landschap, wat dan ook gekenmerkt wordt door 

scherpe pieken en smalle diepe kloven. Het 

gesteente is een mengeling van zacht zandsteen, 

harde schisten en wateroplosbaar kalk, waardoor 

grotten, watervallen en ondergrondse rivieren 

konden ontstaan.  

Over de rivieren zijn prachtige boogbruggen 

gebouwd. De beroemde Plaka brug is in februari 

2015 ingestort, in 2020 is hij opnieuw opgebouwd. 

Dit is de vierde brug in de geschiedenis op 

dezelfde plek! 

Je wandelt op de hellingen van de bergketens 

Tzoumerka en Lakmos. De hellingen zijn 

http://www.annahiking.nl/


PTWM210I: 8-daagse minitrekking Zuid-Pindos  

 

www.annahiking.nl  4/12 ©AnnaHiking 

waterrijk; vele beken voeden de Arachthos rivier. De hoogste toppen van de Tzoumerka of 

Athamania zijn de Strongoula (2112m), Roka (2143m) en de Katafidi (2393m). De hoogste 

toppen van de Lakmos of Peristeri zijn de Tsoukarela (2294m), Megas Trapos (2240m), 

Katsaro (2124m) en Souflomiti (2044m).  

Over de accommodaties 

De eerste nacht verblijf je in Ioannina, in een klein hotel in de burcht.  

In de Tzoumerka verblijf je eerst twee nachten in het UNESCO-beschermde dorp Kalarites in 

het Lakmos gebergte, in een traditioneel gebouwd pension. 

Dan verblijf je twee nachten in het bergdorp Agnanda, op de waterrijke helling van de 

Tzoumerka. Je slaapt in met het geluid van een waterval naast het hotel. 

De laatste 2 nachten breng je door in Gefiri Plakas. De ruime kamers zijn voorzien van airco 

en koelkast en hebben alle een groot balkon met schitterend uitzicht over de Tzoumerka keten 

en de Arachthos rivier. Hier kun je tegen een vergoeding ook gebruik  maken van de sauna en 

jacuzzi en een van de de buitensportfaciliteiten van Trekking Hellas boeken (zoals raften 

door de Arachthos kloof, kayakken, abseilen en paardrijden). 

    

Boekbaar 

Het arrangement is het hele jaar boekbaar, al raden we de periode januari-maart af in verband 

met hoge regenkansen. Tijdens de Griekse feestdagen (1 mei, Pasen, Pinksteren, 15 augustus, 

Kerstmis) is de beschikbaarheid zeer beperkt en kan een toeslag gelden. 

Prijzen per persoon 2020 

alleenreizend op eenpersoonskamer  € 900 

twee personen elk op eenpersoonskamer € 670  

twee personen op tweepersoonskamer € 570  

drie personen op 1 eenpersoonskamer en 1 tweepersoonskamer € 530 

drie personen op driepersoonskamer (soms eenpersoonsbed + tweepersoonsbed) € 460 

vier personen op twee tweepersoonskamers € 470 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

- Bij andere groepssamenstellingen dan genoemd, neem contact op voor een offerte.  

- Tijdens de Griekse feestdagen (zie boven) is de beschikbaarheid zeer beperkt en kan een 

toeslag gelden. 

- 10% korting voor mensen die al eerder een AnnaHiking reis hebben gemaakt. 

- 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 bij deze reis €0,50-€3,00. 
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Startpunt: Ioannina busstation of luchthaven.  

Inbegrepen in de reissom 

- 7 overnachtingen inclusief ontbijt. 

- Een wandelkaart van het reisgebied. Als je binnen de EU woont versturen we hem per 

post naar je huisadres, anders krijg je de kaart bij de eerste accommodatie. 

- GPS-tracks, gedetailleerde routebeschrijvingen en ingetekende kaartjes van alle 

wandelingen conform het programma; digitaal, verstuurd per WeTransfer, zelf af te 

drukken naar wens. 

- Informatiepakket met achtergrondinformatie en informatie over horeca, winkels en 

faciliteiten; digitaal, verstuurd per WeTransfer, zelf af te drukken naar wens. 

- Bagagevervoer en transfers conform programma. 

Niet inbegrepen in de reissom 

- Vlucht, verzekeringen en eigen reiskosten naar Ioannina. 

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

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

kunnen lunchpakketten verzorgen. 

- Transfers anders dan genoemd in het programma. 

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

Eigen reiskosten en vlucht 

Je reist op eigen gelegenheid naar Ioannina; we geven je graag reisadviezen. Op de website 

kun je ons document downloaden met alle mogelijkheden. 

Je kunt op de volgende manieren in Ioannina komen: 

- Vliegen op Ioannina, altijd met overstap in Athene. 

- Vliegen op Thessaloniki, Preveza Akti of Athene, lijnbus naar Ioannina. 

- Vliegen op Korfoe, veerboot naar Igoumenitsa en lijnbus naar Ioannina. Ook heel 

geschikt voor een verlenging op Korfoe (wandelarrangement of alleen accommodatie). 

We kunnen ook transport verzorgen vanaf de luchthavens van Thessaloniki of Preveza Akti 

of de veerhaven van Igoumenitsa. Vraag een offerte. 

Bagage 

Je wandelt met een dagrugzak met water, lunch, warme en 

regenkleding, eventueel zwemkleding, artikelen voor 

persoonlijke verzorging, verrekijker/fototoestel etc.  

De rest van je bagage wordt op verplaatsingsdagen vervoerd naar 

de volgende accommodatie.   

Het mee te nemen gewicht aan ruimbagage kun je meestal zelf 

kiezen bij de reservering van het vliegticket. 

Bij inschrijving krijg je een paklijst met noodzakelijke en 

aanbevolen artikelen. 
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Dagprogramma 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes.  

Dag 1: Naar Ioannina 

  

Je reist op eigen gelegenheid naar Ioannina en de accommodatie in de oude burcht. Vandaar 

kun je prima de stad verkennen.  

We hebben een stadswandeling uitgezet langs de highlights van de stad: de gezellige 

waterkant, de oude burcht met veel herinneringen aan de Turkse overheersing, de smalle 

winkelstraatjes en het eiland met bijzondere kloosters en het museum van Ali Pasha.  

Je krijgt een uitgebreid verhaal bijgeleverd over de geschiedenis en de bezienswaardigheden, 

zodat je zelf kunt bepalen waar je langer bij wilt stilstaan. Je kunt hier desgewenst verlengen 

om nog wat meer van Ioannina en de directe omgeving te zien. 

overnachting: Ioannina 

Dag 2: Naar Kalarites 

  

De ochtend heb je nog ter besteding in Ioannina. Na de lunch word je opgehaald en naar het 

UNESCO beschermde bergdorp Kalarites gebracht, met zijn autovrije ‘kalderimia’ en oude 

huizen. Je overnacht in een traditioneel pension in het dorp vlakbij het plein. 

Je kunt het dorp verkennen en eventueel een bezoek brengen aan het locale zilvermuseum 

naast je accommodatie. Als Katerina in het dorp is, kun je ook haar privémuseum bezoeken: 

een traditioneel huis waar ze zelf nog woont en wat vol staat met folklore-artikelen. 

overnachting: Kalarites 
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Dag 3: Rondwandeling langs de UNESCO dorpen Kalarites en Sirako (LK02021a) 

 
 

Van Kalarites loopt een mooie kalderimi (geplaveid muilezelpad) over de Kalaritiko rivier 

naar Sirako. Dit dorp lijkt zo dichtbij, maar je moet wél de kloof oversteken... Vanaf de rivier 

(er is een brug) stijg je naar Sirako, ook een UNESCO beschermd klassiek dorp. 

Het plein nodigt uit tot een drankje. Langs de volgende watermolen, over de brug en door de 

poort verlaat je het dorp. Dan een stukje asfalt met een ommetje over een landweg naar de 

Noutsi bron: een heerlijke pauzeplek. Even verder start de daling over een kalderimi naar de 

klassieke stenen brug van Kouiassa. Hier kun je nog even links langs de rivier middels een in 

2016 heropend pad naar een heerlijk pauzeplekje met waterval. Dan stijg je via een fraai 

gerestaureerde kalderimi terug naar Kalarites.  

looptijd/afstand: 4h30’ / 14,2km 

stijgen/dalen: 685m  

overnachting: Kalarites 

Dag 4: Langs het Analipsi kerkje naar Agnanda (TZ05031x) 

 
 

Je wordt opgehaald en naar Pramanda gebracht. Het overschaduwde plein met bijzondere 

bron nodigt uit voor een drankje voordat je aan de wandeling begint.  

De wandeling voert vanaf Pramanda dorp over een fraai bospad naar de Kerasia bron. 

Vandaar een stuk landweg tot je de pashoogte over bent  en naar het Arachthos dal kijkt. Hier 

neem je afscheid van de Lakmos keten. 

Een volgend stuk bospad en dan weer landwegen met schitterende uitzichten over de 

Tzoumerka en Xirovouni ketens tot de Analipsi kerk. Afdalen over bospaden en landwegen 

tot Agnanda. 

looptijd/afstand: 4h15’ / 13,1km 

stijgen/dalen: 495m / 680m 

overnachting: Agnanda 
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Dag 5: Van de watervallen naar Agnanda (TZ13032x) 

 
 

Eerst heb je de gelegenheid om de watermolen en 

natuurlijke wasmachine naast het hotel in 

werking te zien. De molenaar onderhoudt ook het 

molenhuis als een locaal museum met veel van 

zijn eigen foto’s. 

De wandeling start met een transfer naar de 

watervallen boven het dorp Katarraktis, hoog op 

de helling van de Tzoumerka, aan de oostzijde 

van de Arachthos. De grote watervallen van 35 

en 50 meter hoogte drogen in de zomer grotendeels op, maar het blijft een feeërieke plek. 

Vandaar wandel je een stukje terug en neemt dan een landweg omhoog. 

Je beklimt een topje tot aan het Agia Paraskevi kerkje, en wordt daar beloond met een 

adembenemend uitzicht over het dal tot aan het stuwmeer bij Arta.  

Via bospaadjes en landwegen wandel je de helling af tot Agnanda. Op het plein kun je 

genieten van een drankje en het uitzicht over het dal. Tip: wandel nog even door naar het 

kerkje onderin het dorp, waar in de oude kapel naast het kerkhof een kolonie vleermuizen 

huist. 

looptijd/afstand: 3h30’ / 10,5km 

stijgen/dalen: 360m / 890m 

overnachting: Agnanda 

Dag 6: Het Otterpad langs de Arachthos rivier (XI28011x) 

 
 

Je wordt weggebracht naar de Tzari brug, waar het ‘Vidras’ of Otterpad begint. Je wandelt 

soms boven en soms vlak langs de Arachthos rivier en kunt bij goed weer badderen. Maar: er 

zitten ook een paar pittige klimmetjes in, deels over landwegen, deels over bospaden.  

http://www.annahiking.nl/
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Onderweg kom je langs het wijnhuis Evdoksia waar uitstekende 

locale wijn wordt gemaakt en kwaliteits-tsipouro. Je kunt van te 

voren een afspraak maken voor een proeverij. 

Als totaal is het een vrij ontspannen en beschaduwde wandeling. Je 

eindigt bij hotel Gefiri Plakas.  

looptijd/afstand: 4h30’ / 16,0km  

stijgen/dalen: 510m / 420m 

overnachting: Gefiri Plakas 

Dag 7:  Rondwandeling Koukoulia (TZ01011c) 

 
 

Vanuit het hotel maak je een rondwandeling naar het 

dorp Koukoulia. Je passeert een  vervallen watermolen 

met ‘nerotrivio’, natuurlijke wasmachine.  

Het eerste deel van de tocht eindigt bij het café annex 

minimarktje van Koukoulia: tijd voor koffie! 

Via een deels andere route loop je terug naar het hotel. 

Je komt langs de oude wasplaats van het dorp en de 

fraaie bron. De route gaat grotendeels over landwegen, 

en de stijging en daling gaan heel geleidelijk. Grote 

kans op landschildpadden op deze route! 

looptijd/afstand: 3h50’ / 12,8km 

stijgen/dalen: 495m 

overnachting: Gefiri Plakas 

Dag 8: Vertrek 

Je wordt teruggebracht naar Ioannina. 
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Mogelijke extra wandelingen en alternatieven 
 

Vanuit Gefiri Plakas: Rondwandeling Gefiri Plakas over het Otterpad (XI01014a) 

 
 

Vanuit het hotel maak je een rondwandeling over de helling van de Xirovouni, langs de 

verspreid liggende dorpen Monolithi en Dafni. In het begin heb je wat asfalt, maar het zijn 

rustige wegjes. Je wandelt terug via een stuk van het Vidras- of Otterpad, langs de Arachthos 

rivier. 

Deze route is het alternatief als het weer te slecht is voor het hele Otterpad. 

looptijd/afstand: 2h15’ / 7,1km 

stijgen/dalen: 215m 

overnachting: Gefiri Plakas 

Vanuit Gefiri Plakas: Agios Vasilis kerkje boven de Arachthos kloof (TZ01012x) 

 
 

Bij de Plaka brug stijg je over een kalderimi langs het Agios Georgios kerkje en door het 

gehucht Plaka. Dan een stukje asfalt tot het Theotokou klooster. Daar start een geleidelijk 

stijgend bospad tot aan het Agios Vasilis kerkje, gelegen op een rotspunt boven de uitgang 

van de Arachthos kloof. Vrijwel dezelfde weg terug. 

looptijd/afstand: 3h / 8,9km  

stijgen/dalen: 270m 

overnachting: Gefiri Plakas 
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Vanuit Gefiri Plakas: Kalderimi naar de Plaka brug (XI01013c) 

 
 

Vanuit het hotel stijg je een stukje over de asfaltweg tot je de rivier weer beneden je ziet 

liggen. Dan daal je af over een klassieke en fraai opgeknapte kalderimi naar de boogbrug van 

Plaka. Vandaar wandel je over de kalderimi ongeveer op hoogte boven de rivier terug naar 

het hotel. (Dit stuk pad zit ook in de beide Xirovouni wandelingen.) 

looptijd/afstand: 1h15’ / 3,0km  

stijgen/dalen: 140m 

overnachting: Gefiri Plakas 

Vanuit Gefiri Plakas: Over de Xirovouni naar Monolithi (XI25011x) 

 
 

Wandeling over de kale hoogvlakte "Xirovouni", een veegebied (weinig honden). Je wordt 

weggebracht naar de zendmasten, met blik op de vlakte van Kalentzi. Je wandelt 

voornamelijk over landwegen, met prachtige uitzichten. Hier komen veel patrijzen en hoppen 

voor. Zodra je over de pashoogte bent krijg je zicht op de Tzoumerka of Athamania keten en 

naar het zuiden tot aan het meer van Arta. 

Je daalt af door het uitgestrekte dorp Monolithi tot bij de rivier. Je eindigt met een klassieke 

en fraai opgeknapte kalderimi langs de boogbrug van Plaka. 

Dit is een kortere variant van de Xirovouni-kerkjes wandeling.  

looptijd/afstand: 4h15’ / 14,0km  

stijgen/dalen: 305m / 990m 

overnachting: Gefiri Plakas 
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Vanuit Gefiri Plakas: Langs de kerkjes van de Xirovouni naar Monolithi (XI25012x) 

 
 

Vanaf de zendmasten op de Xirovouni hoogvlakte wandel je over een landweg tot deze 

eindigt bij het charmante Agia Marina kerkje. Hier heb je fraaie uitzichten naar het westen op 

de Tomarós bergketen, aan de voet waarvan het klassieke theater van Dodoni ligt.  

Een stukje terug over de landweg en dan buig je af langs een vervallen dorpje. Over veepaden 

wandel je langs de oude landbouwterrassen en wilde kersenbomen tot je bij de Profitis Ilias 

kerk bent aangekomen. Dan ben je de pashoogte al over en hebt zicht op de Tzoumerka of 

Athamania bergketen en naar het zuiden tot aan het meer van Arta. 

Je daalt af door het uitgestrekte dorp Monolithi tot bij de rivier. Je eindigt met een klassieke 

en fraai opgeknapte kalderimi langs de boogbrug van Plaka. 

Dit is een uitbreiding aan de kortere Xirovouni wandeling. 

looptijd/afstand: 6h / 19,9km  

stijgen/dalen: 490m / 1175m 

overnachting: Gefiri Plakas 
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