Zuid-Pindos individueel:
8-daagse minitrekking Tzoumerka en Lakmos
gebergte en Arachthos kloof 2018 (PTWM218I)
Kan worden aangepast of uitgebreid 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.

meer informatie: www.annahiking.nl

Accommodatie: Kleine, locaal geleide hotels en pensions met goede kamers.
Reisprogramma: Minitrekking met wandelingen tussen 3 en 4½ uur exclusief pauzes. De ene dag heb je een
transfer en aansluitend een wandeling naar de volgende accommodatie, de volgende dag een rondwandeling
vanuit deze accommodatie.
Boekbaar: Het hele jaar. Grote regenkans in januari t/m maart.
Prijs per persoon:
- normale prijs
- als de reis valt tijdens het verlengde weekend van (Grieks)
Pasen, Pinksteren, 1 mei, 15 augustus en Kerst

op 2p-kamer
€ 500
€ 525

op 1p-kamer alleenreizend
€ 565
€ 805
€ 600
€ 840

Start- en eindpunt: Ioannina. Vlucht op Thessaloniki, Preveza Akti of Corfu.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen in hotel inclusief ontbijt.
- Wandelkaart.
- Informatiepakket met routebeschrijvingen, ingetekende detailkaartjes wandelingen en GPS-tracks.
- Bagagevervoer en transfers conform programma.
Niet inbegrepen
- Vlucht, vervoer naar en van Ioannina en transfers anders dan genoemd in het programma.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes, entrées, uitgaven van persoonlijke aard. Lunchpakket verkrijgbaar bij de
accommodatie.
- Verzekeringen.
- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Naar Ioannina, eventueel stadswandeling. ( Ioannina)
2. Transfer naar Gefiri Plakas. Rondwandeling vanaf Gefiri Plakas naar Koukoulia. (4 uur; 13km; 495m↕;
 Gefiri Plakas)
3. Het Otterpad langs de Arachthos rivier. (4½ uur; 16km; 510m↑; 420m↓;  Gefiri Plakas)
4. Transfer naar Katarraktes. Wandeling van de watervallen van Katarraktes naar Agnanda (bagage wordt
gebracht). (3 uur; 8km; 275m↑; 805m↓;  Agnanda)
5. Bezoek watermolen en lokaal museum Agnanda. Rondwandeling naar Analipsi kerkje onder top Roka.
(4 uur; 12km; 570m↕;  Agnanda)
6. Wandeling naar Pramanda. Transfer naar Kalarites. (3¾ uur; 12km; 590m↑; 390m↓;  Kalarites)
7. Rondwandeling UNESCO-dorpen Kalarites – Sirako langs de Kouïassa brug. (4½ uur; 14km; 685m↕;
 Kalarites)
8. Transfer naar Ioannina.

