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 AnnaHiking 

 Actieve vakanties in Griekenland 

www.annahiking.nl 

 

Trektocht ‘de Sporen van de Beer’ individueel 

8-daagse wandelreis door de Valia Kalda,  

Oost-Zagoria en Smolikas 2021 (PVWT311I) 

Bestaat ook als 14-daagse reis met uitbreiding in de  

Centrale Zagoria (reiscode PCWT311I) 

 

 

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. 

Hier hebben we inmiddels vele 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, zodat je de 

route makkelijk kunt vinden. Ook krijg je achtergrondinformatie 

mee, tips waar je lekker kunt eten en allerlei andere handige tips 

en weetjes. 

Waar ligt het reisgebied? 

 
 

 (de oranje lijnen zijn alternatieven) 

 

Algemene informatie over de reis 

De wandelingen voeren door de berggebieden van de Nationale Parken Valia Kalda en 

Vikos-Aoos (Zagoria). Hier leven beren en andere beschermde diersoorten nog in het wild. 

Ze zijn schuw dus de kans op een ontmoeting is minimaal, maar de sporen kom je zeker 

tegen! 

De wandelingen liggen tussen 5 en 8½ uur netto looptijd (dus exclusief pauzes). Je kunt bij 

elke accommodatie verlengen; vanaf diverse locaties zijn meer wandelingen te maken. Voor 

de laatste overnachting kun je ook kiezen voor een luxe accommodatie met zwembad in 

Konitsa (meerprijs). 

http://www.annahiking.nl/
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De routes voeren voornamelijk over smalle en soms steile bergpaden. De paden zijn over het 

algemeen goed open en redelijk gemarkeerd. Er liggen wel regelmatig losse stenen op je pad 

en sommige paadjes zijn hoogtevreesgevoelig. Je moet dus vast ter been zijn en een goede 

conditie hebben. 

We adviseren je om voorbereid 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 ervaren bergwandelaar die ook buiten de gebaande paden gaat en niet 

opziet tegen stenige hellingen en bergweiden zonder duidelijk pad.  

   

pootafdruk beer krabspoor beer uitwerpselen beer  

(heeft bessen gegeten) 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

• Je kunt het arrangement inkorten of verlengen met extra wandel- of rustdagen; zie de 

extra wandelmogelijkheden achterin dit document. 

• Vanaf Konitsa kun je aansluitend een trektocht maken door de Centrale Zagoria en er zo 

een 14-daagse reis van maken; zie reiscode PCWT311I. Ook andere vervolgroutes door 

de Centrale Zagoria zijn mogelijk. 

• Je kunt de reis combineren met een minitrekking of wandelingen in de Zuid-Pindos 

(Tzoumerka) of met de Corfu Trail (Kerkyra). Wij helpen je dan graag met de logistiek.  

• Je kunt ook enkele dagen in Ioannina verblijven om de stad en omgeving te verkennen. 

• Uiteraard kun je ook doorreizen naar een van onze andere reisgebieden in Griekenland. 

We adviseren je graag. 

Voor al deze opties: vraag gerust om advies en een offerte. 

Wandelen in de Pindos 

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

vasteland van Griekenland.  

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 leven voornamelijk 

van landbouw, veeteelt en handel.  

 De Aoos en haar vele zijriveren hebben diepe sporen 

getrokken in het landschap, waarover prachtige 

boogbruggen zijn gebouwd.  

Het landschap wordt gekenmerkt door scherpe pieken 

en smalle diepe kloven. Het gesteente is een mengeling 

http://www.annahiking.nl/
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van zacht zandsteen, harde schisten en wateroplosbaar kalk, waardoor grotten, watervallen en 

ondergrondse rivieren konden ontstaan.  

In de laatste IJstijd zijn diverse ‘pingos’ ontstaan: holtes bekleed met een ondoordringbare  

kleilaag, hoog op de berghellingen. Regenwater vult deze holtes zodat er  intens blauwe 

meren ontstaan, vol met Alpenwatersalamanders.  

Vanwege deze ‘draakjes’ worden het Drakenmeren 

genoemd. Volgens legendes woonden er vroeger échte 

draken, die elkaar bekogelden met rotsen en 

boomstammen, vandaar het woeste landschap. 

De Valia Kalda en Oost-Zagoria zijn onbekende 

berggebieden. Hier vind je ongerepte natuur met 

afwisselend bossen, meertjes, kale hellingen, woeste 

stromen en watervallen. Het is het leefgebied van de 

bruine beer, maar je zult alleen zijn sporen zien. 

De Smolikas is de derde hoogste berg van Griekenland. Vanaf het Drakenmeer kun je de top 

beklimmen, maar dan wordt het wel een lange dag. 

De accommodaties 

De accommodaties zijn zeer divers: je start in een wat luxer hotel, dan verblijf je in een aantal 

pensions en de laatste overnachting is in een berghut in een dorp. Overal word je hartelijk 

ontvangen en kun je heerlijk eten.  

Tegen meerprijs kun je de laatste overnachting genieten in een luxe hotel in Konitsa, met 

zwembad, naast de Aoos rivier en de beroemde boogbrug. 

Boekbaar 

Het arrangement is boekbaar van 15 mei t/m 31 juli en van 1 september t/m 31 oktober.  

Prijzen per persoon 2021 

Eindigend in Pades, laatste overnachting in berghut 1-10 / 31-10 
15-5 / 31-7 

1-9 / 30-9 

alleenreizend op eenpersoonskamer  € 1040 € 1010 

twee personen elk op eenpersoonskamer € 710 € 680 

twee personen op tweepersoonskamer € 625 € 600 

drie personen op 1 eenpersoonskamer en 1 tweepersoonskamer € 545 € 515 

drie personen op driepersoonskamer (soms eenpersoonsbed + 

tweepersoonsbed) 
€ 485 € 465 

vier personen op twee tweepersoonskamers € 460 € 435 

 

Eindigend in Konitsa, laatste overnachting in luxe hotel 1-10 / 31-10 
15-5 / 31-7 

1-9 / 30-9 

alleenreizend op eenpersoonskamer  € 1085 € 1055 

twee personen elk op eenpersoonskamer € 745 € 725 

twee personen op tweepersoonskamer € 640 € 615 

drie personen op 1 eenpersoonskamer en 1 tweepersoonskamer € 570 € 540 

drie personen op driepersoonskamer (soms eenpersoonsbed + 

tweepersoonsbed) 
€ 495 € 470 

vier personen op twee tweepersoonskamers € 475 € 450 

 

http://www.annahiking.nl/
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NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

- Genoemd kamertype geldt niet voor de overnachting in Pades (berghut met slaapzalen). 

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

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

rechtstreeks bij AnnaHiking boeken. 

- 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 meestal € 0,50. 

Start- en eindpunt: Metsovo / Konitsa busstation 

Inbegrepen in de reissom 

- 7 overnachtingen inclusief ontbijt. Daarbij is één overnachting in een berghut (in het dorp) 

met slaapzalen van 4-8 personen. Tegen meerprijs is de laatste overnachting ook mogelijk 

in een luxe hotel in Konitsa. In dat geval word je de volgende dag per taxi naar het 

busstation gebracht. 

- Wandelkaarten van het reisgebied. Als je binnen de EU woont versturen we ze per post 

naar je huisadres, anders ligt het pakket klaar 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 

- Vlucht, verzekeringen en reiskosten naar het beginpunt en vanaf het eindpunt. 

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

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

kunnen tegen betaling 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 Metsovo; we geven je graag reisadviezen.  

Je kunt op de volgende manieren in Metsovo komen: 

- Vliegen op Ioannina (altijd met overstap in Athene), lijnbus naar Metsovo. 

- Vliegen op Thessaloniki, lijnbus naar Ioannina, overstappen op de lijnbus naar Metsovo 

(stuk terug over de snelweg). 

- Vliegen op Preveza Akti of Athene, lijnbus naar Ioannina, overstappen op de lijnbus naar 

Metsovo. 

- Vliegen op Korfoe, veerboot naar Igoumenitsa, lijnbus naar Ioannina en overstappen op 

de lijnbus naar Metsovo. Ook heel geschikt voor een verlenging op Korfoe 

(wandelarrangement of alleen accommodatie). 

De terugweg vanaf Konitsa is altijd met de lijnbus naar Ioannina. 

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

of de veerhaven van Igoumenitsa. Vraag een offerte. 

http://www.annahiking.nl/
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Bagage 

Je wandelt met een dagrugzakje met water, lunch, warme en regenkleding, eventueel 

zwemkleding, artikelen voor persoonlijke verzorging, verrekijker/fototoestel etc.  

Op de verplaatsingsdagen wordt de rest van je bagage 

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. 

http://www.annahiking.nl/
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Van dag tot dag 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde wandeltijden zijn exclusief rustpauzes. 

Dag 1: Naar Metsovo, rondwandeling door het dorp (PV10102a) 

 
 

Je reist op eigen gelegenheid naar Metsovo, een tradioneel bergdorp. Het dorp leeft van 

wintersport, veehouderij en toerisme. Als je buiten de paar toeristenstraatjes kijkt, tref je 

enkele fraaie kloosters en kerken en prachtige huisjes.  

Als je op tijd aankomt, kun je een wandeling maken door het dorp en langs de beide 

kloosters. 
 

looptijd/afstand: 1h40’ / 5,0km 

stijgen/dalen: 280m 

overnachting: Metsovo 

Dag 2: Rondwandeling ‘het Spoor van de Beer’ (PV10103c) 

 
 

De gemeente Metsovo heeft rondom het dorp de Ursa Trail uitgezet, het Spoor van de Beer. 

Het is een prachtige, niet al te zware rondwandeling ten noorden van Metsovo. De wandeling 

voert over goed gemarkeerde paden door beukenbossen en langs het oude en nieuwe 

skicentrum. Onderweg langs het pad kom je nog allerlei kunstwerken tegen. Het pad wordt 

ook gebruikt voor de Ursa Trail Race over 20 en 40 km. 

looptijd/afstand: 5h / 17,6km 

stijgen/dalen: 680m 

overnachting: Metsovo 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 3: Langs de Aoos naar Vovousa (PV30141x) 

 
 

Je wordt per taxi naar het stuwmeer van de Aoos rivier gebracht. Je wandelt langs de rivier 

naar het dorp Vovousa. De wandeling is afwisselend over landwegen en paden en een laatste 

stukje over asfalt tot het pension. 

Aangekomen bij Vovousa steek je de Aoos rivier over (soms ligt er een pontonbrugje) om de 

asfaltweg te vermijden. Onderweg naar het dorpsplein kom je langs het waterwerkmuseum, 

met een watermolen en allerhande andere wateraangedreven mechanieken. Nog een keer 

Aoos oversteken, nu middels de klassieke boogbrug, en je bent bij het pension. 

Bij goed weer en een uitstekende conditie kun je ook kiezen voor een langere wandeling via 

de Flenga top en Flenga meren. Voor de karakteristieken zie de extra wandelmogelijkheden 

achterin het document. 

In Vovousa kun je verlengen voor een rondwandeling, zie de extra wandelmogelijkheden 

achterin het document. 

looptijd/afstand: 5h45’ / 20,4km  

stijgen/dalen: 210m / 580m 

overnachting: Vovousa 

Dag 4: Van Vovousa naar Distrato boven de Aoos (PV14191x) 

 
 

Ook deze wandeling toont je het stroomdal van de Aoos rivier, nu vanaf boven. De eerste 

kilometer voert door het dorp Vovousa langs de asfaltweg, dan ga je het bos in en daalt 

richting de rivier. Je steekt een zijrivier van de Aoos over en stijgt dan weer door 

voornamelijk licht bos tot je weer op een landweg bent aangekomen. 

Deze volg je langs de plek 'Paliomonastiro’ (hier zou een oud klooster hebben gestaan) en 

dan gedurende ruim 5km golvend omhoog. Dan weer een pad omlaag om enkele 

zijstroompjes te kruisen. Daarna een stevige stijging over een pad en dan een landwegje. Via 

een pad daal je af naar een bron en dan verder over landwegen tot in het dorp Distrato. 

http://www.annahiking.nl/
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Het is een lange wandeling, maar door de afwisseling in stijgen en dalen niet heel zwaar. Je 

hebt regelmatig prachtige uitzichten in het Aoos dal en over de omringende bergen.  

looptijd/afstand: 5h40’ / 18,2km  

stijgen/dalen: 820m / 825m 

overnachting: Distrato 

Dag 5: Van Distrato langs het Agia Paraskevi klooster naar Samarina (PV19201x) 

 
 

Je gaat door het dorp Distrato en over een beekje naar de asfaltweg, welke je over bijna 3km 

slingerend omhoog volgt. Dan een bospad tot de pashoogte en vlak daarna de zwakke 

Bloubasi bron. Op de pashoogte krijg je de eerste blik op het Sotiris kerkje onder Samarina.  

Nu volgt een lange traverse met steile stukjes dalen en dan weer geleidelijk stijgen tot je op 

een kam bent met opnieuw zicht op de Sotiris kerk en nu ook het Agia Paraskevi klooster. 

Hier start de stevige daling tot de Giotsas rivier. Na de oversteek is het weer stijgen tot de 

kerk en het (gesloten) klooster Agia Paraskevi. Het laatste stuk voert verder omhoog middels 

een wat vervallen asfaltweg tot in Samarina. Het levendige dorp heeft een plein met diverse 

gelegenheden en een winkeltje met locale kazen. 

Het dorp is onder de Grieken bekend om haar vele kerken, onder andere de Megali Panagia 

kerk met een boom die op het dak van het katholikon groeit. 

looptijd/afstand: 5h / 16,7km  

stijgen/dalen: 1010m / 560m 

overnachting: Samarina 

Dag 6: Over de hellingen van de Smolikas naar Agia Paraskevi (PV20211x) 

 
 

Je wandelt eerst in een half uurtje naar het sportveld. Vanaf het sportveld stijg je in 5 kwartier 

geleidelijk over bospaden en langs een bronnetje tot aan de kale hoogvlakte. Eenmaal op de 

hoogvlakte zijn de uitzichten adembenemend! 

http://www.annahiking.nl/
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Geleidelijk doorstijgend (met af en toe een afdaling) over smalle paadjes bereik je in ruim 2 

uur het Mosia zadel, de ‘schouder’ van de Smolikas, vanwaar je de Smolikas top en het dorp 

Agia Paraskevi al ziet liggen. Een stevige en stenige afdaling brengt je in een brede vallei. 

Een stukje wat vlakker om op adem te komen en dan weer een afdaling naar een veemeertje 

bovenaan de Vathilakos beek. Dit beekdal volg je verder omlaag tot aan de asfaltweg bij een 

watermolen.  

Een taxi brengt naar het dorp Agia Paraskevi (ook Kerasovo genaamd). Op het gezellige 

plein voor het pension is het goed bijkomen van deze zware maar prachtige tocht. Vanaf 

Kerasovo kun je nog enkele wandelingen maken; zie de extra wandelmogelijkheden achterin 

het document. Er is ook een interessant folklore-museum. 

DEZE WANDELING KAN ALLEEN WORDEN GEMAAKT BIJ GOED WEER EN EEN 

UITSTEKENDE WANDELCONDITIE!! Bij slecht weer of slechte weersverwachting of als 

je je niet zeker voelt over je conditie ga je met het bagagevervoer naar Agia Paraskevi waar je 

een rondwandeling kunt maken; zie de extra wandelmogelijkheden achterin het document. 

Bij regen en zeker bij (verwacht) onweer is deze wandeling niet verantwoord! 

looptijd/afstand: 8h30’ / 19,6km  

stijgen/dalen: 1145m / 1470m 

overnachting: Agia Paraskevi (Kerasovo) 

Dag 7: Via het Smolikas Drakenmeer naar Pades (PV21121x) 

 
 

Vanuit Agia Paraskevi stijg je over een geplaveid pad, dan een bospad. Het bos verloopt van 

gemengd naar naaldbos. Op 2000m hoogte kom je op open terrein en langs een herdershutje. 

Dan is het nog een klein stukje verder stijgen tot het Drakenmeer.  Het Drakenmeer is 

werkelijk een plaatje, verstopt in een kom op de helling van de Smolikas. Je kunt naar de top, 

dat zal ongeveer 1¾-2 uur heen en weer kosten. 

Vanaf het meer is het voornamelijk dalen, de eerste 2½km over open terrein. Je komt langs 

het herdershutje Mougrila en daalt dan verder door het bos tot je in Pades bent aangekomen. 

Je overnacht in de ‘berghut’, gelegen in het dorp. 

Je kunt tegen meerprijs ook kiezen voor een laatste overnachting in een luxe hotel in Konitsa, 

met zwembad, gelegen vlak naast de klassieke boogbrug. Daarvandaan kun je ook nog een 

wandeling maken naar een klooster.  

looptijd/afstand: 6h30’ / 19,0km  

stijgen/dalen: 1215m / 1080m 

overnachting: Pades 
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Dag 8: Vertrek 

Je wordt per taxi naar Konitsa gebracht; naar het busstation als je reis ten einde is, of naar het 

hotel bij de klassieke boogbrug als je verder wandelt door de Central Zagoria.  

Extra wandelmogelijkheden 

Alternatief dag 3: Langs de Flenga top en meren naar Vovousa (PV11141x) 

 
 

Je gaat per taxi naar de Mavrovouni berghut (helaas niet in gebruik). Vandaar start een van de 

mooiste wandelingen in de Valia Kalda, met vele hoogtepunten. Over aangename bergweiden 

met vele stroompjes stijg je geleidelijk tot de Flenga top. Onderweg heb je fraai uitzicht over 

het Aoos meer. Vanaf de top heb je 360° uitzicht over het landschap en vang je de eerste 

glimp op van de Drakenmeertjes die eronder liggen.  

Je daalt af naar het bovenste of Groot Flengameer. Hier leven Alpenwatersalamanders 

(Trituris alpestris), de kleine ‘draakjes’. Over een helling met fraai uitzicht op het onderste of 

Klein Flengameer bereik je een kleine pashoogte. Daar start de lange afdaling over berg- en 

bospaden naar de Arkoudorema of Berenstroom. 

Je steekt deze stroom drie keer over, waarschijnlijk wordt dat waden. Je wandelt 

voornamelijk een eind boven de stroom, maar ziet en hoort hem vrijwel steeds. Er zitten nog 

een paar pittige klimmetjes in. Op het kruispunt Smixomata daal je af naar de Aoos rivier, 

welke je ook nog oversteekt. Het laatste stuk over een pad en dan landwegen tot het asfalt bij 

Vovousa. Een zware maar prachtige tocht! 

DEZE WANDELING KAN ALLEEN WORDEN GEMAAKT BIJ GOED WEER EN EEN 

UITSTEKENDE WANDELCONDITIE!! Bij slecht weer of slechte weersverwachting of als 

je je niet zeker voelt over je conditie moet je de standaard wandeling nemen langs de Aoos. 

Bij regen of (verwacht) onweer is deze wandeling niet verantwoord. 

looptijd/afstand: 7h30’ / 21,9km 

stijgen/dalen: 685m / 1475m 

overnachting: Vovousa 
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Vanuit Vovousa: Rondwandeling langs de waterwerken van Vovousa (PV14141c) 

 
 

Een rustige rondwandeling vanuit het dorp Vovousa met de prachtige boogbrug. Je wandelt 

een stuk de helling op tot de Agios Dimitrios iconostase. Dan dalen via een andere route en 

terug langs de Aoos rivier. Je komt langs het museum voor waterwerken, met o.a. een 

watermolen en een ‘nerotrivio’, natuurlijke wasmachine.  

looptijd/afstand: 3h50’ / 10,9km 

stijgen/dalen: 455m 

overnachting: Vovousa 

Vanuit Agia Paraskevi: Rondwandeling Milia (PV21212a) 

 
 

Vanuit het dorp stijg je langs een charmant kapelletje tot de houten voetbrug 'Plaka', waar het 

rondje start. Heen gaat het golvend door het bos met af en toe uitzicht op de bergen in het 

noorden, tot de (zwakke) Milia bron. Een klein stukje terug en dan -nog steeds door het bos- 

stijgen tot het Megagianni zadel. Daar daal je af naar een grazige kom met veel 

mirabellenboompjes (gele pruimpjes) en prachtig uitzicht richting het Smolikas massief. 

Langs de Megagianni bron daal je verder via veepaden tot je weer bij de Plaka brug bent. 

Vandaar dezelfde weg terug naar het dorp. 

In de namiddag is er gelegenheid om het locale museum te bekijken, vol klederdracht en oude 

gebruiksvoorwerpen. 

looptijd/afstand: 4h / 10,4km 

stijgen/dalen: 515m  

overnachting: Agia Paraskevi (Kerasovo) 
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Vanuit Konitsa: Langs de Aoos naar het bewoonde Stomiou klooster (PZ17171c) 

 
 

Een ontspannen wandeling langs de Aoos rivier naar het bewoonde Stomiou mannenklooster, 

gebouwd in 1442. Na de bijna complete verwoesting tijdens de oorlog in 1943 is het weer 

geheel herbouwd en de laatste jaren ook weer bewoond. 

Je steekt de rivier over middels de grote stenen boogbrug van Konitsa, een van de grootste 

bruggen uit de Balkan, gebouwd van 1823 tot 1852. Onderaan de boog hangt een bel, die bij 

hevige wind luidt en zo waarschuwt dat het te gevaarlijk is om de brug te gebruiken. 

Het brede pad langs de rivier voert je in krap 2 uur naar het klooster. Hier kun je genieten van 

een koele dronk uit de bron en de vele muurschilderingen in de kloosterkerk bewonderen. Na 

het bezoek wandel je terug naar het hotel, deels via een een pad dat wat hoger op de helling 

ligt. 

looptijd/afstand: 4h / 11,1km  

stijgen/dalen: 420m 

overnachting: Konitsa 
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