Noord-Pindos individueel:
8-daagse lichte trektocht Zagoria en Vikoskloof
(maximaal 3¾ uur per dag)
2018 (PZWT118I)
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.

meer informatie: www.annahiking.nl

(26-2-2018)

Accommodaties: Traditionele pensions in de Zagoria.
Reisprogramma: Trektocht van pension naar pension. De wandelingen zijn maximaal 3¾ uur exclusief
pauzes en voeren hoofdzakelijk over stenige paden. De paden zijn over het algemeen goed open en redelijk
gemarkeerd, maar kunnen hoogtevreesgevoelig zijn.
Datum: Het hele jaar. Januari-maart hoge regenkans.
op 1p-kamer (samenreizend) op 2p-kamer op 3p-kamer alleenreizend
Prijs per persoon:
(zonder vlucht)
€ 600
€ 480
€ 375
€ 820
Vraag een offerte voor andere groepsgroottes. Beperkte beschikbaarheid en toeslag rond Griekse feestdagen.
Start- en eindpunt: Ioannina. Vlucht: Thessaloniki, Corfu, Preveza Akti. We helpen je graag met de
logistiek.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen met ontbijt.
- Wandelkaart, informatiepakket met achtergrondinformatie en per wandeling een ingetekende detailkaart,
routebeschrijving en GPS-tracks.
- Bagagevervoer en transfers conform programma.
Niet inbegrepen
- Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard. De accommodaties kunnen een lunchpakket
verzorgen.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Vlucht, vervoer luchthaven - Ioannina (kunnen we faciliteren), verzekeringen.
- Voor- en natransport bij overige wandelingen of afkortingen.
- Alles wat verder niet genoemd is onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma (kan worden aangepast en uitgebreid)
1. Aankomst in Ioannina. Transfer naar Koukouli. (Koukouli)
2. Langs de Misiou brug aan de ingang van de Vikoskloof naar Monodendri. (2¾ uur; 7km; 440m↑;
250m↓; Monodendri)
3. Rondwandeling door het Stenen Woud naar uitzichtpunt Oxia. (3½ uur; 10km; 305m↕; Monodendri)
4. Van Monodendri naar Elafotopos. (3½ uur; 10km; 375m↑; 380m↓; Elafotopos)
5. Over de Smindela vlakte naar Vikos. (3¾ uur; 10km; 310m↑; 600m↓; Vikos)
6. Langs de Voidomatis bronnen naar Papingo. (2½ uur; 6km; 525m↑; 335m↓; Mikro Papingo)
7. Rondwandeling langs de poelen van Papingo. (2¼ uur; 7km; 310m↕; Mikro Papingo)
8. Transfer naar Ioannina.

