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 Actieve vakanties in Griekenland 

www.annahiking.nl 

Noord-Pindos individueel: 

8-daagse middelzware wandeltrektocht  

Zagoria en Vikoskloof 2023 (PZWT213I) 
 

In te korten, te verlengen en te combineren met andere modules, 

vraag om advies! 

VERNIEUWD PROGRAMMA 2023 

 

 

 

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 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, 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? 

  
 

Algemene informatie over de reis 

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

op het noordwestelijk vasteland van Griekenland.  

Je maakt een trektocht met de meeste dagwandelingen tussen 3¼ 

en 5 uur (exclusief pauzes). Je kunt bij alle accommodaties 

verlengen; vanaf sommige locaties zijn meer wandelingen te 

maken (zie Mogelijke extra wandelingen). 

De routes voeren voornamelijk over smalle en soms steile 

bergpaden. De paden zijn over het algemeen open en goed 

gemarkeerd. Er liggen wel regelmatig losse stenen op je pad en 

http://www.annahiking.nl/


PZWT213I: 8-daagse middelzware trektocht Zagoria en Vikoskloof  

 

www.annahiking.nl  3/11 ©AnnaHiking 

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 actieve rust- en natuurliefhebber die tijd wil hebben om rustig te 

genieten. 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

Je kunt dit arrangement inkorten, verlengen met extra wandelingen in de Zagoria, of 

combineren met een minitrekking of wandelingen in de Zuid-Pindos (Tzoumerka) of het 

Valia Kalda / Smolikas gebied of langs 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 de andere reisgebieden in Griekenland. We 

adviseren je graag. 

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

Wandelen in de Noord-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 gebied van 1200 tot aan start 

van de Turkse overheersing in 1430. De beroemde 

Plakida of Kalogeriko brug is pas gebouwd in 1865, 

toen de Turken al zo goed als vertrokken waren. 

De bewoners 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 Griekse dagjesmensen en weekendgangers de 

bruggen bewonderen en genieten van de frisse lucht en 

het heerlijke eten.  

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

kans op een ontmoeting wel érg klein.  

De Noord-Pindos is bekend om de Zagoria-dorpen met 

hun specifieke huizen en de Vikos-kloof. Hier vind je de 

bijzondere steenformaties die op stapels munten lijken.  

Je wandelt door en rondom de Vikos-kloof. Deze is volgens het Guinness Book of Records 

de diepste kloof ter wereld: 900m diep op het smalste punt. (Diepere kloven als de Grand 

Canyon hebben  een grotere breedte-diepteverhouding.) 

Tijdens de wandelingen kijk je uit op de Tymfi-keten met als hoogste toppen de Astraka 

(2430m) en de Gamila (2495m). 
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Over de accommodaties 

Je verblijft in fraaie pensions en hotels in Zagoriaanse stijl: dikke stenen muren, koel in de 

zomer (maar fris in voor- en naseizoen!). Alle pensions hebben een patio of terras waar je 

heerlijk kunt zitten. Bij de accommodatie in Monodendri is een klein zwembadje.  

De meeste accommodaties hebben een uitstekende locale keuken waar met veel liefde het 

eten wordt bereid. Het pension in Tsepelovo biedt geen maaltijden, maar in het dorp zijn 

diverse gelegenheden. 

   

Boekbaar 

Het arrangement is boekbaar in de perioden van 1 april t/m 10 augustus en van 28 augustus 

t/m 27 oktober. 

Prijzen per persoon 2023 

# reizigers kamertype 
1-4 / 10-8 

28-8 / 27-10 
toeslag feestdagen 

alleen eenpersoons € 1155 €30 

2 pax 2x eenpersoons € 820 €30 

2 pax tweepersoons € 690 €30 

3 pax tweepersoons + eenpersoons € 620 €30 

3 pax driepersoons € 530 €30 

4 pax 2x tweepersoons € 575 €30 

 

NB: 

- Als je reis samenvalt met een van de Griekse feestdagen (Pasen, Pinksteren, 1 mei): €30 

per persoon toeslag en weinig beschikbaarheid tenzij je ruim van te voren boekt. 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht.  

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

- 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: € 0,50 voor 1*- en 2*-hotels, € 1,50 voor 3*-hotels, € 3,00 voor 4*-hotels en € 

4,00 voor 5*-hotels. 

Start- en eindpunt: 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. 
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- 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 en verzekeringen. 

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

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

hebben 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 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 Corfu, veerboot naar Igoumenitsa en lijnbus naar Ioannina. Ook heel geschikt 

voor een verlenging op Corfu (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 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 Mikro Papingo 

  

Je reist op eigen gelegenheid naar Ioannina, waar je wordt opgehaald en naar de 

accommodatie in Mikro (‘Klein’) Papingo gebracht. Het is een charmant dorp, rustig gelegen 

waar het asfalt ophoudt. Je kunt heerlijk zitten op de beschaduwde binnenplaats met blik op 

de ‘Torens van Papingo’, de bergen tegenover het dorp. De eigenaars, de Tsoumanis broers, 

zijn prima koks. 

Als je tijd hebt, kun je in een kwartier naar de ‘Kolimvithria’ of ‘Ovires’ wandelen, 

natuurlijke poelen die in de zomermaanden middels een sluisje tot zwembad worden 

omgetoverd. Je kunt hier een frisse duik nemen en het riviertje wat stroomopwaarts volgen: 

een groen paradijsje! 

overnachting: Mikro Papingo 

Dag 2: Via de ‘Ovires’ poelen naar Kato Klidonia (PZ08051x) 

 

 

Van Mikro Papingo daal je via een rustig asfaltwegje af naar de ‘Kolimvithria’ of ‘Ovires’, 

de natuurlijke poelen tussen de beide Papingo dorpen. Was je hier de dag ervoor al, dan kun 

je ook een ander pad volgen langs een klein boogbrugje. 

Na het buurdorp Megalo (‘Groot’) Papingo volg je een pad langs de helling met blik op 

Vikos dorp en kloof. Dan daal je af van Ano (‘Boven’) Klidonia daal je af naar het dorp Kato 

(‘Beneden’) Klidonia en de klassieke boogbrug. 

Als langer alternatief kun ne na Megalo Papingo stijgen over karrensporen en bospaden tot op 

de Koula kam en vandaar afdalen naar Ano Klidonia.  

http://www.annahiking.nl/
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Bij de Klidonia brug tref je je vervoer naar Aristi. 

looptijd/afstand: 4h / 13km (over de Koula kam: 5h20’ / 16,1km) 

stijgen/dalen: 250m / 805m (over de Koula kam: 555m / 1110m) 

overnachting: Aristi 

Dag 3: Via het platanendal van de Voidomatis naar Vikos (PZ05041x) 

 
 

Je wordt weggebracht naar de Klidonia boogbrug. Vanaf de brug volg je het platanendal van 

de Voidomatis rivier tot aan de Aristi brug. Onderweg kun je forellen zien zwemmen in de 

helderste rivier van Griekenland en de duikvluchten bewonderen van waterspreeuwen, 

ijsvogels en kwikstaarten. 

Na het dal daal je af naar de Aristi brug, ook een heerlijke plek om nog even te poedelen in 

de rivier. Via paden stijg je naar Vikos. Hier kun je een ommetje maken naar het Vikos 

balkon met prachtig uitzicht de kloof in. In de locale taverna wacht je op je vervoer naar 

Aristi. 

looptijd/afstand: 3h10’ / 8,9km 

stijgen/dalen: 440m / 75m 

overnachting: Aristi 

Dag 4: Door de Vikoskloof naar Monodendri (PZ04011x) 

  

Je wordt weggebracht naar het dorp Vikos, vanwaar je prachtig de kloof in kunt kijken. Dan 

daal je over een makkelijk pad de Vikoskloof in, tot aan rivierniveau. Beneden aangekomen 

kun je een ommetje maken van 5 minuten naar de bronnen van de Voidomatis: de 

‘brandkranen’ bieden bijna het hele jaar een fantastische aanblik. 

Dan stijg je geleidelijk over een meestal makkelijk begaanbaar pad tot aan de Klima bron 

(niet altijd water!). Dan volgen een paar klimmetjes en een stukje klauteren over de keien van 

de kloofbodem.  

http://www.annahiking.nl/
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De laatste 350 hoogtemeters stijgen over de ‘trappen van Monodendri’ zijn pittig, en dan ben 

je in het mooie dorp. Het plein met plataan en cafées lokt, en daarna is het nog 10 minuten tot 

de accommodatie.  

looptijd/afstand: 5h / 13,0km 

stijgen/dalen: 655m / 350m 

overnachting: Monodendri 

Dag 5: Rondwandeling Oxia en het Stenen Woud (PZ01018c) 

 
 

Vanuit Monodendri daal je over kalderimia en asfalt tot een kleine opgraving (gesloten). 

Vandaar stijg je over bospaden tot het verlaten Profitis Ilias klooster. Weer een stukje asfalt 

en dan stijg je verder over landwegen en paden tot de Stouros hoogvlakte, een veeweide 

gebied. 

Een lang stuk door een vlakke wei, in het voorjaar een bloemenweelde vol vlinders en 

sprinkhanen, tot het uitzichtpunt Oxia. Vanaf het balkon kijk je 900m diep de Vikoskloof in. 

Langs de Zagoriaanse steenstapels, het ‘Stenen Woud’, daal je weer af naar Monodendri. 

Er is een korter alternatief waarbij je niet over de Stouros vlakte komt (3h20’). 

Na afloop kun je een korte rondwandeling maken door het dorp naar het Agia Paraskevi 

kloostertje, hangend aan de klif, en nog twee uitkijkpunten. 

looptijd/afstand: 4h30’ / 15,4km  

stijgen/dalen: 365m 

overnachting: Monodendri 

Dag 6: Langs de boogbruggen van de Zagoria naar Kipi (PZ01131x) 

 
 

Een rustige wandeling langs enkele van de boogbruggen waar de Zagoria beroemd om is. 

Over een bospad daal je af naar het mooie Vitsa, met plein en café. Vandaar dalen en weer 

stijgen naar Dilofo, een klassiek verstild dorp. Door het bos daal je weer naar de kleine 
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Arkouda brug. Over een heuvelrug langs de beroemde drieboogsbrug Plakida of Kaloyero. 

Dan een stukje door het oeverbos en tenslotte kom je in Kipi.  

De taverna tegenover het hotel is van dezelfde eigenaar en biedt heerlijke maaltijden. 

looptijd/afstand: 3h50’ / 11,4km 

stijgen/dalen: 370m / 685m 

overnachting: Kipi 

Dag 7: Over de Vradeto steps naar Tsepelovo (PZ13102x) 

 
 

Je stijgt eerst richting Kapesovo, wat je links laat liggen. Hier start het beroemde pad 

‘Vradeto Steps’, een geplaveid pad met vele windingen langs de berghelling. In het voorjaar 

vind je hier veel bloemen en je hebt kans op berensporen. Het pad eindigt in het dorp 

Vradeto, waar je meestal wel een café open zult treffen. Na Vradeto stijg je verder langs het 

Profitis Ilias kerkje tot een aantal herdershutten.  

Vandaar stijg je verder door een bijzonder landschap tot de pashoogte bij een stenen 

iconostase. Vandaar is het stevig dalen tot in het dorp Tsepelovo, waar je overnacht in het 

traditionele pension van de weduwe Gouris. 

Vanuit Tsepelovo zijn rondwandelingen te maken, als je wilt verlengen in dit charmante 

bergdorp met haar mooie plein en gezellige gelegenheden. 

Er is een langere wandeling mogelijk waarbij je vanaf Vradeto eerst naar het uitzichtpunt 

Beloï gaat voor je bij de herdershutten komt (6h20’). Er is ook een kortere route over 

bospaden boven de Vikakis kloof en langs de Chatsiou boogbrug over de Vikakis (4h). 

looptijd/afstand: 5h50’ / 14.3km 

stijgen/dalen: 980m / 670m 

overnachting: Tsepelovo 

Dag 8: Vertrek 

Je wordt teruggebracht naar Ioannina. 
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Mogelijke extra wandelingen 

Vanaf Mikro Papingo 

Rondwandeling Kokkino Lithari en Rogovo (PZ08087c) 

 
 

Eerst wandel je naar de "Kokkino Lithari", ofwel "Rode Rots", met prachtig uitzicht over het 

berglandschap. Je passeert de Potistres rivier (meestal tot juni waden!) en komt dan in 

Megalo Papingo.  

Vanaf Megalo Papingo stijgen over een landwegje met mooie uitzichten tot bij de Rogovo 

beek. Dan volg je een pad omlaag, globaal langs de Rogovo, over een kam aan de westzijde 

van de stroom. Je komt op asfalt vlak bij de natuurlijke poelen van de Rogovo, welke je dan 

kunt bezoeken. In de zomer worden ze meestal afgedamd zodat je kunt zwemmen; neem dus 

je zwemkleding en waterschoentjes mee! 

looptijd/afstand: 3h45’ / 10.4km 

stijgen/dalen: 455m  

overnachting: Mikro Papingo 

Vanaf Tsepelovo 

Rondwandeling Vikakis rivier en Chatsiou boogbrug (PZ10101a) 

 
 

Makkelijke rondwandeling over landwegen van Tsepelovo omlaag naar de Vikakis kloof met 

de Chatsiou boogbrug. Via een andere route terug naar Tsepelovo. 

looptijd/afstand: 2h15’ / 7.8km 

stijgen/dalen: 260m  

overnachting: Tsepelovo 
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Rondwandeling Founko hoogvlakte (PZ10103c) 

 
 

Landwegen en veepaadjes door een prachtig karstlandschap. Hier komen rode rotslijsters 

veelvuldig voor! 

looptijd/afstand: 4h10’ / 12.8km 

stijgen/dalen: 640m  

overnachting: Tsepelovo 
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