Noord-Pindos individueel:
8-daagse stevige trektocht Zagoria, Vikoskloof
en Astrakas, met hutovernachting
2019 (PZWT319I)
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

(2-12-2018)

Accommodaties: Traditionele pensions in de Zagoria; een berghut (slaapzalen).
Reisprogramma: Trektocht van pension naar pension en één berghut. De wandelingen liggen tussen 4 en 7
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: 15 mei tot 15 oktober.
op 1p-kamer (samenreizend) op 2p-kamer op 3p-kamer alleenreizend
Prijs per persoon:
(zonder vlucht)
€ 565
€ 465
€ 360
€ 805
Vraag een offerte voor andere groepsgroottes. Beperkte beschikbaarheid en toeslag rond Griekse feestdagen.
In berghut alleen slaapzalen (8 pax) met gedeeld sanitair.
Start- en eindpunt: Ioannina. Vlucht: Thessaloniki, Corfu, Preveza Akti. We helpen je graag met de
logistiek.
Inbegrepen
- 6 overnachtingen in pensions en kleine hotels met ontbijt; 1 overnachting in berghut (exclusief ontbijt).
- Informatiepakket met wandelkaart, achtergrondinformatie en per wandeling een ingetekende detailkaart,
routebeschrijving en GPS-tracks.
- Bagagevervoer (niet naar hut) en transfers conform programma.
Niet inbegrepen
- Vlucht, vervoer luchthaven - Ioannina (kunnen we faciliteren), verzekeringen.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard; ontbijt op dag 5 (hut).
- Voor- en natransport bij overige wandelingen of afkortingen.
- Alles wat verder niet genoemd wordt onder “inbegrepen”.
Dagprogramma (kan worden aangepast en uitgebreid)
1. Aankomst in Ioannina. Transfer naar Monodendri, evt. rondwandeling. (½-3½ uur; 1-9km; 60-300m↕;
Monodendri)
2. Door de Vikoskloof naar Mikro Papingo. (7 uur; 16km; 710m↑; 825m↓; Mikro Papingo)
3. Via Klidonia en de boogbrug door het platanendal van de Voïdomatis rivier. Transfer terug naar pension
Papingo. (5½ uur; 18km; 375m↑; 900m↓; Mikro Papingo)
4. Naar de Astrakas berghut, vandaar heen en weer naar Drakenmeer. (5 uur; 12km; 1385m↑; 430m↓;
Astrakas berghut)
5. Over de Astrakas hoogvlakte naar Tsepelovo. (5½ uur; 15km; 360m↑; 1235m↓; Tsepelovo)
6. Langs uitzichtpunt Beloï en Vradeto steps naar Koukouli. (5¾ uur; 17km; 705m↑; 900m↓; Koukouli)
7. Langs enkele Zagoriaanse boogbruggen naar Monodendri. (4¾ uur; 13km; 675m↑; 485m↓;
Monodendri) Desgewenst nog een middagwandeling bij Monodendri (zie dag 1).
8. Transfer naar Ioannina.

