Pilion – individueel:
8-daagse wandel-minitrekking langs 3 accommodaties
2019 (SPWM219I)
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

(18-11-2018)

Accommodaties: In het bergdorp Tsangarada een charmant hotelletje met fraaie tuin, in Kala Nera een
middelgroot hotel vlakbij het strand, in Portaria een traditioneel pension aan het centrale plein. In alle dorpen
is tegen meerprijs ook accommodatie met zwembad beschikbaar.
Reisprogramma: Je maakt 1 of 2 wandelingen rondom Tsangarada en wandelt dan naar Kala Nera (bagage
wordt vervoerd). Daarna 2 wandelingen vanaf Kala Nera; vanaf het eindpunt van de laatste wandeling word
je naar Portaria gebracht. Dan nog een rondwandeling vanaf Portaria. De wandelduur ligt tussen de 4¼ en
5½ uur exclusief pauzes, afkorten vaak mogelijk. De markering en de paden worden redelijk tot goed
onderhouden. Mogelijke verlenging: strand- of rustdagen, nog 4 optionele wandelingen.
Boekbaar: April t/m oktober. Vraag offerte voor uitbreidingen of wijzigingen.
Prijs per persoon (zonder vlucht):
- april-juni en september-oktober:
- juli
- augustus:

op 1p-kamer
€ 680
€ 695
€ 710

op 2p-kamer
€ 555
€ 560
€ 570

op 3p-kamer
€ 420
€ 425
€ 430

alleenreizend
€ 930
€ 940
€ 955

Startpunt: Volos haven of busstation.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen inclusief ontbijt.
- Alle transfers conform programma; reserveringskosten en telefonische ondersteuning.
- Wandelkaart, routebeschrijvingen en GPS-tracks; informatiepakket.
Niet inbegrepen
- Vlucht, vervoer naar Volos, verzekeringen. Voor- en natransport bij overige wandelingen of afkortingen.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.
- Alles wat verder niet genoemd is onder ‘Inbegrepen’.
Dagprogramma (de meeste wandelingen zijn af te korten)
1. Aankomst Volos, transfer naar Tsangarada. Evt. rondwandeling door Tsangarada. (2 uur; 6km; 200m↕)
2. Taxi naar Kissos. Wandeling langs dorpen, bruggen en door bossen naar het havenstadje Damouchari.
Vandaar weer stijgen naar Tsangarada (4¾ uur; 12km; 680m↑; 735m↓)
3. Wandeling van Tsangarada via Milies naar Kala Nera; je bagage wordt vervoerd. (5½ uur; 17km;
395m↑; 895m↓)
4. Rondwandeling van Kala Nera langs de spoorbaan en de klassieke dorpen Milies en Vyzitsa. (5¼ uur;
15km; 550m↕)
5. Rondwandeling langs het Agios Nikolaos kloostertje en Palatia. (5¼ uur; 18km; 570m↕)
6. Transfer naar Kato Gatzea. Wandeling via Agios Georgios Nilias naar Kato Lechonia. Transfer naar
Portaria. Bagage wordt vervoerd. (4½ uur; 12km; 600m↑; 550m↓)
7. Rondwandeling vanaf Portaria langs Makrinitsa en het Centaurendal. (4½ uur; 14km; 565m↕)
8. Transfer naar Volos.

