Pilion – individueel:
10-daagse wandeltrektocht langs de ‘zijderoute’
van de centrale Pilion 2019 (SPWT219I)
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

(21-11-2018)

Accommodaties: Kleinschalige familiehotels die we vooral hebben gekozen om hun rustige en mooie ligging
in bergdorpen of in de buurt van een strand. Op diverse plekken bieden we tegen een toeslag ook luxere
accommodatie aan met zwembad (vraag offerte).
Reisprogramma: Je trekt elke dag door (bagage wordt vervoerd), maar je kunt de reis verlengen met meer
overnachtingen per locatie. De wandelduur ligt gemiddeld op 4 uur exclusief pauzes. De markering en de
paden worden redelijk tot goed onderhouden. Mogelijke verlenging: strand- of rustdagen, nog 9 optionele
wandelingen.
Boekbaar: 1 mei t/m 31 juli en van 1 september t/m 15 oktober.
Prijs per persoon (zonder vlucht):
1-5 t/m 31-6 en 1-9 t/m 15-10
1-7 t/m 31-7

op 1p-kamer
€ 765
€ 790

op 2p-kamer
€ 645
€ 655

op 3p-kamer
€ 555
€ 550

alleenreizend
€ 1055
€ 1075

Startpunt: Volos haven of busstation.
Inbegrepen
- 9 overnachtingen inclusief ontbijt.
- Alle transfers conform programma; reserveringskosten en telefonische ondersteuning.
- Wandelkaart, routebeschrijvingen en GPS-tracks; informatiepakket.
Niet inbegrepen
- Vlucht, vervoer luchthaven – Volos, verzekeringen.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.
- Voor- en natransport bij overige wandelingen of afkortingen.
- Alles wat verder niet genoemd is onder ‘Inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Aankomst Volos, transfer naar Portaria.
2. Wandeling van Portaria naar Chania. (3¾ uur; 9km; 635m↑; 85m↓)
3. Wandeling van Chania naar Zagora. (3½ uur; 12km; 80m↑; 725m↓)
4. Wandeling van Zagora via stranden en kerkjes naar Agios Ioannis. (4¼ uur; 12km; 455m↑; 950m↓)
5. Wandeling van Agios Ioannis via Damouchari naar Tsangarada, twee routes mogelijk. (3¼ uur; 7km;
545m↑; 80m↓ of 4½ uur; 11km; 645m↑; 205m↓)
6. Wandeling van Tsangarada over de bergkam naar Milies. (4¾ uur; 14km; 440m↑; 600m↓)
7. Wandeling van Milies via Vyzitsa en Pinakates naar Kala Nera. (4½ uur; 11km; 440m↑; 730m↓)
8. Wandeling van Kala Nera over de spoorbaan naar Agios Vlasios, twee routes mogelijk. (5½ uur; 15km;
725m↑; 410m↓ of 4 uur; 13km; 440m↑; 155m↓)
9. Wandeling van Agios Vlasios naar Agria. (2 uur; 7km; 105m↑; 405m↓)
10. Transfer naar Volos.

