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OMZWERVINGEN DOOR  
NOORD-GRIEKENLAND

Goddelijke 
bergen en 
hete smurrie
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De laatste twee kilometer zijn hels. Onder een brandende 
zon, door de spits in Thessaloniki is sowieso geen pretje, maar 
de kokende olie druppelt nu gestaag over mijn linkerbeen. En 
spat op mijn achterband. Vanuit de auto’s naast me wordt 
verschrikt naar de rokende motor gestaard. Dit is eigenlijk 
onverantwoord. Maar het moet en het zal. En het lukt. 

TEKST & FOTO’S: Trui Hanoulle

D e gps brengt me feilloos naar het verlossende 
adres. Rokend, druipend, stinkend rol ik de 
laatste meters tot de garage. Opgelucht en 
uitgeput kruip ik van het zadel af. Zo hard, zo 

heet, zo link kreeg ik het zelden te verduren. Petros, 
eigenaar en mecanicien van de eenmansgarage, neemt 
hoofdschuddend en kordaat het stuur van me over. 
Eerst bekomen, schaduw, water, koude koffie. Ik heb het 
gered. De rest is voor later.

Vanuit België was ik vertrokken met mijn neefje 
Anakin achterop, tot Brescia in Italië. Tien dagen ‘om 
hem de bergen te tonen’. Vorig jaar was hij drie dagen 
meegereden rond de grens van België (zie M&T novem-
ber 2020). Rijden, kamperen, regen, avontuur, een echte 
dino zien. Het was de toen negenjarige goed bevallen en 
de opgewekte reisgezel liet zich opnieuw graag vervoe-
ren. Vanuit Italië vloog ik hem terug en pikte daarna 
mijn oude BMW R80G/S Paris-Dakar weer op voor het 
solovervolg: Griekenland. 

Vroeg in de ochtend scheep ik in voor een reis van 
bijna 26 uur. De boot vanuit Venetië naar Igoumenitsa is 
halfleeg: zo’n honderd auto’s en kampeerwagens, vijftig 
vrachtwagens en drie motoren. In de vrouwenslaapzaal 
zijn vijf van de vijftig bedden ingenomen. De meeste 
mensen blijken op het dek te slapen. Wie snel en slim is, 
heeft voor zichzelf een beschutte plek geregeld. Warm is 
het genoeg, maar midden op zee waait het stevig.

Dansende heldinnen
Dag drie in Griekenland. Vanuit de camping aan zee 
rijd ik een lus. Een stuk idyllische kustweg, dan diep 
de ruige bergen in naar afgelegen, oude dorpen van de 
Suliots, daarna naar het ‘monument van de dansende 
vrouwen’ uit de jaren 60. Omdat ze zo lang standhielden 
tegen de Turkse overheersers wordt de kleine Suliot-
gemeenschap ook vandaag nog vereerd als nationale 
helden. De dorpen vind ik amper, maar de smalle wegen 
erheen zijn spectaculair en verlaten. Op de middag 
installeer ik me op een lokaal dorpsterras onder bomen. 
Passanten in werktenue gaan en komen. Ze drinken 
ouzo, eten salades en stukken watermeloen, roken, 
lachen, kletsen. Iedereen groet iedereen, ook die ene 
vreemde snuiter. 

Ik kies de kortste – dus boeiendste – weg naar het 
Zalongo-monument. Lachend bol ik het parkeerter-
rein op: de foto die ik in gedachten had, met de motor 
onder de dansende vrouwen, zal niet lukken. De stenen 
vrouwen bevinden zich op een rotspunt, zo’n honderd 

meter hogerop langs een steile trap van vierhonderd 
treden. De fitness voor die dag krijg ik cadeau. Boven 
kijk ik uit over de omliggende bergen en de archeolo-
gische site van Kassope, een hoofdstad uit de 3e eeuw 
v.C. Helemaal in de verte zindert een streep zee. Op een 
bord bij het monument staat: ‘Een groep van ongeveer 
60 vrouwen en hun kinderen begaf zich naar de rand van 
de klif Stefani. Toen de Turken naderden, verkozen de 
vrouwen een glorieuze dood boven slavernij en schande. 
Zij hielden elkaars hand vast en begonnen te dansen [en 
te zingen]. Nadat zij hun kinderen in de afgrond hadden 
geduwd, sprongen zij van de steile rotsen en stierven 
samen met hun geliefde kinderen. Onbezoedeld! Vrij!’

Onderweg pik ik nog een stukje piste mee, tien 
kilometer dwars door een bos, steil, met korte haarspel-
den en dikke stenen. Niet voor herhaling vatbaar in mijn 
uppie. En wat volgt is ook niet de bedoeling. Op een 
rondpunt schuif ik onderuit over een olievlek. Ik kom er 
met de schrik vanaf, geen schade aan mens en machine. 
Denk ik eerst. Kilometers verderop merk ik plots dat 
mijn linkerbeen helemaal onder de olie zit. Toch schade 
dus. Zucht. Ik zoek en vind een garage, BMW Moto 
Xanthopoulos, in Thessaloníki, op twee dagen rijden. 

Hinkstapsprong
Met lekkende motor, gepakt en gezakt rijd ik naar de 
garage die verlossing moet brengen. Bij elke tankbeurt 

vul ik de olie aan, bij elke stilstand glibbert mijn linker-
laars over het asfalt, elke avond schrob ik laars en broek 
schoon. Een eerste halte is Meteora, een gebied waar 
spectaculaire ronde rotspunten uit het vlakke landschap 
oprijzen. In de 9e eeuw trok een groep monniken, op 
zoek naar volstrekte eenzaamheid, naar het gebied en 
leefde in grotten op de rotspunten. In de 11e en 12e eeuw 
werd er een kloosterstaat gesticht, naar analogie van de 
Monastieke Staat van de Heilige Berg, op het schiereiland 
Oros Athos in Chalkidikí. In de 14e eeuw waren er meer 
dan twintig kloosters in Meteora, waarvan er nu nog 
maar zes overblijven, alle opengesteld voor publiek. De 
wachtrijen zijn helaas lang en de terrassen zitten vol. In 
de camping is het rustiger maar ik besluit morgen me-
teen verder te rijden, dat bezoek kan een andere keer wel. 

Opnieuw langs de kleinste bergwegen rijd ik enkele 
archeologische sites voorbij. De ambitie om die bij +40 
graden te bezoeken heb ik niet, ook niet die van het an-
tieke Aigios, de hoofdstad van toenmalig Macedonië uit 
de 7e tot 4e eeuw v.C., waar de koninklijke dynastie van 
Alexander De Grote regeerde. De gewiekste, meedogen-
loze en briljante militaire heerser die nooit een veldslag 
verloor, is 50 kilometer noordelijker in Pella geboren. 
Het archeologisch museum van Aigios, het huidige 
Vergina, bezoek ik wel. In het sfeervolle halfduister staan 
urnen, schalen, beelden en wapens opgesteld, verfijnde 
gouden kronen glimmen zachtjes, op een fluwelen doek 

De koude espresso’s 
zijn subliem, de huiswijn 
met lichte retsinasmaak 
perfect, het uitzicht zo 
romantisch als maar kan.

Eindelijk kan ik weer verder reizen de koele bergen in. Net voorbij het stadje Serres genietend van het uitzicht, ontdek ik een nieuw 
lek, rechts dit keer. Ik stop, stuur foto’s naar Petros, de BMW-mecanicien, en vloek hartsgrondig.
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zieke mama gaat ook mee, en ons triumviraat lanterfant, 
eet, zwemt en babbelt dagen aan een stuk. 

Na vijf dagen kan ik de herstelde motor ophalen. Ik 
rijd een testrit rond de legendarische Olympos-berg, 
de hoogste en beroemdste berg van het land. De facto 
is het een bergketen van 52 pieken en diepe kloven, 
gerangschikt in een soort kom, de zetel van Zeus en 
Hera en tien andere Griekse mythologische goden. De 
hoogste piek, Mytikas (wat ‘neus’ betekent), is 2.917 me-
ter hoog. Ik kies tegenwijzerzin. Toevallig een perfecte 
keuze: vanaf de zuidelijke hoge bergweg kijk je boch-
tenlang uit over de Egeïsche Zee in de verte. Een hele rij 
korte haarspelden – zonder reling – brengt je vervolgens 
naar zeeniveau. Het is genieten met volle teugen. Van 
de herboren motor, van de open blauwe luchten, van de 
sublieme vergezichten, van een dag lang kronkels rijden 
bijna zonder verkeer. Ook in Griekenland is het vakan-
tie en zowat iedereen hangt aan zee, de Grieken kiezen 
voor verkoeling en beachbars. 

Ik pik nog het oude klooster van Agios Dionysios 
mee, gesticht in 1542. Op 850 meter hoogte gelegen op 
een bergflank, omgeven door dikke hoge muren en met 
een wachttoren, lijkt het vooral een vesting. Tijdens 
conflicten diende het als schuilplaats voor burgers, maar 
ook voor strijdende troepen. Het klooster werd in de 
loop van zijn geschiedenis ettelijke keren verwoest en 
herbouwd. In 1943 werd het door de Duitse Wehrmacht 
met explosieven gesloopt om te voorkomen dat het 

gebruikt zou worden als schuilplaats voor Griekse ver-
zetsstrijders. Nu wordt de ruïne gerestaureerd en staat 
er al een goed stuk terug overeind. Binnen staren de met 
goudomrande godheden me aan. 

Terug naar af
Helemaal blij dat ik eindelijk mijn reis door Noord-
Griekenland kan verderzetten, zwier ik mijn bagage te-
rug op de motor en rijd de bergen in, uit de verzengende 
hitte, richting een ruig, afgelegen natuurgebied, het 
Rodopi Mountain Range National Park aan de Bulgaarse 
grens. Logement is voor de volgende twee nachten niet 
te vinden maar ik verheug me al op wildkamperen. Mijn 
vreugde is echter van korte duur, Rodopi zal ik niet 
bereiken. Na een paar uur heerlijke bochten ontdek ik 
een nieuw lek, rechts dit keer. Ik vloek hartgrondig. “Elk 
klein lek wordt veel prominenter door de grote hitte”, 
legt Petros uit als ik de beemer voor de tweede keer bij 
hem afzet. Dit keer is het de versnellingsbak. En ook dit 
keer kan ik bij Yota terecht, de engel. 

Die avond staren we allebei naar het nieuws: veel 
zuidelijker, rond Athene en op het eiland Euboea, zijn 
bosbranden ontstaan. Er zijn mensen omgekomen, 
honderden huizen en 125.000 hectare land en bos zijn 
in de vlammen opgegaan. Oorzaken zijn de histori-
sche hittegolf met temperaturen tot 47 °C, de ergste in 
Griekenland sinds midden jaren 80, de aanwakkerende 
winden, en natuurlijk ook de klimaatverandering.

Een magische vijf minuten 
bevind ik me helemaal 
alleen voor de tombe van 
Philips II, oog in oog met 
de geschiedenis. Zelden 
was ik zo verrast en zo 
ontroerd.

hangen piepkleine ivoren hoofdjes van Philip II, vader 
van Alexander, en van de jonge Alexander. Een meters-
lange replica van een fresco uit een graftombe toont ‘De 
Ontvoering van Persephone’, een mythologisch verhaal 
over het ontstaan van de seizoenen. En dan zijn er de 
drie indrukwekkende koninklijke graftombes, die precies 
daar staan waar ze meer dan 2.500 jaar geleden gebouwd 
zijn. Van tombe een is niet duidelijk aan wie ze toebe-
hoorde; tombe twee is die van Philips II; tombe drie van 
Alexander IV, zoon van Alexander De Grote en Roxana, 
een van zijn vrouwen. Het binnenste is enkel te bezoe-
ken door onderzoekers, maar de metershoge stenen 
toegangspoorten alleen al zijn adembenemend. Een 
magische vijf minuten bevind ik me helemaal alleen voor 
de tombe van Philips II, oog in oog met de geschiedenis. 
Zelden was ik zo verrast en zo ontroerd. 

Soms moet men zichzelf verwennen, of troosten 
voor een hinkende motor. Ik heb een nacht op een klein 
landgoed geboekt, Estate Kalaitzis, nieuw gebouwd 
in Ottomaanse stijl op de top van een heuvel. De felle 
kleuren lichten op tussen de wijnranken, de tuin is een 
paradijs en de familie is gemeend hartelijk. Zo’n plek 
waar men het niet erg vindt als een motorrijder met 
besmeurde laarzen aankomt. Een tafel verder zit een 
tienkoppige crew van de BBC na te kaarten over twee 
maanden documentaire-maken over Gaia, de mythische 
moeder aarde, en over Alexander De Grote. Houd het in 
de gaten, dat komt er dus aan. De koude espresso’s zijn 
subliem, de huiswijn met lichte retsinasmaak perfect, 
het uitzicht zo romantisch als maar kan. Vanavond krijg 
ik het volledige Griekse pantheon met een bloedrode 
volle maan als kers op de taart.

Berg der goden
De dag nadien rol ik rokend, druipend en stinkend de 
laatste meters tot de BMW-garage. De olievlek die de 
beemer op het terras van het landgoed maakte, heb ik 
netjes schoon geschrobd. De verlossing, in de persoon 
van een bekwame mecanicien, is een feit. En ik word 
dubbel gered: de voorzitster van WIMA-Griekenland 
(Women’s International Motorcycle Association) linkt 
me met een van haar leden, Yota Tsaousidou. De bruin-
gebrande, olijke veertiger, altijd te vinden voor een extra 
koffie, vist me op en sleept me mee naar haar caravan 
aan de kust, een dik half uur rijden vanuit de stad. Haar 

Op een bord staat ‘wegversperring’ maar dat kan ik niet lezen. Pas 
als ik aan de ravage kom en vaststel dat de weg voor honderden 
meters gewoon verdwenen is, besef ik dat dit geen optie is. De omweg 
door de bergen is meer dan honderd kilometer …
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Zeerovers en nachtvlinders
Vroeg of laat beland je tijdens een reis wel in 
Thessaloniki. Omdat je een goede mecanicien zoekt 
dus, of omdat je wil kennismaken met deze belangrijke 
historische stad, waar door de eeuwen heen Oost en 
West elkaar voortdurend kruisten. Ontstaan in 315 v.C. 
is het de enige Europese stad die al die tijd ononderbro-
ken bewoond is gebleven. Thessaloníki kwam pas echt 
tot bloei nadat de Romeinen de Via Egnatia aanlegden, 
de heirweg van Albanië naar Byzantium, het huidige 
Istanboel. Het was de verlenging van de Via Appia en de 
eerste Romeinse weg buiten Italië, aangelegd met als 
doel de verovering van het Oosten te vergemakkelijken. 
Thessaloníki werd uitgebouwd tot een commerciële en 
militaire haven.

Hét symbool voor de stad en herkenningspunt bij 
uitstek is de Witte Toren, pal aan zee. Gebouwd in 15e 
eeuw was het een beruchte gevangenis en het toneel 
van massa-executies tijdens de Ottomaanse overheer-
sing die meer dan zeshonderd jaar duurde. De toren 
kreeg daarom de bijnaam ‘Bloedtoren’. Tegenwoordig is 
hij het hart van het bruisende nachtleven. Een van die 
nachten ontmoet ik eindelijk de Iraanse globetrotster 
Mahsa Homayounfar, en de Zwitserse Priscilla Troxler, 
die pas begonnen is aan haar wereldreis. Beiden zijn op 
doorreis naar Bulgarije. Yota troont ons mee voor een 
verrassing. Er ligt een vijftal houten boten aangemeerd, 
een kruising tussen zeeroversschepen en nachtclubs, 
verlicht als pronkerige kerstbomen. Vanaf de middag tot 
middernacht varen ze rondjes van een half uur door de 
haven, gratis. Het verdienmodel zit ’m in de drankjes die 
aan boord worden geserveerd door – jawel – zeerover-
achtige sujetten. Alles aan boord is nep: de zeilen kun-
nen niet uitrollen, het grote houten roer draait niet, de 
touwen hangen werkloos decoratief te wezen. Hilarische 
kitsch ten top maar tegelijk niet te missen. Aan boord 
is de koele nachtbries een verademing, en het zicht op 
de stad en de haven is een postkaartje. We drinken een 
niet-eens-te-dure cocktail en waaien uit.

Naar het Oosten
Acht dagen ben ik ‘verloren’ maar twee Griekse goden 
hebben me gered. Gewapend met het telefoonnummer 
van een andere Griekse motarde die ‘ergens’ aan de 
kust, in the middle of nowhere, de zomer doorbrengt, 
rijd ik naar het uiterste oosten van het land. Het stadje 
Xanthi heb ik op de route gelegd om het woonhuis van 
Manos Hadjidakis (1925-1994) te bezoeken, na Mikis 
Theodorakis de beroemdste Griekse hedendaagse 
componist. De juiste uitspraak van de Griekse ‘th’ heeft 
Yota me ingeprent. Precies zoals de Engelse ‘th’, dus 
ook bij Thessaloníki en Thracië, de provincie waarin het 
stadje ligt. En de ‘ӽ’ is onze ‘ch ‘. Nu spreek ik die letters 
niet meer uit als een plompverloren toerist! Het oude 
centrum van Xanthi is een heerlijke verrassing. Smalle 
straatjes, kasseien, terrasjes onder bomen, Ottomaanse 
huizen met overhangende verdiepingen. Het Oosten 
laat zich hier al duidelijk voelen. 

Met behulp van cijfercoördinaten op de gps en een 
beschrijving die luidt ‘als je in het gebied aankomt, 
sla je linksaf zodra je de eerste voertuigen en tenten 
ziet,’ beland ik bij de vrijkampeerders. Een stuk of tien 
voertuigen in alle maten staan hier aan zee, iedereen 
kent iedereen. Prompt wordt een ‘freddo espresso’ voor 
mijn neus gezet, en even later gaat de barbecue aan. 
Bij zonsondergang wandelt een Griek met lange baard 
de warme zee in, als een Neptunus. ’s Ochtends vroeg 
verlaat ik het kleine paradijs aan de kust en rijd in een 
lange, kronkelende lijn naar Kato Nevrokopi, een dorpje 
aan de Bulgaarse grens, waar ik afgesproken heb met 
twee Roemeense motorrijdsters. Ik pik een stukje van 
de Egnatia Odos-snelweg mee, om op te schieten (ter-
zijde: de tolwegen zijn spotgoedkoop in Griekenland). 
Uiteraard schiet ik de obligate prent aan het bord van 
de stad Drama, ‘for a friend’. Het weerzien met Mihaela 
Hodivoianu, vicepresident van WIMA International 
en voorzitster van WIMA-Roemenië, is onstuimig. 
Vriendin Carmen Lupulet blijkt een pittige, ervaren 
endurorijder te zijn, op een prachtige Husqvarna Terra 
TR650, 2014. Halfweg richting einddoel Loutraki pikken 
we Yota nog op. 

De hele Balkan telt 
duizenden stenen 
boogbruggen uit de 
Ottomaanse periode, 
de meeste uit de 17e 
tot 19e eeuw.
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Waterslangen
Het wordt een stevige dag. Niet eens door de afstand of 
de voortdurende bochten, maar door de hitte. Vreemd 
genoeg kan ik er zelf goed tegen maar mijn drie reisge-
notes zien af. Om het half uur stoppen we aan een ben-
zinestation, waar altijd wel ergens een waterslang ligt. 
De truc met de waterslang gaat als volgt: men neme een 
motormeisje, volledig aangekleed maar zonder helm, en 
een waterslang. Zet de kraan maximaal open en geef het 
meisje een koude douche. Klaar. 

470 kilometer heb ik erop zitten als we ’s avonds 
aankomen maar ik klaag niet, het is zalig om met vrien-
dinnen samen te reizen. Lachen, stoppen, koude koffies, 
stevig doorrijden, meer lachen, gesprekken over onze 
respectievelijke clubs, nieuwe plannen en motorreizen 
smeden, en natuurlijk uitgebreid dineren. En baden.

Languit liggen we te keuvelen in de ondiepe heetwa-
terpoelen van Pozar. Boven ons de Melkweg. Uren heb-
ben we al geweekt, met een eet- en drinkonderbreking. 
Onze handen, eeltig van het vele motorrijden, hebben al 
ribbels. De meeste baders zijn al weg, alleen de waterval 
raast. Naast de rivier, in het bos, staan enkele wildkam-
peerders. Een busje, een tent, een hangmat. Ik knoop het 
in mijn geheugen voor een volgende keer. Wij logeren 
een paar kilometer verderop, als enige gasten in een 
verborgen, groot hotel tegen een rotswand aangebouwd, 

dat Yota nog kende. Lokale informatie blijkt alweer goud 
waard. Met enige wilskracht tillen we onszelf uit het 
melkwitte water, klimmen de stenige oever op en zwaai-
en de benen over de motoren. Morgen rijden we naar het 
Pindosgebergte, in de Zagori-regio in het noordwesten. 

Bolronde bruggen
Na enkele rijdagen vertrekken de Roemeensen weer 
naar huis. Het was kort maar heerlijk. Yota en ik rijden 
nog een dag rond in het gebergte. Denk torenhoge 
bergen, steile rotswanden, beboste kloven, grijze stenen 
dorpjes genesteld tegen berghellingen, spectaculaire 
vergezichten, eindeloze kronkelende bergwegen. En 
boogbruggen, waarvan er 160 zouden zijn in Zagori, 
al dan niet verborgen, al dan niet gerestaureerd. De 
hele Balkan telt duizenden stenen boogbruggen uit 
de Ottomaanse periode, de meeste uit de 17e tot 19e 
eeuw. De beroemdste is die van Mostar in Bosnië uit de 
16e eeuw, in 1993 bewust vernietigd als symbool van 
oorlog, en even bewust gerestaureerd als symbool van 
verzoening. Alle zijn ze indrukwekkend mooi. Die van 
Konitsa met drie bogen bijvoorbeeld, waarover je vanaf 
een terras onder de bomen uitkijkt, en die van Kokkori 
met één grote, ronde boog. De historische bruggen zijn 
alleen te voet te verkennen, al zag ik ergens een prent 
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met endurorijders erbovenop. In deze regio ligt ook de 
vermaarde Vikoskloof, 20 kilometer lang, 120 tot 490 
meter diep, en met een breedte die varieert van 400 me-
ter tot slechts enkele meters op het smalste stuk. Gaea 
en ik wandelden die vele jaren geleden, waarbij we één 
motor hadden afgezet aan het eindpunt, twee-op naar 
het beginpunt reden, en vervolgens met twee helmen 
aan een soort riemenrugzak door de kloof klauterden. 
Dat het pokkesteil was, en wij veel te laat waren vertrok-
ken, dat weet ik er nog van. 

Hoe herken je een vrouw op een motor?
Een dikke GS staat langs de kant van de weg. Boomlang 
en dun is de berijder, met bijbehorende grote schoen-
maat. Maar in een flits zie ik de paardenstaart vanonder 
haar helm. Ik gooi de remmen dicht en ga kennisma-
ken. Polytimi Boznou, een Griekse solo-reizigster met 
ettelijke overlandreizen op haar actief, rijdt op het 
achterkleinkind van mijn BMW GS, zelfde kleuren, een 
paar generaties uit elkaar. Verbonden met ettelijke vrou-
welijke motorreizigers die ik ken, zoeft ze deze zomer 
rond in de Zagori-regio met haar hond Snoopy. Het 
motorrijders leven onderweg is vol heerlijke mirakels.

Yota keert terug naar huis en waarschuwt me nog 
dat ik rond 15 augustus bijna nergens nog logement 

zal kunnen vinden. ‘Dekapendavgousto’ ofte Maria 
Hemelvaart is een soort paasfeest in volle zomer, en 
volgens haar het belangrijkste feest van het hele jaar. Ik 
kan kiezen: mee feesten of elders heen. Ik aarzel, maar 
niet lang: Albanië is vlakbij en lonkt al. Griekenland, je 
bent betoverend maar ik besluit de grens over te steken. 
Shqipëria, hier kom ik!   

Boot 
• Venetië, Ancona of Bari, IT - Igoumenitsa, GR 
 www.anek.gr/en/routes

• Triëste, Ancona of Bari, IT - Durrës, Albanië 
 www.adriaferries.com/en/lines.html

Regio’s, musea en plaatsen
•  Museum of the Royal Tombs of Aigai, Vergina  

Als je één museum bezoekt in Griekenland dan dit. Het 
museum is deel van de archeologische site en  
Unesco-werelderfgoed.

 www.aigai.gr/www.aigai.gr/en.html

•  MOMus-Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
 www.momus.gr/en/momus/contemporary

•  MOMus-Museum of Photography, Thessaloniki
 www.thmphoto.gr/?lang=EN
 De websites zijn een rommeltje maar beide kleine 

musea zijn aanraders.

•  Archaeological Museum of Thessaloníki
 www.amth.gr/en

Logement, motoren welkom
•  Estate Kalaitzis, Metochi Prodromou,  

Vergina 590 31, Greece / prachtig boutique-hotel 
Midden in eigen wijngaard, http://ktima-kalaitzi.
greecemacedoniahotels.net/en

•  Almopia Hotel, Loutra Pozar, Loutraki 584 00  
Op luttele kilometers van de heetwaterbronnen van 
Pozar. Goedkoop, groot en geschikt voor groepen, 
eigen parking, keuken en bbq.

ATHENE

THESSALONIKI

Terwijl aan de Griekse stranden geen streep meer vrij is en beachbars uitpuilen, heerst hier in het verre oosten de rust. 
Paradijs voor vrijkampeerders en voor mij. Je moet er wel een heel eind voor rijden.

XANTHI

METEORA

ZAGORI-REGIO

LOUTRAKI EN POZAR

OLYMPOS-BERG

XANTHI


