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Informatiebrief 2018 

Paardentrektocht Griekenland 
Op een natuurlijke en paard vriendelijke manier 

 
Na drie bijzonder succesvolle edities in 2015, 2016 en 2017, waar 
mijn droom meer dan uitkwam als ook die van de deelnemers, ben 
ik verheugd dat ik deze reis voor de 4de keer mag aanbieden, 
temeer het erop leek dat de kudde zou moeten verhuizen. Daarom 
dit keer een speciale variant. Plan is om in plaats van drie dagen dit 
keer vijf dagen over het eiland trekken. 

Datum 2018: zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart.  
Prijs; tot 15 februari €1475,-, vanaf 15 februari 1545,- 
 
Intro 

In mijn jarenlange zoektocht naar een buitenlandse trektocht 
die voor mij klopt voor paard en mens, ben ik deze zelf aan 
gaan bieden. In 2013 ontmoette ik in Griekenland een kudde 
van oorspronkelijk Thessalische paarden. Deze kudde heeft 
zich direct in mijn hart gesloten door hun prachtige 
aanwezigheid en onderlinge verbondenheid. En ik ben heel blij 
en verheugd dat het hun eigenaar en mij gelukt is om tot een 
mooie samenwerking voor mijn zo gewenste trektocht te 
komen. Dit is geen gewone trektocht waarbij je alleen maar 
voor meerdere dagen op een paard zit. Dit is een trektocht 

waarbij we een kudde vormen van paarden en mensen en samen onderweg zijn. Elkaar steeds 
ontmoeten vanuit werkelijk contact, waarbij je leert van en met je paard om samen gedurende de 
week te groeien en bloeien. In deze week neem ik je mee in een de zoektocht naar een diepere 
liefdevolle verbinding met het paard en met jezelf. Waarbij je samenwerkt op basis van 
gelijkwaardigheid, subtiele communicatie, vertrouwen en wederzijds respect met ruimte voor groei 
van paard en mens! 
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Programma (7 dagen) 
De eerste dag staat in het teken van de ontmoeting met de kudde en het (onder)zoeken welk paard 
bij jou past. Aansluitend heb je een eerste persoonlijke grondwerksessie met je paard om elkaar nog 
dieper te ontmoeten en te ontdekken wat jouw paard en jullie samen zijn karakteriseert. Op dag 
twee zullen we vetrekken voor onze eerste bestemming. Deze dag zullen we beginnen met samen 
wandelen om zo vanaf de grond elkaar eerst beter te leren kennen. Pas als dit goed voelt zul je 
verder gaan op de rug van het paard. De volgende vijf dagen trekken we rond over het prachtige 
schiereiland, tussen de olijfbomen, over de heuvels, 
met de indrukwekkende vergezichten en langs de 
kust. Op een van deze dagen maken we een uitstapje 
naar de zee waar we afhankelijk van de 
weersomstandigehden met de paarden zullen 
zwemmen of spelen in de zee. De laatste dag staat in 
het teken van reflectie en afscheid van de paarden. 

Gedurende de week besteden we ook aandacht aan onze eigen bewust zijn met lichaam en mind, in 
de vorm van Body Awareness & Movement (BA&M). Dit is een combinatie van yoga, Qi Gong, dans, 
zang en mediatie. Dit draagt bij aan het werkelijk contact maken en het intuitief rijden en zijn met de 
paarden. Ook nemen we tijd voor (zelf)reflectie en uitwisseling ter bevordering en verdieping van de 
ervaringen.  

 

 
 

Kracht van de week  
De kracht van deze week is dat je je onderdompelt in het kuddeleven en intensief met een paard 
optrekt en rondtrekt, waardoor je elkaar leert kennen, elkaars kwaliteiten ontdekt en je samen leert. 
In deze week kom je tot rust in lichaam en geest, ontdek en ontwikkel je je innerlijke krachten. 
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Paarden 
De kudde bestaat uit merries en hengsten van het typisch 
Grieks Thessalische ras, waarvan sommige gekruist met 
het Arabische ras. Alle paarden zijn gefokt op de boerderij 
van de eigenaar en zijn dus op een of andere manier 
familie van elkaar. Dit geeft een hele bijzonder krachtige 
band tussen de paarden. De paarden zijn gemiddeld rond 
1.50m en 1.60m hoog en worden gereden met zadels en 
hackamore hoofdstellen (bitloos). Maximale gewicht op 
de paarden is 90 kilo. De boerderij bevindt zich een 
kilometer van het prachtig baaitje van Katigiorgis. 

 

Groep en begeleiding 
De groep voor de week bestaat uit vier à vijf 
deelnemers, een gids en mijzelf. Onze gids op 
de tochten is Hattie Thomas. Zij is al sinds haar 
jeugd op een intuïtieve manier bezig met 
paarden. Van oorsprong Brits woont ze sinds 
2011 op Pilion. Sinds 2015 is de kudde van Eric 
Lefort er in haar Griekse leven bijgekomen. Eric 
heeft 30 jaar lang ervaring met trektochten met 
zijn eigen kudde. Uitkijkend naar zijn pensioen 

draagt hij zijn paarden en de trektochten met veel plezier over aan Hattie. Voor meer informatie over 
mijn achtergrond  en werkwijze verwijs ik naar mijn website www.equitopia.nl. 

 
Ervaringen deelnemers 
In deze pdf lees je de ervaringen van de deelnemers van 2015 en 2017. 

 

 

 

 

 

http://www.equitopia.nl/
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Schiereiland Pilion 
Pilion is een schiereiland in een ongerepte en onverwachte 
hoek van Griekenland, gelegen in de  Egeïsche zee 
halverwege Athene en Thessaloniki. In de Griekse 
mythologie wordt het schiereiland genoemd als 
zomerverblijf van de Olympische goden en de plaats waar 
de Centauren (half mens, half paard) leefden. Wat een 
mooie bijkomstigheid. Het schiereiland kenmerkt zich door 
kleine afgezonderde baaitjes, slingerende rotsige paden, 
velden vol met prachtige knoestige olijfbomen, veel 
fruitbomen, schaduwrijke bossen met naald- en kastanje 
bomen en pittoreske dorpjes. Dit maakt dit vergeten 
schiereiland tot een aantrekkelijk paardrijland. 

 

Foto’s 
Op de fotopagina van mijn website vind je 
meer foto’s. Deze helpen je wellicht  een 
nog betere indruk en gevoel te geven bij de 
paarden en het eiland. Neem gerust een 
kijkje. 

 

Datum 
In 2018 vindt de reis plaats van zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni. Ik bied de reis in ieder 
geval 1 keer aan, maar het is mogelijk dat ik de reis ook nog in september aanbied . Mocht je hier 
interesse voor hebben laat het me dan per mail weten. De eerste dag (zaterdag) en de laatste dag 
(zondag) zijn de reisdagen, het programma vindt plaats gedurende de zeven tussenliggende dagen.  

 

Aantal deelnemers 
Op deze reis is er plek voor vier à vijf deelnemers. Door de kleine groep is er veel ruimte voor 
persoonlijke aandacht. 
 

 

  

http://www.equitopia.nl/component/igallery/fotoalbums/trektocht-griekenland?Itemid=124#!paardentrektocht_griekenland_9__Medium_
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Prijzen 
De prijs voor deze 9-daagse exclusieve reis met bijzondere paarden in een klein gezelschap met veel 
persoonlijke aandacht bedraagt €1545,- per persoon. Als je vóór 15 februari boekt betaal je slechts 
€1475,- (€70,- korting). Uiterlijke aanmelddatum is 20 maart 2017.  

De prijs is inclusief:   

ҩ 8 overnachtingen in een appartement (o.b.v. tweepersoonskamer), 7 dagen programma 
ҩ 3 uitgebreide maaltijden (vegetarisch) per dag in de lokale restaurants (optioneel: vis uit de 

lokale baaitjes) 
ҩ dagelijks gebruik van de paarden, locatie en tuigage 
ҩ Persoonlijke gids die ons 5 dagen over het eiland begeleidt 
ҩ Ongeveer 20 uur rijden op je paard 
ҩ Aanvullende programmaonderdelen, waaronder Bod y 

Awareness  
ҩ Vervoer spullen tijdens de trektocht 
ҩ Transfer van Volos naar Katigiorgis en terug.  

Niet inbegrepen zijn de reis naar Volos, drankjes (koffie, frisdrank en sterke drank, thee en water zijn 
wel inclusief) ter plekke en reisverzekering (deze moet je wel hebben). Voor een éénpersoonskamer 
betaal je een toeslag.  

Voorwaarden; Rijervaring 
Voor de ritten is voldoende rijervaring vereist. Je hebt voldoende ervaring in de drie gangen als ook 
in het zelfstandig maken van de overgangen (van galop naar draf naar stap naar stop en vice versa). 
Daarnaast is het goed dat je fysiek voldoende fit bent om stukken (max half uur) te kunnen lopen, 
omdat we tijdens de ritten de paarden soms ook aan de hand leiden, in ieder geval op de stukken die 
te stijl en ruig zijn. Maximale gewicht op de paarden is 90 kilo. 

Overige voorwaarden (aanvullend op rijervaring) 
We reizen met een kleine groep en ook de insteek van de reis is vrij specifiek. Daarom is het voor mij 
belangrijk een goed gevoel te hebben bij de deelnemers, opdat dit klopt voor de groep en het doel 
van de reis. Om deel te kunnen nemen aan deze reis ben je bij voorkeur bekend, ook in de praktijk, 
met mijn werkwijze. Heb je een cursus bij Terra Natura of clinics van Noora Ehnqvist gevolgd dan kan 
dat ook volstaan.  Mensen die dit niet hebben en/of mensen die ik nog niet ken, nodig ik uit voor een 
kennismakingsles, van waaruit we gezamenlijk kunnen beoordelen of de reis bij jou past en of ik 
ervaar dat jij bij de reis past.                     
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Interesse/aanmelden 
Heb je interesse voor deze paarden trektocht of heb je 
vragen neem dan gerust contact met me op. Wil je je 
aanmelden dan kan je dit doen door mij een mail te sturen; 
Judith@equitopia.nl. 
LET OP! Uiterlijke aanmelddatum is 20 maart 2018! 
 

 
Reis naar Volos 
Er zijn meerdere manieren om naar Volos te komen. Meest voorkomende manier is via Thessaloniki 
en van daar verder met de luxe touringcar. Tegenwoordig gaat er ook van Brussel Zaventem twee 
keer per week een directe vlucht naar Volos. Bij aanmelding krijg je uitgebreide informatie over de 
reismogelijkheden. Het is geen eenvoudige reis, het is een beetje als reizen naar het einde van de 
wereld en daarom ook super de moeite waard ! 
 

    


