
Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Chalkidiki: Unieke streek in Noord -
Griekenland
Chalkidiki is een van de mooiste streken in
Noord-Griekenland

Chalkidiki is een van de mooiste streken in Noord-Griekenland.
Kijkend naar de landkaart valt de afwijkende vorm meteen op. Drie
langwerpige schiereilanden die zich uitstrekken in de Egeïsche Zee:
Kassandra, Sithonia en Agion Oris. Aan de voet van het imposante
Olympus gebergte strekt zich de Olympische Riviëra uit. Deze
8-daagse lentereis heeft als standplaats de plaats Metamorfosis op de
“middelste vinger” Sithonia. U logeert mooi centraal en we hebben
maar liefst 5 (!) excursies in de prijs inbegrepen. Die voeren naar
Sithonia, Thessaloniki, een dagje “Land & Leute”, cruisen door de Golf
van Athos én u gaat de schatten van Alexander de Grote bewonderen.
Dit alles onder leiding van een deskundige Duitstalige gids en met
eigen Limburgse reisbegeleiding gedurende de hele reis. natuurlijk
vertrekt u uit Limburg, de vlucht is vanaf Düsseldorf op Thessaloniki
v.v. met Aegean Airlines.

8 dagen vanaf
€ 998,- p.p.

Inclusief
Vervoer Limburg - Düsseldorf v.v.
vanuit diverse Limburgse
opstapplaatsen

Vlucht Düsseldorf - Thessaloniki (incl.
luchthavenbelasting o.v.v.
wijzigingen) met Aegan Airlines

20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage

Verblijf in 4* Hotel Blue Dolphin op
basis van halfpension en gratis wifi

Hele dagtocht Sithonia

Hele dagtocht Land & Leute

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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Dag 1 - Dinsdag 21 mei

Limburg – Düsseldorf – Thessaloniki

Vanuit uw Limburgse opstapplaats naar Düsseldorf voor de
rechtstreekse vlucht met Aegean Airlines om 12.50 uur (onder
voorbehoud) naar Thessaloniki. U landt rondt 16.35 uur aansluitend
bustransfer naar uw hotel (ruim 1 uur). U logeert in 4* hotel Blue
Dolphin (www.bluedolphinhotel.eu) op basis van halfpension. Diner
(steeds in buffetvorm).

Dag 2 - Woensdag 22 mei

Sithonia

Na het ontbijt laten wij u vandaag kennismaken met het verborgen
paradijs: het unieke schiereiland Sithonia met een grote afwisseling in
kleurenpracht. Verstopte (vissers)dorpjes, mooie haven, bergen en
afwisselend landschap. Herders, kuddes geiten,
spannende afgronden, prachtige plantengroei, honing proeven,
vissers bekijken etc. etc. Met pauzes in Neos Marmaras, Porto-Koufo
en Sarti. Diner in het hotel.

Dag 3 - Donderdag 23 mei

Schatten van Alexander de Grote

Hele dagtocht waarbij u in de sporen van Alexander de Grote treedt.
In een nieuw museum in Vergina zijn talrijke schatten uit de
glansrijke periode van Alexander de Grote bewaard en ook de
Koningsgraven van de vorsten van Macedonië. In Veria bezoekt u o.a.
de mooie byzantijnse Kerk der Wederopstanding. Via de mooie
vruchtbare streek rijden we terug naar het hotel. Diner.

Dag 4 - Vrijdag 24 mei

Thessaloniki 

Cultuurhoofdstad in 1997. Een meer dan 2300 jaar oude metropool. U
ziet de beroemde witte toren, bezoekt de kerk met prachtige fresco’s
en krijgt tijd om te genieten in het historische centrum omringd door
stadswallen uit de Byzantijnse tijd. Diner in het hotel.

 

 

 

Hele dagtocht Thessaloniki

Hele dagtocht Schatten van
Alexander de Grote

Cruisen door de Golf van Athos

Jacobs reisbegeleiding gedurende
gehele reis

Duitstalige gids ter plaatse

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (afhankelijk van
het aantal deelnemers en
aangeboden door en onder
verantwoordelijkheid lokale agent)

Fooien

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Hoteltax € 3,- per kamer per nacht
(ter plaatse te voldoen)

Overige info
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Dag 5 - Zaterdag 25 mei

Hele dagtocht Land & Leute

Een dag Griekenland “puur”. Een dag die er altijd weer anders uitziet.
U maakt via een marktbezoek, een rit door het binnenland met mooi
traditionele dorpjes en een glaasje ouzo kennis met gebruiken en de
bevolking. De gids vertelt u alles over haar land! Diner in het hotel.

Dag 6 - Zondag 26 mei

Cruisen door de Golf van Athos

De excursie van vandaag brengt u naar Ormos Panagais waar u aan
boord gaat en gaat cruisen door de Golf van Athos. U gaat vanaf de
boot mooie kloosters en burchten zien in het zuiden van
het schiereiland. Ook wel “Heilige Land” genoemd. Tot op de dag van
vandaag zijn de kloosters niet toegankelijk voor vrouwen. We leggen
aan in Ouranoupoulis waar u op eigen gelegenheid kunt lunchen. In
de namiddag terug naar het hotel. Diner.

 

Dag 7 - Maandag 27 mei:

Vrije dag of optioneel naar Meteora kloosters óf Kassandra.

U kiest vandaag zelf. Lekker vrij en verblijven in en rondom het hotel
of aan zee. Ook kunt u inschrijven voor een excursie (ca. € 75,- ) naar
de beroemde Meteora kloosters. Maar: het is een lange dag met wel 7
busuren én bij de kloosters zijn heel veel trappen te overwinnen om er
binnen te kunnen. Kassandra (ca. € 42,-) is een derde schiereiland
met het schilderachtige dorp Athitos, prachtig bloeiende velden en
vruchtbare vegetatie.

Dag 8 - Dinsdag 28 mei

Thessaloniki – Düsseldorf – Limburg

Vroeg ontbijt waarna transfer naar de luchthaven voor de vlucht van
10.10 uur (onder voorbehoud) naar Düsseldorf. Aankomst om 12.00
uur. Aansluitend brengen wij u terug naar uw opstapplaats in
Limburg.

Hotelinformatie

Blue Dolphin ****

Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Jacobs reizigers én
deelnemers van onze Duitse agent.

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
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Blue Dolphin is een modern hotel. Het strand is slechts een paar
stappen verwijderd van het hotel. De kamer is voorzien van alle
faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 90,-

Hotel website: https://www.bluedolphinhotel.eu/index.php/en/
Hotel adres: Epar.Od. Palama - Metamorfosis, Metamorfosi 630 88,
Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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