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

Veelzijdige rondreis Griekenland
Cuturele hoogtepunten

Als u liefhebber bent van de Griekse geschiedenis, van de daaraan
verbonden Griekse goden, van schitterende kloosters, prachtige
tempels en alle verhalen die daarbij horen, DAN is deze grote
Griekenland-rondreis zéker iets voor u. De reis start in de hoofdstad
Athene en brengt u naar Delphi, Patras, Olympia, Tolo, het eiland
Hydra, Epidaurus, Nauplia en Mycene. U vertrekt samen met onze
reisbegeleiding uit Limburg, u vliegt vanuit Düsseldorf, verblijft in
keurige 3* land typische hotels op basis van halfpension. Bovendien
zijn, op één optionele excursie na, ALLE te bezoeken (o.l.v. een
Duitstalige gids) inclusief entrees Inbegrepen. Completer kunnen we
het niet met u maken.

Dag 1 - Vrijdag 20 september

Limburg – Düsseldorf – Athene

Vanuit de door u gekozen opstapplaats brengen wij u samen met
onze reisbegeleiding naar Düsseldorf. Hier vliegt u om 12.25 uur (onder
voorbehoud) met Aegean rechtstreeks op Athene. U landt om 16.25

8 dagen vanaf
€ 1.398,- p.p.

Exclusief
In de hotels in Griekenland geldt p.p.
per nacht een hoteltax van € 1,50.
Deze dient ter plaatse betaald te
worden.

Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)
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uur en een touringcar brengt u naar hotel Oscar *** in Athene.
Vanavond nemen wij u mee naar een restaurant in de gezellige
binnenstad van Athene waar een 3-gangen menu wordt geserveerd.

Dag 2 - Zaterdag 21 september

Athene

Na het ontbijt laten wij u kennismaken met de wereldstad die Athene
is. In de oudheid al een belangrijk centrum van het land. Hiervan
getuigt o.a. de monumentale Acropolis. Uiteraard gaat u deze – aan
het einde van de rondrit – bezoeken. Verder hoort u alles over en ziet
u o.a. het Byzantijns museum, de tempel van Zeus, het theater
Dionysos, het Syntagma plein en het parlement. Tegen de avond
rijden we verder naar Kalambaka waar u vandaag dineert en
overnacht in het 3* hotel Famissi (of Antoniadis). Diner.

Dag 3 - Zondag 22 september

Meteora kloosters 

Een prachtige dag waarop u twee kolossale “in de hemel zwevende”
kloosters bezoekt. Ze liggen namelijk op een hoogte van 400 meter
en zijn op grillige rotsen gebouwd. U ziet hier o.a. indrukwekkende
fresco’s en ikonen uit de 16e eeuw. Sommige kloosters zijn nog
bewoond en de gids informeert u over o.a. de strenge regels – bijv.
vrouwen werden niet toegelaten – van het kloosterleven. Gepaste
kleding en absoluut goed schoeisel is vandaag een must. Na dit
indrukwekkende bezoek reist u verder naar Delphi waar u dineert en
overnacht in hotel Fedriades (of Parnassos). Diner

Dag 4 - Maandag 23 september

Delphi & Patras

Delphi is bekend vanwege het Orakel gewijd aan de god Apollon die
door alle heersende koningen, bijvoorbeeld in oorlogstijd, om raad
“gevraagd” werd. Apollon had een enorme invloed en zo werd Delphi
destijds een soort middelpunt van de wereld. De opgravingen
behoren tot het Unesco-werelderfgoed. Vanochtend bezoekt u dit
heiligdom met tempel, theater, schatkamer en museum. Vanmiddag
bereikt u via de nieuwe brug bij Rion de plaats Patras om van daaruit
naar het einddoel van vandaag te rijden: Olympia, bakermat van de
huidige Olympische Spelen. U dineert en logeert vandaag in 3* hotel
Neda. Diner

Dag 5 - Dinsdag 24 september

Eventuele verzekeringen

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20

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

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie: 24 February 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 2

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=3076


Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

Olympia en Tolo

Uitgeslapen begint u vandaag aan de excursie naar Olympia, het
heilige oord van Zeus. U ervaart alles over het ontstaan van de
Olympische Spelen. De beste sporters uit alle delen van Griekenland
streden hier om de hoogste eer, terwijl de staatshoofden ondertussen
ongewapend vrijuit over politieke kwesties konden debatteren. Na
het bezoek gaat de reis via Tripoli en Nauplia verder naar een mooi
vakantieoord aan de oostkant van de Peloponnesos: Tolo. Hier bent u
2 nachten incl. diner en ontbijt te gast in hotel Flisvos***. Diner

Dag 6 - Woensdag 25 september

Vrij of optioneel naar het eiland Hydra

De keus is aan u: lekker een dagje niksen rondom het hotel of toch
kiezen voor een optionele excursie (ca. € 72,- p.p.) Deze brengt u per
bus & boot naar Hydra een van de mooiste Griekse eilanden. De
boottocht op zich is al een feest. De haven van Hydra was vroeger de
pleisterplaats van de piraten uit Saronië en de kleine (hoofd) stad is
een kleurrijk plaatje vol gezellige steegjes met enerzijds mooie villa’s
en anderzijds talrijke huisjes die met bijzondere tegeltjes zijn versierd.
Op het eiland heeft u volop vrije tijd, waarbij de gids u van tips
voorziet. Diner in het hotel.

(LET OP: indien u deze excursie wenst te maken is reservering vooraf
een must). U wordt ca. een maand voor vertrek gebeld of u wilt
deelnemen aan deze excursie.

Dag 7 - Donderdag 26 september

Epidaurus, Nauplia & Mycene

Wij brengen u vandaag naar Epidaurus o.a. voor een bezoek aan de
tempel van Asklepios. Verbonden met het verhaal van destijds over
bijzondere reinigingsceremonies en gesprekken met een priester incl.
gulle gaven die dan een goede gezondheid zouden garanderen. In
het huidige museum en theater – met een fantastische akoestiek –
krijgt u een rondleiding. We reizen verder naar Mycene, hier zouden
ver voor onze jaartelling de bezoekers door de monumentale
leeuwenpoort hun weg naar de burcht gevonden hebben. Tot slot
krijgt u vandaag in het mooie Nauplion nog enige vrije tijd.
Aansluitend volgt de rit naar Athene voor uw laatste diner en
overnachting (hotel Oscar ***) van deze rondreis.

Dag 8 - Vrijdag 27 september

Athene – Düsseldorf – Limburg
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Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven voor de vlucht om
9.25 uur (onder voorbehoud) met Aegean naar Düsseldorf. Hier staat
onze touringcar gereed om u terug te brengen naar uw opstapplaats.

Hotelinformatie

Diverse hotels

Tijdens deze unieke rondreis verblijft u in diverse hotels op basis van
halfpension. De kamers zijn voorzien van de gebruikelijke faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 180,-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie: 24 February 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 4

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=3076
http://www.tcpdf.org

