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

Schitterend Chalkidiki, Société Redoute
Het ongerepte schiereiland

Chalkidiki is een van de mooiste streken in Noord-Griekenland. Het
Griekse schiereiland Chalkidiki is nog redelijk onontdekt en ongerept,
en dat terwijl het een enorm veelzijdige vakantiebestemming is. Of u
nu historische schatten wilt zien, kleine vissersplaatsjes wilt bezoeken
of van de rust op kleine strandjes en baaitjes wilt genieten, het kan er
allemaal. De regio is ook rijk aan Griekse mythes- niet zo gek, gezien
het feit dat Aristoteles hier geboren is. Zo zou Mount Athos ontstaan
zijn doordat Athos tijdens een ruzie een rots naar de god Poseidon
wilde gooien, maar dat deze uit zijn vingers glipte en in de zee viel,
waardoor het Mount Athos creëerde. U verblijft tijdens deze reis in een
tophotel! Het Athena Palace Village hotel van de bekende keten
Acrotel is een 5***** sterren hotel aan de kust van Elia Beach bij Nikiti
in het noordwesten van Sithonia. U verblijft hier op basis van
halfpension. Het resort is werkelijk schitterend gelegen en heeft maar
liefst 5 restaurant, 4 barretjes, 3 zwembaden en ligt direct aan zee.
Uiteraard zijn de transfer naar de luchthaven en excursies inbegrepen.
Uiteraard wordt u gedurende deze reis begeleid door onze ervaren
Het Zuiden en Jacobs Reizen reisbegeleiding.

8 dagen vanaf
€ 1.775,- p.p.

Vertrekdata
 1 juni 2023 €1775

Inclusief
Vervoer Limburg - Düsseldorf of
Weeze v.v.

Vlucht naar Thessaloniki (incl.
luchthavenbelasting o.v.v.
wijzigingen) incl. bagage

Transfer luchthaven - hotel v.v.

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

Versie: 23 February 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 1



Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

Dag 1 - Limburg - Thessaloniki

Vanuit Maastricht reist u comfortabel met onze luxe touringcar en
natuurlijk onze reisbegeleiding naar de luchthaven van Düsseldorf of
Weeze. Na aankomst in Thessaloniki is er een bustransfer naar uw 5 *
hotel Athena Pallas. U verblijft hier op basis van halfpension. U hotel is
werkelijk van alle gemakken voorzien, ook de zee is op loopafstand.

Dag 2 - Thessaloniki

U rijdt vandaag naar de meer dan 2300 jaar oude metropool
Thessoloniki. Dit is de op een na grootste stad van Griekenland en
hoofdstad van de provincie Macedonië. Haar naam dankt zij aan de
vrouw van Kassandros en halfzus van Alexander de Grote uit 315 voor
Christus. Het nieuwe centrum ligt aan de Golf van Thermaikos en het
oude centrum, Ano Poli of Upper Town, ligt hogerop en is ommuurd
door oude Byzantijnse stadsmuren. Er is een acropolis op het hoogste
punt met tegenwoordig een cultureel museum. u bezoekt de
bijzondere markthallen; uw lokale gids kan u er alles over vertellen.
Vervolgens gaat u naar het oude centrum waar u nog volop de tijd
heeft om op eigen gelegenheid te ontdekken en te genieten. Ook de
promenade is zeker een bezoek waard. Diner en overnachting in uw
hotel.

 

Dag 3 - Vrije dag

Na het ontbijt kunt u ervoor kiezen om te genieten van alle faciliteiten
van het hotel. Ook kunt u kiezen om op eigen gelegenheid richting
Vergina te gaan. De receptie van uw hotel kan u vertellen hoe u daar
op eigen gelegenheid kunt komen. Daar bezoekt u de
indrukwekkende graftombes van Vergina dit zijn één van de meest
indrukwekkende archeologische bezienswaardigheden van
Griekenland. Van de buitenzijde heb je geen idee wat voor rijke
schatten zich onder de grond bevinden in de koninklijke tombes. Veel
is nog in originele staat en werkelijk in zeer goede conditie. Ook kunt
u ervoor kiezen om bijvoorbeeld naar Veria te reizen. Hier zijn zeer
recent, 40 jaar geleden opgravingen ontdekt. De heuvel Veria zou
bijzonder zijn. De Griekse archeoloog Manolis Andronikos dacht er het
zijne van en had toch het idee dat er meer was dan enkel zand en
gras. Hij kreeg gelijk, en hoe! Onder de heuvel bleken zich de
compleet intacte graven van de familieleden van Alexander de Grote
te bevinden, waaronder de tombe van zijn vader Philippus II, zijn
vrouw en een jonge prins, waarschijnlijk een broer of neef van
Alexander. Niet alleen de graven en sarcofagen waren nog helemaal
intact, ook bleken de tombes niet geschonden te zijn en kwamen de
eigendommen van de overledenen, zoals kleding, goud, wapens,
speelgoed en grafgeschenken, ook nog in perfect staat tevoorschijn.

Verblijf in 5* Hotel Athena Pallas op
basis van halfpension

Hele dagtocht Sithonia

Hele dagtocht Thessaloniki inclusief
lokale gids

Entree Archeologisch museum
Thessaloniki € 8,- (Entree voor
65+jaar kost € 4,-)

Hele dagtocht Kavala en Philippi
inclusief entree € 6,- p.p.

Boottocht Berg van Athos

Toeristenbelasting

Het Zuiden en Jacobs
reisbegeleiding gedurende gehele
reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Fooien

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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Genoeg tips om u dag te vullen, niets moet alles mag! Diner in uw
hotel.

Dag 4 - Kavala en Philippi

’s Morgens ontbijt u in het hotel. De excursie van vandaag brengt u
naar de stad Kavala met zijn mooie geplaveide straten en prachtige
neoklassieke gebouwen. Het fort van Kavala werd al gebouwd in het
eerste kwart van de 15e eeuw op de ruïnes van de Byzantijnse
Akropolis. Na het bezoek aan Kavala rijden we door naar Philippi, de
eerste christelijke gemeenschap op Europese bodem. In de middag
keert u terug in het hotel en volgt diner in uw hotel.

Dag 5 - Athos

Na het ontbijt wederom een indrukwekkende dag! U maakt een
boottocht naar de heilige berg Athos. De berg Athos wordt vaak de
heilige berg genoemd, vooral door Grieken en andere orthodoxen. Als
monnikenstaat heeft Athos een autonome status, er wordt enkel
rechtstreeks verantwoording afgelegd aan het oecumenische
patriarchaat van Istanbul. Vandaag de dag wonen er nog steeds meer
dan 1.000 monniken. Athos is alleen voor mannen toegankelijk en het
is nog steeds ten strengste verboden om binnen te komen. Om deze
reden maakt u een boottocht langs de berg Athos.

’s Avons diner in het hotel.

Dag 6 - Sithonia

Na het ontbijt laten wij u vandaag kennismaken met het verborgen
paradijs: het unieke schiereiland Sithonia! Heuvels vol olijfbomen, vers
geroosterde inktvis, verlaten strandjes, fabuleuze vergezichten en het
niet te evenaren Vourvourou. In het natuurparadijs Sithonia waant u
zich ver buiten Europa, in wateren zo helder als de stille Zuidzee. Het
mooie aan Sithonia is dat het op het land typisch Grieks is, maar op
het water aan verre tropische oorden doet denken. Een ware beleving
en een zeer fotogenieke omgeving! In Nikiti maaktu een wandeling
door het oude gedeelte van Nikiti. Uiteraard onder de bezielde leiding
van een lokale gids. Het traditionele centrum is schitterend met
authentieke stenen huizen van rond 1830, smalle straatjes, het pleintje
met de fontein en de lokale taverne en het café. De kerk van Sint
Nikitas uit 1867 is een bezienswaardigheid, net zo als het gebouw van
de oude school uit de 19e eeuw. Vervolgens maakt u een wandeling
door Neos Marmaras, dat werkelijk een prachtige haven heeft met
enkele terrasjes waar u eventueel een heerlijke frappé kunt nuttigen.
De reis vervolgt u naar Porto-Koufo, dit is de grootste en veiligste
natuurlijke haven van Griekenland en ligt in het zuidwesten van
Sithonia op Chalkidiki. In de tweede wereldoorlog gebruikten de
Duitsers Porto Koufo als haven voor hun onderzeeërs. Tegenwoordig

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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ligt de baai en het havenplaatsje vol visserskotters en zeilboten. In
Sarti heeft u vrije tijd waar u heerlijk door het centrum kunt struinen,
een heerlijke Griekse salade kunt eten of souvenirs kunt kopen voor
het thuisfront. Via de oostkant rijdt u weer terug naar uw hotel. Diner
en overnachting in uw hotel.

Dag 7 - Vrije dag

Na het ontbijt kunt u ervoor kiezen om heerlijk te luieren aan de zee
of te genieten van alles wat u hotel de bieden heeft. Wilt u toch nog
meer zien dan kunt u eventueel naar Omos Panagais reizen op eigen
gelegenheid. Daar is een pittoreske haven waar boten liggen die
verschillende excursie aanbieden. Tevens nodigt de haven en de
omgeving uit tot wandelen en ontdekken van mooie fotogenieke
plekjes. Diner en overnachting in uw hotel.

Dag 8 - Thessaloniki - Limburg

Na het ontbijt heeft u nog de tijd om te genieten van alle faciliteit van
het hotel en de omgeving. Na de lunch is het weer tijd voor de
transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar Düsseldorf of Weeze.
Aansluitend staat de luxe touringcar voor u klaar om u weer veilig
terug te rijden naar Maastricht. Dan komt er een einde aan een
heerlijke Griekse reis waarin werkelijk alles verpakt zat; luxe, Griekse
gastvrijheid en natuurlijk cultuur en natuur. Mooie verhalen,
anekdotes en schitterende foto’s zorgen ervoor dat u nog lang kunt
nagenieten! We zien u graag weer terug op één van onze reizen.

Hotelinformatie

Acrotel Athena Pallas *****

Uw 5* hotel Athena Pallas behoort tot de bekende Acrotel keten en is
fantastisch gelegen en van alle gemakken voorzien. Direct aan zee,
een eigen zwembad en maar liefst 5 restaurants waar u uit kunt
kiezen aangezien u hier verbllijft op basis van halfpension. Er zijn
tevens 5 barretjes, fitnessruimte en een lobby. Uw kamer is luxe
ingericht met een zitje, televisie, koffie- en theefacliteiten,
airconditioning en een kluisje. Gemeubileerd balkon.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 154,-

Hotel website: http://www.acrotel.gr/hotel/athena-pallas-vil...
Hotel adres: Elia Beach, 630 88, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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