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

Cycladen island hopping ontdek de
schitterende eilanden Santorini, Naxos en
Paros
De eilanden Santorini, Naxos en Paros met
Athene

Overrompelend mooi! Trots kunnen we u deze nieuwe reis van harte
aanbevelen. De Griekse Cycladen liggen in het midden van de
Egeïsche zee grofweg tussen het vaste land en Kreta in en is zonder
meer de meest schilderachtige eilandengroep van Griekenland.
Karakteristiek voor de Cycladen eilanden zijn de helderwitte
kubusvormige huisjes, met fel blauwe deuren en ramen. Witgekalkte
doolhof straatjes, talrijke windmolens en pittoreske kerken. Dit
allemaal in combinatie met een heerlijk zonnetje en een azuurblauwe
zee. Ondanks de overeenkomsten tussen alle eilanden, heeft elk
eiland zijn bijzonderheden behouden. Santorini is een heel
romantisch eiland met prachtige zonsondergangen, Naxos heeft de
mooiste stranden van de Cycladen, is als enige eiland erg groen door
haar natuurpracht. Naxos staat vooral bekend om zijn marmer en de
speciale citroenlikeur Kitron. Voor het echte Griekenland met de zo
bekende Griekse relaxte sfeer bezoekt u Paros. De naam Cycladen

8 dagen vanaf
€ 1.425,- p.p.

Inclusief
Vervoer van Limburg naar Eindhoven
v.v.

Vlucht Eindhoven - Athene v.v. met
Transavia (incl. luchthavenbelasting
o.v.v. wijzigingen)

1 x ruimbagage van 15 kg

Transfers van luchthaven naar hotels
v.v.

Transfers van haven naar hotels v.v.

1 overnachting in 4* hotel Evereden
Beach Resort

1 overnachting in 3* hotel Mathios
Village
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zouden de eilanden volgens de overlevering te danken hebben aan
de circel (Kyklos) die ze vormen om het heilige eiland Dilos. Tijdens
deze betoverende reis verblijft u in prima kleinschalige hotels die de
Cycladische sfeer prima weergeven. Uiteraard op basis van
halfpension. Zoals u van ons gewend bent is de transfer naar de
luchthaven van Eindhoven inbegrepen in de prijs. Evenals de ervaren
Het Zuiden en Jaocbs Reizen reisbegeleiding. Kalosoriste!

Dag 1 - Zaterdag 13 juni 2020

Limburg – Düsseldorf – Athene

Vanuit de door u gekozen opstapplaats reist u in onze luxe touringcar
naar de luchthaven van Eindhoven voor uw vlucht met Transavia naar
Athene. U vertrekt om 14.50 uur (onder voorbehoud), de landing is
voorzien om 18.55 uur. Vervolgens is er de transfer naar uw hotel. Een
touringcar brengt u naar het hotel Evereden Beach Resort **** in
Anavyssos, ook wel de Atheense Riviera genoemd. U dineert laat in
het hotel. Overnachting in uw hotel.

Dag 2 - Zondag 14 juni 2020

Athene – Santorini

Na het ontbijt heeft u een transfer naar de haven van Pireas waar u op
de boot naar Santorini stapt. Wanneer u het eiland Santorini nadert
krijgt u meteen al een adembenemend mooi uitzicht op dit prachtige
eiland. Bij aankomst in de haven staat uw lokale gids al op u te
wachten voor een eiland tour. Uiteraard staat een bezoek aan het
hoofdstadje Fira met de witte kerken met blauwe koepeldakjes op
het programma. Hierna kunt u inchecken in uw hotel. Ook van de
schitterende zonsondergang kunt u vanavond genieten. Tip; een
wandeltochtje naar beneden naar de oude haven en ga terug
omhoog met het kabelbaantje. Diner en overnachting in uw hotel.

Dag 3 - Maandag 15 juni 2020

Santorini – Akrotiri – Naxos

Na het ontbijt is het tijd voor spectaculair Akrotiri. Vergeet u uw koffer
niet, na deze excursie gaat u naar de haven van Santorini. Akrotiri is
een prehistorische stad op Santorini ook wel het “Pompeii” van
Griekenland genoemd, en ligt op 15 kilometer rijden van Fira. Na
zeven jaar sluiting door het instorten van het dak is de belangrijkste
archeologische bezienswaardigheid van Santorini sinds 2012 weer
geopend voor publiek. De archeologische site is eeuwenlang zo goed
bewaard gebleven door de vulkanische as van de uitbarsting op
Santorini in 1613 voor Christus. De totale oppervlakte is 12.000
vierkante meter en het diepste punt is 12 meter uitgegraven. Van de

2 overnachtingen in 4 * hotel Naxos
Palace

2 overnachtingen in 4* hotel Narges

1 overnachting in 4 * hotel Mati

7 x halfpension

1 flesje Ouzo

2 x halve dag excursie Santorini met
Duitssprekende gids

1 x dagexcursie Naxos met
Duitssprekende gids

1 x Kitro likeur proeverij op Naxos

1 x halve dag excursie naar Paros met
Duitssprekende gids

Toeristenbelasting

Het Zuiden en Jacobs Reizen
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten€ 29,50 per
boeking

Eventuele verzekeringen
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in totaal 35 verschillende gebouwen zijn er pas vier geheel
bestudeerd. Uw lokale gids vertelt u er alles over. In de namiddag
wordt u bij de haven afgezet voor uw boottocht naar Naxos. Bij
aankomst staat de lokale gids op u te wachten voor uw transfer naar
uw hotel. Diner en overnachting in uw hotel.

Dag 4 - Dinsdag 16 juni 2020

Naxos

Na uw ontbijt is het tijd om een hele dag dit mooie eiland te
verkennen samen met uw lokale gids. De kust van Naxos kenmerkt
zich in het noorden en oosten met steile rotspartijen. In het
zuidwesten heel beschut met veel baaien. De hoogste berg Zas
(moeilijk om de top te bereiken) is meer dan één kilometer hoog en
geeft u een mooi uitzicht over Naxos en de nabijgelegen Griekse
eilanden. De bergdorpen Filoti en Chalki zijn de mooiste van het
Naxos. In het centrum kunt u lekker genieten op één van de terrassen.
Met enige regelmaat lopen hier (nog) oude Griekse mannetjes met
ezels van en naar de bakker. Net buiten de dorpen ziet u bovenop
een bergtop het mooie witte onbereikbare kerkje Fotodoti Moni.
Apollonia is een mooi kustplaatsje waar marmer wordt gedolven.
Bijzonder interessant is het enorme half voltooide Kouros beeld (6e
eeuws). Boven het dorp leidt een trap omhoog naar de antieke
marmergroeven en het Kouros beeld. Natuurlijk ontbreken de
Melanes dorpen niet op deze eilandtour; ze zijn traditioneel, cultureel
en absoluut uniek. Natuurlijk proeft u de lokale citroenlikeur Kitron. In
de namiddag arriveert u weer bij uw hotel waar u dineert en
overnacht.

 

 

Dag 5 - Woensdag 17 juni 2020

Naxos – Paros

Na het ontbijt heeft u vandaag de rest van de ochtend en begin van
de middag heerlijk vrij. In de namiddag wordt u opgehaald voor uw
boottocht naar Paros, deze tocht duurt ca. 1 uur. In de haven van
Paros staat uw lokale gids al op u te wachten voor uw transfer naar
uw hotel. Daar heeft u diner en overnachting.

Dag 6 - Donderdag 18 juni 2020

Paros

Na het ontbijt staat de lolake gids wederom voor uw klaar voor uw

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met Het
Zuiden en Jacobs Reizen
reisbegeleiding.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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halve dag eilandtour. U bezoekt de hoofdstad van het eiland dat is
Parikia,dat in het westen van het eiland in een grote baai ligt. Hier
bezoekt u de kerk Katapoliani.

Op het eiland zijn meerdere pittoreske vissersdorpen zoals Pisos en
Livadi. Op al deze plaatsen zijn er leuke taverna’s en cafés. Wanneer u
door het binnenland van het eiland rijdt ziet u de typisch Cycladische
dorpen waaronder Lefkes. Dit plaatsje behoort tot de mooiste dorpen
van de Cycladen. Hier kunt u uw lunch nuttigen. De typisch Griekse
aanblik van octopussen die in de zon hangen te drogen zult u hier
veelvuldig tegenkomen. Diner en overnachting in uw hotel.

 

Dag 7 - Vrijdag 19 juni 2020

Paros – Pireus – Athene

Na het ontbijt is het tijd voor uw boot terug naar Athene. Deze vaart
zal ongeveer 4,5 uur in beslag nemen. In de haven van Athene wacht
u lokale gids op u voor uw transfer naar uw fijne hotel. De rest van de
middag is heerlijk ter vrije besteding. Diner en overnachting in uw
hotel.

Dag 8 - Zaterdag 20 juni 2020

Athene – Eindhoven – Limburg

Na het ontbijt heeft u nog de hele dag heerlijk vrije tijd. U kunt
genieten van alle faciliteiten van uw hotel, naar het strand of u kunt
met het openbaar vervoer naar Athene. Uw transfer naar de
luchthaven zal rond 17.00 uur zijn. Uw vlucht met Transavia naar
Eindhoven vertrekt om 19.40 uur. (onder voorbehoud) U arriveert rond
22.00 uur op de luchthaven van Eindhoven. Vervolgens staat onze
luxe touringcar weer voor u klaar om u veilig naar Limburg te rijden.
Dan komt er een einde aan een heerlijke Griekse beleving! Graag zien
we u terug op één van onze andere reizen.

Hotelinformatie

Hotel Evereden Beach Resort ****

Het fijne hotel ligt te midden van een dennenbos en heeft een eigen
strand met blauwe vlag en een buitenzwembad. Tevens is er gratis
Wifi. Uw kamer heeft een zitje, airconditioning, een satelliet-tv,
minibar en een balkon. Badkamer met bad/douche en haardroger.
Het strandrestaurant en de snackbar “Somewhere in Eden Resort”
van het hotel serveren een menu, gebaseerd op de Griekse en

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

Versie: 25 February 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 4

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=3648


Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

mediterrane keuken en ontworpen door een beroemde chef-kok. De
restaurants van Season’s en La Piscine completeren de culinaire
hoogstandjes van het hotel.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 220,-

Hotel website: http://www.evereden.gr
Hotel adres: Sounion Avenue, Anavyssos, 19013,
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Mathios Village ***

Hotel Mathios wordt door een familie beheerd en heeft een buitenbad
en een bar aan het zwembad. Het restaurant van het hotel serveert
Griekse gerechten. Er is in alle ruimtes gratis WiFi beschikbaar. De
kamers van hotel Mathios worden omringd door de groene
wijngaarden van het rustige dorp Akrotiri en zijn voorzien van
airconditioning, satelliet-tv, een minibar en een eigen badkamer met
een haardroger. Elke kamer heeft ook een balkon. Het beroemde rode
strand ligt op 2 km van de accommodatie en het is 22 km naar het
schilderachtige stadje Oia. De haven Ormos Athinios bevindt zich op
8,5 km afstand en de luchthaven van Santorini is op 12 km van de
accommodatie gelegen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://mathios-village-santorini.h-rez.com
Hotel adres: Akrotiri Village, Santorini, 84700, Greece
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Naxos Palace ****

Het hotel ligt op een prachtige locatie dicht bij het strand. Ook het
stadscentrum en de haven zijn op loopafstand. Het complex wordt
omgeven door een rustige groene tuin en ademt een traditionele
Cycladische sfeer. Het beschikt over een restaurant, een bar en spa-
en fitnessfaciliteiten, waaronder een buitenzwembad en een hot tub.
Er wordt dagelijks een Amerikaans ontbijt geserveerd. Uw
comfortabele kamers zijn voorzien van de gebruikelijke faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer : geen toeslag
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Hotel website: https://www.naxospalacehotel.com/en/
Hotel adres: Agiou Prokopiou-Choras, Agios Prokopios 84300
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Narges ****

Het 4-sterrenhotel Narges ligt in Aliki en heeft een heerlijk Grieks
traditioneel restaurant en een groot zwembad met een stijlvolle bar.
De accommodaties in Cycladische stijl hebben gratis WiFi. De kamers
zijn ingericht in heldere kleuren en hebben een balkon met uitzicht
op de tuin. De kamers zijn uitgerust met een mini-koelkast, een
kluisje en een televisie met satellietzenders. In de eigen badkamer
vindt u een haardroger en gratis toiletartikelen. De bar bij het
zwembad serveert exotische cocktails, drankjes en koffie. In het
restaurant kunt u genieten van Griekse gerechten, die worden bereid
door de chef-kok van het hotel. Er wordt ’s ochtends een ontbijtbuffet
geserveerd.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer : geen toeslag

Hotel website: http://www.narges.gr/
Hotel adres: Aliki 844 00, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Mati ****

Hotel Mati ligt aan het strand, op slechts 3 km van de haven van
Rafina. De moderne kamers van het Mati hotel zijn voorzien van
satelliet-tv, een koelkast, een haardroger en een kluisje. Er is
roomservice en gratis WiFi beschikbaar. Er wordt elke ochtend een
Amerikaans ontbijt geserveerd, dat bij de kamerprijs is inbegrepen.
Het à-la-carte restaurant van het hotel serveert mediterrane
gerechten en biedt uitzicht op zee en het zwembad. De snackbar
serveert de hele dag koffie, desserts, salades, snacks en sappen. Direct
naast het hotel ligt de jachthaven. De oude stad Marathónas is 10 km
verderop.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer : geen toeslag

Hotel website: https://www.matihotel.com
Hotel adres: 33 Posidonos Avenue, Mati, 19005, Griekenland 
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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