Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Ervaar het ultieme vakantiegevoel in
Chalkidiki

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.495,- p.p.

8-daagse ontdekkingstocht op het
ongerepte Griekse schiereiland
Chalkidiki is één van de mooiste streken van Noord-Griekenland.
Helder water, witte zandstranden en groene heuvels in het
binnenland. Het schiereiland wordt ondanks haar schoonheid nog
niet overspoeld met toeristen. Deze ongerepte en onontdekte streek
is de perfecte vakantiebestemming voor wie het Griekse leven wil
ervaren. Bezoek authentieke vissersplaatsjes, ontdek verborgen
baaien en bewonder eeuwenoude geschiedenis in de dorpen. Het
ultieme vakantiegevoel ervaart u in Chalkidiki.

Vertrekdata
18 mei 2023

€1495

21 september 2023 €1495

11 oktober 2023

€1495

Het 5-sterrenhotel Acrotel Athena Pallas is uw verblijfplaats tijdens
deze reis. Het luxe hotel ligt aan de kust bij Elia Beach en heeft onder
meer een zwembad. U verblijft hier op basis van halfpension. Tijdens
uw dagexcursies wordt u begeleid door onze reisleiding en een lokale
gids. U heeft twee vrije dagen die u naar eigen wens kunt invullen. U
vliegt vanuit Düsseldorf naar dit paradijs en wij zorgen voor
comfortabel transport vanuit Limburg.

Dag 1 - vlucht naar Thessaloniki
Vandaag stapt u op een van onze opstapplaatsen in Limburg in onze
luxe touringcar. Deze brengt u naar de luchthaven van Düsseldorf.
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Hier stapt u met uw ervaren reisleiding in het vliegtuig naar
Thessaloniki in het noorden van Griekenland. Haal uw koffer van de
band en stap in de touringcar naar het 5-sterrenhotel Acrotel Athena
Pallas. Het hotel ligt aan de kust in de regio Chalkidiki en is van alle
gemakken voorzien. U kunt er gebruikmaken van onder meer het
zwembad, diverse barretjes en de fitnessruimte. U verblijft hier op
basis van halfpension. Dit comfortabele hotel is tijdens de gehele reis
uw uitvalsbasis voor de dagexcursies.

Dag 2 - ontdek het prachtige schiereiland Sithonia

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthhaven van Düsseldorf v.v.
Vlucht van Düsseldorf naar
Thessaloniki en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)
6 kg handbagage en 20 kg
ruimbagage
Vervoer van de luchthaven naar het
hotel en v.v.
Audiosysteem (oortjes)

Na het uitgebreide ontbijt in het hotel stapt u met onze gids in de
touringcar voor de eerste dagexcursie. U reist naar het schiereiland
Sithonia. Heuvels vol olijfbomen, vers geroosterde inktvis, verlaten
strandjes en adembenemende vergezichten. Het binnenland voelt
typisch Grieks, terwijl de kust aan verre tropische oorden doet denken.
U maakt een wandeling door het eeuwenoude deel van de badplaats
Nikiti. Hier loopt u door smalle straatjes tussen authentieke stenen
huizen van rond 1830. De kerk van Sint Nikitas uit 1867 en de 19eeeuwse school is een bezienswaardigheid. Bij een lokale imker proeft
u de goede kwaliteit honing waar Chalkidiki bekend om staat. De
volgende stop op de route is de prachtige haven van Neos Marmaras.
Hier kunt u op een terrasje aan het water van een frappé genieten,
voordat u doorreist naar Porto-Koufo. Deze natuurlijke haven is de
grootste van Griekenland. Het werd in de Tweede Wereldoorlog door
de Duitsers voor hun onderzeeërs gebruikt. Voordat u door het
prachtige landschap terug reist naar het hotel, brengt u een bezoekje
aan het sfeervolle centrum van Sarti.

Dag 3 - kies uw eigen dagindeling
Vandaag mag u helemaal zelf besluiten wat u wilt gaan doen. Blijf
extra lang in bed liggen, geniet van een uitgebreid ontbijt en duik in
het zwembad. Of vraag de reisleiding om tips voor uitjes in de
omgeving. U kunt eventueel op eigen kosten een taxi naar het
sfeervolle centrum van het dorp nemen. Natuurlijk kunt u ook van
een dagje zee genieten. ‘s Avonds bereidt de kok van het hotel weer
een heerlijke (Griekse) maaltijd voor u.

Dag 4 - ervaar de Griekse manier van leven
Vandaag krijgt u een kijkje in de authentieke Griekse leefstijl. Na het
ontbijt neemt onze lokale gids u mee op ontdekkingstocht. Hij of zij
brengt u naar de plekken waar u meer locals dan toeristen zult zien. U
bezoekt de Griekse markt in Nea Moudania en u drinkt een kop, in
een koperen kannetje bereide, Griekse koffie in de haven (exclusief
reissom). Uw gids zal u vertellen over de vele soorten koffie die er zijn
en welke belangrijke rol die spelen in de levens van de Grieken.
Vervolgens neemt de gids u mee naar het mannenklooster, waar nog
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Verblijf in 5-sterrenhotel Athena
Pallas op basis van halfpension
Een dagexcursie naar Sithonia onder
leiding van een lokale gids incl. een
honingproeverij
Een dagexcursie: een lokale Griekse
beleving, onder leiding van een
lokale gids
Een dagexcursie naar Kassandra
onder leiding van een lokale gids
Een dagexcursie naar Thessaloniki
onder leiding van een lokale gids
Entree voor een bezoek aan het
klooster
Een olijven- en kaasproeverij
Mini reisboekje per kamer
Toeristenbelasting
Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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altijd met een strikte hiërarchie geleefd wordt. De bus rijdt u
vervolgens door het Cholomondas-gebergte met een maximale
hoogte van 1.165 meter. Hier bezoekt u een bergdorpje waar de tijd
stilgestaan lijkt te hebben. Uw gids vertelt u alles over de
geschiedenis en schenkt u in de taverne een glaasje Ouzo (exclusief
reissom). Via een andere, niet minder fotogenieke route, brengt de
bus u aan het eind van de middag weer terug naar het hotel.

Dag 5 - bezoek het duizenden jaren oude
Thessaloniki
Vandaag reist u na het ontbijt met een lokale gids naar de ruim 2.300
jaar oude metropool Thessaloniki. U brengt de dag door in deze op
een na grootste stad van Griekenland. Het nieuwste deel van de stad
ligt aan de Golf van Thermaikos en het oude deel ligt tussen de
Byzantijnse stadsmuren hogerop de heuvel. Op het hoogste punt
staat een acropolis, waarin u een cultureel museum kunt bezoeken.
Wandel door de bijzondere markthallen terwijl de gids u interessante
verhalen vertelt. Proef de vele soorten olijven, kazen en andere
streekproducten. Vervolgens heeft u een paar uur de tijd om het oude
centrum op eigen tempo te ontdekken. Wandel over de promenade,
kijk naar de locals vanaf een terrasje of bezoek het archeologisch
museum. Na een dagje stad brengt de bus u terug naar het hotel,
voor het diner.

Dag 6 - bewonder het gevarieerde eiland
Kassandra
Vandaag neemt de lokale gids u mee naar Kassandra, het meest
westelijk gelegen schiereiland van Chalkidiki. Witte stranden, groene
dennenbomen en een azuurblauwe zee maken het een waar
vakantieparadijs. U bezoekt het traditioneel Macedonische dorp
Athytos. Loop over geplaveide straatjes tussen authentieke stenen
huizen en tavernes. In de kleine winkels in het centrum kunt u
souvenirs en lokale lekkernijen kopen. Bij de kerk van Agios Dimitrios

Overige info
Maximaal aantal deelnemers: 25
personen
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

uit 1858 komen de meeste straatjes samen. Aan de rand van het dorp
heeft u vanaf de promenade op de rand van een 75 meter hoge rots
uitzicht op de kust. Na een drankje op een terras is het tijd om terug
naar het hotel te rijden voor het diner.

Dag 7 - geniet van een vrije dag
De laatste volledige dag in Chalkidiki heeft geen vaste indeling. U
bepaalt of u de hele dag in zee wilt dobberen of nog een uitje in de
omgeving wilt maken. Heeft u inspiratie nodig? Vraag de reisleiding,
de lokale gids of de medewerkers van het hotel. Zij weten de beste
bezienswaardigheden en de gezelligste terrassen te vinden.
Vanavond dineert en slaapt u nog een laatste keer in het hotel.
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Dag 8 - terugreis naar Limburg
Na zeven dagen ontspannen en genieten in Chalkidiki is het tijd om
naar Limburg terug te keren. Na het ontbijt stapt u in de bus die u
naar de luchthaven van Thessaloniki brengt. In Düsseldorf staat onze
luxe touringcar op u te wachten. Bepakt met vakantieherinneringen
wordt u door onze chauffeur afgezet op een van onze opstapplaatsen
naar uw keuze.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie
5-sterrenhotel Acrotel Athena Pallas
Tijdens uw vakantie verblijft u op basis van halfpension in het
5-sterrenhotel Athena Pallas, dat behoort tot de bekende Acrotel
keten. Voorzien van alle gemakken om uw vakantie zo aangenaam
mogelijk te maken. Vanuit het hotel loopt u direct naar het strand en
zwembadliefhebbers nemen een duik in het zwembad. Tevens is er
een heerlijke lobby, gezellige barretjes en een fitnessruimte. Uw luxe
kamer is voorzien van een zitje, televisie, koffie- en theefaciliteiten,
airconditioning en een kluisje. Het centrum van Nikita ligt op zo’n 15
minuten rijafstand.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 209,Hotel website: https://www.acrotel.gr/athena-pallas/
Hotel adres: Elia Beach, 630 88, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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