
 

Tailor Made Travel  
Presenteert  

met de reismadammen naar  

Griekenland 
Van 2 tot 9 oktober 2016 

  

rondreis door de Peloponnesos    

 



 

Dag 1  zondag 2 oktober 2016   Eindhoven  Athene - Delphi 

Per taxibusje vanuit Genk / Houthalen naar de luchthaven van Eindhoven.  
 

Eindhoven  07u15  vlucht HV 6709 met Transavia 
Athene  11u30 
 

Na aankomst in Athene rijden we per bus richting Delphi. Onderweg stoppen we in Osios Loukas, 
een schitterend Byzantijns klooster. Na een uitgebreid bezoek rijden we 40 km verder tot in Delphi , 
prachtig gelegen in de bergen. Deplhi werd door de klassieken beschouwd als de ‘navel der aarde’. 
Het was het grootste religieuze en geestelijke centrum van het oude Griekenland, met een roem en 
een autoriteit die uitstraalden over het hele Middellandse Zeegebied.  
 

 
 
Avondmaal met prachtig zicht over de vallei en overnachting in Kastalia Boutique Hotel ****, 

gelegen in het oude centrum van Delphi. 
 

Dag 2  maandag  3 oktober 2016  Delphi - Olympia 

 
Bezoek aan het museum met het bekende beeld van de Wagenmenner, het opgravingsterrein van 
Delphi met o.a. de schathuizen, de tempel van Apollo en van Athena, het theater en het 
indrukwekkende stadion.  
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Vrije lunch waarna vertrek naar Olympia. De rit er naar toe is erg mooi en zeker het eerste stuk is een 
kronkelende kustweg met mooie zichten, waar we ook verschillende keren zullen stoppen om foto’s 
te trekken. Verder rijden we over de indrukwekkende brug van Patra om voor het eerst  de 
Peloponnesos binnen te rijden. 
 

 
Avondmaal  en overnachting in hotel Europa ****, gelegen op een heuvel net boven het centrum 
van het oude Olympia. Het hotel heeft een mooi zwembad en een prachtige tuin waar het restaurant 
zich bevindt. 

 
Dag 3  dinsdag 4 oktober 2016   Olympia  

 
Vandaag bezoeken we het antieke Olympia. 
Eerst gaan we naar het museum van de Olympische 
spelen met de volledige geschiedenis ervan. Daarna 
zullen we de prachtig bewaarde beelden bewonderen 
in het archeologisch museum. 
 
Vrije lunch in de buurt. 
 
Vervolgens bezoeken we nog de opgravingsite van 
Olympia.  Avondmaal en overnachting in hotel Europa 
in Olympia. 

 
Dag 4  woensdag 5 oktober 2016  Lousioskloof - Nafplion  
 
 
We rijden via secundaire wegen door de indrukwekkende 
Peloponnesos waar we enkele typische dorpjes passeren.  
 
We stoppen aan de Lousioskloof om een wandeling te maken en 
te genieten van de prachtige uitzichten en om een bezoek te 
brengen aan de Moni Ioannou Prodromou, een oud Middeleeuws 
klooster in de buurt. 
 
 
 
 
 



 

 
Vrije lunch in Dimitsana, waarna vertrek via Megalopoli en 
Sparta naar Nafplion. 
 
Nafplion is een gezellig havenstadje in de schaduw van een 
grote rots, waarop het Palamidi kasteel torent. Dicht bij de 
haven ligt het Bourzi-eilandje met een Venetiaans fort. 
In het centrum vind je vele gezellige restaurants, café’s en 
een groot aanbod van winkeltjes. 
 

Avondmaal en overnachting in hotel Amalia 4* in Nafplion. 
 

 
 

 
 
Dag 5  donderdag 6 oktober 2016   Mycene-Epidavros 
 

Na het ontbijt vertrekken we naar Mycene.  
Hier bezoeken we de opgravingsite en het 
museum. Archeologisch onderzoek in de burcht 
van Mycene toont aan dat de heuvel al rond     
3 000 v. Chr. bewoond was. We lopen langs de 
grote grafcirkels en  bewonderen er de 
leeuwenpoort uit 1250 voor Chr. 
 
 
 
 

 
Vrije lunch onderweg. 

 



 

Daarna rijden we naar Epidavros voor een bezoek 
aan het imposante theater uit de 4de eeuw v. Chr. 
Het is een bijzonder goed geconserveerd 
bouwwerk met meer dan 12.000 zitplaatsen en 
een geweldige akoestiek. 
 
 
 
Terug in Nafplion kunnen we nog wat luieren aan 
het zwembad van het hotel of wat kuieren door 
de gezellige straatjes van Nafplion. 

 
Avondmaal en overnachting in hotel Amalia. 
 
 

 
Dag 6  vrijdag  7 oktober 2016    Nafplion – Athene 
 

Na het ontbijt rijden we richting Athene, met 
onderweg een fotostop aan het kanaal van 
Korinthe uit 1893. 
 
Vrije lunch in Athene. 
 
 
Na de middag maken we een stadswandeling 
met o.a. de Plaka, het parlement, enkele Grieks-
Orthodoxe kerken, de triomfboog van 
Hadrianus, de tempel van de Olympische Zeus… 
om te eindigen in het gezellige Monastiraki, 
waar we zullen dineren. 
 
 
 

 
 

 
Overnachting in Hotel Attalos****. 
Dit hotel is zeer centraal gelegen voor al onze 
uitstappen en biedt een mooi uitzicht op de 
Acropolis van op het gezellige dakterras. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Dag 7  zaterdag 8 oktober 2016   Athene 

 
Na het ontbijt beginnen we met een bezoek aan de Akropolis, daarna het Akropolismuseum. 
 

 
 
 
Vrije lunch in de buurt. Vervolgens gaan we naar het nationaal museum. 
Tussendoor passeren we nog o.a. de Agora, het Theseion, de toren der winden… 
Vrije tijd voor een terrasje en/of een shopmoment!!! 
Avondmaal in een restaurant in de buurt van het hotel. 
 
 

Dag 8  zaterdag 9 oktober 2016   Athene  Brussel 
 
Na het ontbijt vertrek naar de luchthaven voor onze vlucht naar Eindhoven. 
 
Athene   12u15  vlucht HV 6710 met Transavia 
Eindhoven 14u35 
 
Per taxibusje van Eindhoven naar Genk / Houthalen.  
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Prijs per persoon:  1035 euro 

Single supplement:  195 euro 
 
 
Inbegrepen in de prijs :  
 

- Transfer per taxibusje van Genk/Houthalen naar Eindhoven (heen en terug) 
- Alle vluchten met Transavia naar Athene en terug met 15kg ruimbagage + 10kg handbagage 
- Verblijf in de vernoemde geselecteerde hotels op basis van een tweepersoonskamer 
- De maaltijden zoals vermeld (halfpension) 
- De verblijfstaks 
- Alle vermelde transfers 
- Vervoer ter plaatse per bus met airconditioning  
- Nederlandstalige gids Jean-Louis Vanhelmont 
- Nederlandstalige Tailor Made Travel begeleider Linda Palmers  
 

Niet inbegrepen in de prijs :  
 
- De dranken aan tafel 
- De persoonlijke uitgaven ( minibar, enz ... )  
- Vrije lunches 
- De fooi voor de chauffeur  
- Alle toegangsgelden tot musea, bezienswaardigheden,.. 
- De reis- en annulatieverzekering 
 

Opmerkingen :  
 

- Deze reis gaat door met minimum 15 deelnemers 
 
 

 


