Tailor Made Travel
Presenteert
o.l.v. Nederlandstalige gids

Griekenland
Van 6 tot 13 oktober 2021
Rondreis doorheen de Peloponnesos

Dag 1

Woensdag 6 oktober 2021

Brussel

Athene

Samenkomst van de deelnemers op de luchthaven van Zaventem.
Vlucht met Brussels Airlines naar Athene.
Brussel vertrek om 09u00
Athene aankomst om 13u10
Transfer per autocar naar hotel Attalos.
http://www.attaloshotel.com/

in de namiddag maken we een
wandeling rondom de Plaka en het
Syntagma Plein.
Avondmaal en overnachting.

Dag 2

Donderdag 7 oktober 2021

Akropolis

In de voormiddag wandelen we vanuit ons hotel via de
agora- Theiseion naar de Akropolis. We maken een stop
aan de Areopagus waarna we de Akropolis bezoeken.
Vrije lunch.
In de namiddag bezoeken we het Akropolismuseum.

Inbegrepen avondmaal
Overnachting in hotel Attalos in Athene.

Dag 3

Vrijdag 8 oktober 2021

Delphi

Na het ontbijt maken we een stadswandeling.
Na de vrije lunch komt de autocar
ons om 13 uur afhalen voor het
vertrek naar Delphi. Onderweg
stoppen we in Osios Loukas, een
schitterend Byzantijns klooster.
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 uitstraalde over het
hele Middellandse Zeegebied.
Avondmaal en overnachting in het Kastalia Boutique Hotel.
http://www.kastaliahotel.gr/

Dag 4

Zaterdag 9 oktober 2021

Delphi - Olympia

Bezoek aan de Archeologische site van Delphi met aansluitend het museum met het beeld van de
Wagenmenner. Hierna vertrekken we naar Olympia met stop in Itea voor de vrije lunch.
Olympia is gelegen in een weelderige begroeide vallei. De rit er naar toe is erg mooi. Het eerste stuk is
een kronkelende kustweg met mooie zichten.
In de namiddag bezoeken we Naupaktos om dan tegen 18 uur in ons hotel toe te komen.

We verblijven twee nachten in Hotel Europa op basis van halfpension.
http://www.hoteleuropa.gr/index.php?language=en

Dag 5

Zondag 10 oktober 2021

Olympia
In de voormiddag bezoeken we het museum en de
opgravingsite van Olympia. De regio herbergt
talrijke ruïnes van oude steden en er zijn
Byzantijnse kerken en oude kastelen van
aanzienlijke archeologische en historische waarde
terug te vinden. In Olympia werden om de vier jaar
in de zomer de Olympische spelen gehouden.
Na de lunch is er een vrije namiddag.
Hotel Europa beschikt over een heel mooi
zwembad.

Dag 6

Maandag 11 oktober 2021

Nafplion

We rijden via secundaire wegen door de Peloponnesos naar een reeks prachtige kloosters in de buurt
van de Loussioskloof en de Alfioskloof. We stoppen in Demitsana voor een bezoek aan het Prodromos
Klooster.

Avondmaal waarna overnachting in het Grande Hotel Bretagne te Nafplion.
https://www.grandebretagne.com.gr/

Dag 7

Dinsdag 12 oktober 2021

Vandaag vertrekken we
vroeg naar Mycene.
Dit is een prachtige rit
doorheen de bergen van de
Peloponnesos.
In Mycene bezoeken we de
opgravingsite met de
beroemde leeuwenpoort,
het museum en de Atreus
grafheuvel.

Mycene

Na de vrije lunch nemen we vrije tijd of bezoeken we de Palamidi vesting.

Avondmaal waarna overnachting in Hotel Park.

Dag 8

Woensdag 13 oktober 2021

Bezoek aan Epidauros

Epidaurus - Athene

Brussel

We houden een korte stop aan de brug over het kanaal van Korinthe en dan rijden we naar de
luchthaven van Athene voor de terugvlucht.
Vrije lunch op de luchthaven.
Athene vertrek om 14u00
Brussel aankomst om 16u20

Prijs per persoon:
Single supplement:

1.395 euro
225 euro

Inbegrepen in de prijs :
-

De vluchten met Brussels Airlines naar Athene en terug incl. 23kg ruimbagage
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 gedurende gans de reis

Niet inbegrepen in de prijs :
- De dranken aan tafel
- De persoonlijke uitgaven (minibar, enz ... )
- Vrije lunches
- De fooi voor de chauffeur
- De toegangsgelden tot musea, bezienswaardigheden (ca. 90 euro) (50% korting voor 65++)
- De reis- en annulatieverzekering

