9-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
GRIEKS VASTELAND
Maandag 06 tot dinsdag 14 juli 2020
Verrassend, boeiend en leerrijk! Zo zouden we het Griekse vasteland kunnen omschrijven.
Verrassend omwille van de natuur met verschillende boomsoorten, vijgenbomen, citrusbomen en
vooral olijfbomen, maar ook cultuurlandschappen door de mens aangelegd. Boeiend omwille van de
oude sites die tot leven komen… Griekenland is de bakermat van onze beschaving. De antieke steden
waarover we op school geleerd hebben, zijn hier werkelijk tastbaar.
DAG 1 - EINE – ATHENE – KALAMBAKA:
We vertrekken vanuit Eine naar Zaventem voor een vlucht naar Athene. Met een lokale autocar gaat
het naar Kalambaka.
DAG 2 - KALAMBAKA – METEOREN – DELPHI:
Op de rotsen in de lucht – Meteora – werden er kloosters gebouwd. We staan in bewondering voor
de Byzantijnse iconen en fresco’s die de monniken, nonnen en gelovigen inspireren bij de
erediensten. We vernemen er bovendien alles over de Grieks-Orthodoxe godsdienst en de liturgie.
Het middagmaal nemen we nog in Kalambaka, daarna gaat het richting Delphi.
DAG 3 - DELPHI – OLYMPIA:
We bezoeken de archeologische site van Delphi. Deze plaats is niet voor niets wereldbekend omwille
van het orakel en de tempel van Apollo, god van het licht. Delphi was het grootste religieuze en
geestelijke centrum van het oude Griekenland. Het museum toont tal van voorwerpen uit de
oudheid. We zien er o.a. het wereldberoemde beeld van de wagenmenner, de zilveren stier van
Corfu, enz. Na de lunch rijden we langs de Golf van Korinthe naar Olympia.
DAG 4 - OLYMPIA – TOLO:
Olympia is uiteraard nauw verbonden met de Olympische Spelen van de Moderne Tijd. Op deze
historische site zien we o.a. het befaamde stadion en de plaats waar de Olympische vlam wordt
ontstoken. In het vernieuwde museum bewonderen we het gerenommeerde beeld van Hermes van
Praxiteles. Voor avondmaal en overnachting rijden we door naar Tolo.
DAG 5 - TOLO – EPIDAURUS – NAFPLIO – TOLO:
Via de beroemde “Leeuwenpoort” treden we de burcht van het antieke Mycene binnen. De stad is
ooit het belangrijkste centrum voor politiek en cultuur geweest. De inwoners van Mycene begroeven
hun doden in koepelgraven buiten de stad. Horizontale cirkels van stenen die naar boven toe smaller
worden vormden het graf. Het geheel werd met zand bedekt. In Epidaurus bewonderen we het best
bewaarde Griekse theater. Bovendien werd Asklepios, god van de geneeskunde, er in het
sanctuarium vereerd. De staf met de gekrulde slang is nog steeds het symbool voor geneeskunde.
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Nafplio was de eerste hoofdstad van het Griekse Koninkrijk. De mediterrane sfeer toont zich hier op
zijn best. Avondmaal en overnachting in Tolo.
DAG 6 - TOLO – ATHENE:
Vandaag brengt de hotelier ons in zijn bootje naar een onbewoond eiland. Terwijl we genieten van
zon, zee en strand, maakt hij voor ons de barbecue klaar. ’s Namiddags rijden we langs het Oude
Korinthe en het Kanaal van Korinthe naar Athene voor avondmaal en overnachting.
DAG 7 - ATHENE: Vandaag bezoeken we de Akropolis. Via de Propyleeën komen we op de
wereldberoemde tafelberg met de Nikétempel, het Erechteum en het gerestaureerde Parthenon. Na
de lunch kunnen we tijdens onze vrije namiddag genieten van de sfeer in de Plaka met zijn unieke
kleine straatjes. Dit is de volkse uitgaansbuurt van Athene. Voor wie dat wenst, is er de kans om het
museum van de Akropolis (optioneel) te bezoeken. Avondmaal en overnachting in Athene.
DAG 8 - ATHENE:
Tijdens een verkennende stadsrit-stadswandeling nemen we tijd voor de aflossing van de wacht, voor
een bezoek aan de tempel van Hadrianus,… In de namiddag staat het bezoek aan het nationaal
museum op het programma. Het goud van Mycene, de kouros van Sounion, het bronzen beeld van
Zeus, de vele grafstèles,…zijn echt de moeite waard. Avondmaal en overnachting in Athene.
DAG 9 - ATHENE – EINE:
Afhankelijk van de vluchturen voor de terugreis, bezoeken we in Sounion de tempel van Poseidon. De
zestien Dorische zuilen in grijs geaderd marmer maken deel uit van de tempel van Poseidon, de
zeegod. Vanuit Athene vliegen we terug naar Zaventem. De autocar staat klaar voor de transfer naar
Eine.

Prijs: 1650 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 190 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Alle toegangsgelden voor de sites, musea en de kloosters
Audiogids*

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

