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€ 1175 Grieks vasteland strand en cultuur 

Maandag 24 juni tot dinsdag 2 juli 2019 | 9 dagen 

• Strandvakantie met interessante excursies 
• Inclusief city tour Athene en de Akropolis 
• Exclusieve groepsreis Alleenreizenden 50+ 
• Nederlandstalige begeleiding  

Kaliméra, kalispéra, kalinichta!  
 
We nemen u graag mee naar het charmante Griekenland met haar 
mediterrane keuken en diverse archeologische toppers. 
 
In alle rust genieten van een ontspannende vakantie aan het strand 
of gaat u liever op zoek naar interessante historische sites en  
bezienswaardigheden? We bezoeken oa. Athene met de Akropolis 
als absoluut hoogtepunt. Daarnaast heeft u nog de keuze uit tal van 
andere excursiemogelijkheden. Aan u de keuze! 
 
Ons verblijfshotel: Hotel Miramare 4*. 
Het hotel ligt ten zuiden van het plaatsje Eretria, de historische 
stad uit de oudheid. Het staat midden in een Mediterraan groen 
landschap van 22000 m² met olijfbomen en fruitbomen met citroe-
nen, mandarijnen, vijgen en amandelen.  
 
Het hotel biedt een goede service met vriendelijk personeel en 
staat bekend om zijn uitstekende keuken die gebaseerd is op  
Griekse olijfolie en verse ingrediënten. De pittoreske baai met een 
kiezel–/zandstrand ligt op 130 meter wandelafstand en kan via een 
tunneltje bereikt worden. 
 

 

in dubbel € 1200 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max. 20 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: geldige identiteitskaart of reispas. 

 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Brussels Airlines 
- Nederlandstalige begeleiding  
- Alle transfers ter plaatse 
- 8 nachten verblijf in een viersterren hotel 
- Inclusief excursie Athene & de Akropolis 
- Maaltijden volgens programma (all inclusive) 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Facultatieve excursies                - Transfert vanuit Lochristi  
- Persoonlijke uitgaven & fooien                            naar Zaventem: € 40 pp.  
- Reis– en annulatieverzekering 

€ 1380 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 25 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 



Grieks vasteland strand en cultuur 

Maandag 24 juni tot dinsdag 2 juli 2019 | 9 dagen 

 Dag 1: Brussel - Athene - Evia  
Aankomst op de luchthaven van Athene en  
aansluitend transfer naar het hotel. Inchecken en  
welkomstdiner in het hotel.   

Dag 2: Evia of Eretria 

Vrije dag in het hotel of bezoek aan het plaatsje  
Eretria. Dit stadje is niet alleen een vakantie-
bestemming op het Griekse eiland Evia,  
het staat ook gekend om zijn rijke geschiedenis.  

Dag 3: Excursie Athene & de Akropolis 
We ontdekken vandaag de bruisende hoofdstad  
Athene. Tijdens de stadsrondrit zien we het  
Panathinaikon stadion (het marmeren stadion waar in 
1896 de eerste moderne Olympische spelen werden 
gehouden), het Zappeion park, de universiteit,  
de Nationale Bibliotheek, het parlementsgebouw 
Vouli, het Syntagmaplein en het graf van de  
onbekende soldaat.  

Te voet gaan we omhoog op de Akropolis om de  
Propyleen, de tempel van Athina Niki en het  
Erechteion te zien. Aansluitend naar het Akropolis 
Museum voor een rondleiding langs de prachtig  
tentoongestelde objecten.  

Na deze interessante bezoeken hebben we vrije tijd; 
een uitstekende gelegenheid om de oude wijk Plaka 
te ontdekken met zijn vele restaurantjes en knusse 
winkeltjes. 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

Dag 4: Evia of Eretria  
Vrije dag om verder te genieten van de all-in faciliteiten 
van het hotel of bezoek aan de opgraving van Eretria. De 
archeologische site met oa. het antieke theater mag u 
tijdens deze vakantie niet missen. 

Dag 5: Evia of Chalkida. 

Vrije dag of bezoek de gezellige stad Chalkida,  
de hoofdstad van het Griekse eiland Evia. Atheners  
vertoeven hier graag voor een korte vakantie of een 
weekendje weg. Enkele bezienswaardigheden: het  
Venetiaanse Karababa kasteel, het oude Romeinse  
aquaduct en nog tal van andere trekpleisters. 

Dag 6: Evia of Skala Oropos 

Vrije dag of vaar met de ferry (20 minuten) naar Skala 
Oropos. Rustzoekers kunnen hier ontspannen op het  
lange zandstrand. Op zaterdag is er markt in Oropos. 

Dag 7: Evia 

Vrij voor een heerlijk dagje strand. 

Dag 8: Evia of wijnproeverij 

Vrije dag of mogelijkheid om deel te nemen aan een  
wijnproeverij.  

 
Dag 9: Evia - Brussel 

Vertrek per minibus voor transfer naar de luchthaven van 
Athene. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Het vermelde hotel is steeds onder voorbehoud en kan  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief.  


