
Opstapplaats: luchthaven (definitieve vlucht-
uren bij reisdocumenten)

*bij boeking tem 31 januari 2018

8 dagen / 7 nachten
All inclusive

Afreisdata

EARLY 
BOOKING*
Prijs per 
persoon

(op basis van 
2-pers.-kamer)

Prijs per 
persoon

(op basis van 
2-pers.-kamer)

12 juni 18 € 655 € 695

04 sept 18 € 725 € 765

EARLY 
BOOKING*
Prijs per 
persoon

(op basis van 
1-pers.-kamer)

Prijs per 
persoon

(op basis van 
1-pers.-kamer)

12 juni 18 € 830 € 870

04 sept 18 € 895 € 935

Toeslag Prijs per persoon

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Heraklion
Vlucht naar Heraklion. Aansluitend transfer van de luchtha-
ven naar Chersonissos, installatie in het ****Mediterraneo 
hotel.

Dag 2 tem dag 7 • Chersonissos
Vrij verblijf op basis van all inclusive in Chersonissos. Di-
verse begeleide excursies zijn mogelijk en ter plaatste te 
regelen.

Dag 8 • Heraklion - België
Transfer van het hotel naar de luchthaven van Heraklion. 
We nemen onze vlucht richting België.

Mogelijke excursies:
- Agios Nikolaos
- Jeepsafari incl. BBQ
- Knossos + archeologisch museum
- Imbros kloof
- Santorini
- Spinalonga incl. BBQ
- Jeepsafari Zuid-Kreta incl. lunch op het strand
- Lassithi Hoogvlakte
- Markt Heraklion
- Aqua plus – waterpark

HOTEL MEDITERRANEO
Ligging: in Chersonissos op 400m van het strand 
en 800m van het centrum
Uitrusting: receptie, TV ruimte, restaurant, 
2 bars en een gezellige pool-/snackbar, 2 
zoutwaterzwembaden met 2 kinderbaden, mini-
waterpark met 2 glijbanen, zonneterras met 
ligbedden en parasols, diverse winkeltjes, gratis 
wifi in de lobby
Kamers: comfortabele kamers met airconditioning 
(gratis van 15/06 t/m 15/09, anders tegen 
betaling), tv, telefoon, koelkastje, kluisje (tegen 
betaling) en balkon of terras. Badkamer met bad of 
douche, toilet en haardroger
Maaltijden: ontbijt (07:30-09:30), lunch (12:30-
14:30) en diner (19:00-21:30), alle in buffetvorm. 
Diverse snacks (11:00-17:00), koffie, thee en 
koekjes (17:00-18:00) en ijs voor kinderen (11:00-
19:00). Alle door het hotel geselecteerde lokale 
(non)alcoholische drankjes (11:00-23:00). Tegen 
betaling: import drankjes en alle consumpties na 
23:00

SERVICE
 � Vluchten Heraklion heen & terug
 � Transfer luchthaven-hotel-luchthaven
 � Verblijf van 7 nachten op basis all inclusive

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

CHERSONISSOS

AGIOS NIKOLAOS

KNOSSOS

EXCURSIEREIZEN

126 127

Het lang uitgerekte Kreta heeft meer dan duizend kilometer grillig uitgesneden kust. De noord- en de zuidkust hebben prachtige stranden, 
soms uitgestrekt, soms verborgen tussen de rotsen. Kreta is een paradijs in zee, een openluchtmuseum en een natuurpark tegelijkertijd.

Kreta GRIEKENLAND  


