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15 dagen / 14 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

16 september 22 € 1665

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 445

Buitenkajuit € 35

Eenpersoons buitenkajuit € 50

Opstapplaats: D

Dag 1 • België - Stans
Vanuit België vertrekken we naar Stans in Zwitserland en logeren vanavond in het ***hotel Stans Sud.

Dag 2 • Stans - Bellaria
We zetten onze reis verder door het land van Willem Tell naar Cattolica. In Italië doorkruisen we de Po vlakte en overnachten daar in een 
***hotel in de buurt van Bellaria.

Dag 3 • Bellaria - Ancona - Patras
Ter hoogte van Ancona schepen we in op de veerboot, waar we na het avondmaal tevens overnachten (voor een vlot verloop is het aan te 
raden ook over kleine bagage te beschikken).

Dag 4 • Patras - Olympia
In de loop van de namiddag meren we aan op het Griekse vasteland en vervolgen we onze route naar Olympia, we nemen aansluitend onze 
intrek in het ****hotel Olympic Village.

Dag 5 • Olympia - Tolo
’s Morgens brengen we een bezoek aan het museum en de archeologische site van Olympia met de Zeustempel en de tempel van de godin 
Hera (facultatief ± € 12 pp). Na een vrij middagmaal doorkruisen we de Peloponnesos en eindigen we de dag in het mooie badplaatsje Tolo. 
We verblijven tot dag 8 in het ****hotel Tolon Holidays.

Dag 6* • Mycene
In Mycene wacht ons de indrukwekkende koningsburcht met de welbekende leeuwinnenpoort (facultatief ± € 12 pp). Ook het beroemde 
theater van Epidaurus met zijn excellente akoestiek mag niet ontbreken op deze rondleiding (facultatief ± € 12 pp).
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7* • Tolo
Vandaag rusten we heerlijk uit. De liefhebbers kunnen extra genieten van een cruise op zee (facultatief ± € 35 pp).
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Tolo - Athene
Alvorens we Athene bereiken, rijden we nog even langs het charmante vissersstadje Naufplion. Samen met onze gids kuieren we rustig rond 
door de smalle straatjes en snuiven we de geur op van de unieke bloemenpracht. We volgen onze weg langs het kanaal van Korinthe, waar 
we ook een korte fotostop maken. Tegen de avond komen we aan in het ****hotel Stanley.

Dag 9* • Athene
Deze dag staat volledig in het teken van de Griekse hoofdstad, waar we o.a. worden rondgeleid op de Akropolis en de Areopaag (facultatief 
± € 20 pp). Na een vrij middagmaal genieten we nog van de authentieke sfeer in de Plaka. Daarna wandelen we verder door naar het 
parlementsgebouw, waar we getuige zijn van de aflossing van de wacht.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 10 • Athene - Delphi 
Vanuit Athene rijden we richting Delphi. Onderweg bezoeken we het byzantijns klooster van Osios Loukas, bekend om zijn prachtige 
mozaïeken. Aansluitend wacht ons een rondleiding aan de orakelplaats van Delphi, omgeven door een bekoorlijk stukje natuur. De 
archeologische site omvat o.a. de tempel van Apollo, een theater en een stadion. In het aanpalende museum kunnen we daaropvolgend  ‘de 
wagenmenner’ bewonderen (facultatief ± € 12 pp). Vanavond nemen we onze intrek in het ***hotel Anemolia.

Dag 11 • Kalambaka
Na het ontbijt zetten we onze tocht verder naar Kalambaka. We eindigen onze rondreis op Griekse bodem letterlijk met een hoogtepunt 
en brengen een bezoek aan de beroemde Meteora kloosters. Hoog in de rotsen priemen de kloosters hemelwaarts, als lijken ze te zweven. 
Deze religieuze meesterwerken herbergen naast fresco’s en iconen ook een schat aan manuscripten. De hemelse godshuizen worden nog 
steeds bewoond door kloosterzusters (facultatief ± € 6 pp). We overnachten in het ****hotel Kosta Famissi.

Dag 12 • Kalambaka - Patras - Ancona
We verlaten Kalambaka en rijden richting Patras, waar we in de vroege namiddag inschepen voor vertrek richting Italië.

Dag 13 • Ancona - Cattolica
Vanuit de havenstad Ancona brengt onze chauffeur ons naar een ***hotel in de buurt van Cattolica.

Dag 14 • Cattolica - Mulhouse
We zetten onze terugtocht verder naar Frankrijk, waar we logeren in het ***hotel Bristol.

Dag 15 • Mulhouse - België
Na een deugddoende vakantie komen we terug aan in België.

HOTELS *** & ****
Ligging: meestal vrij centraal gelegen
Uitrusting: mooie hotels met restaurant, bar, meestal lift, wifi, comfortabel 
ingerichte kamers met bad of douche, toilet, tv en airco
Maaltijden: ontbijt of ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu of buffet

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 15e dag het ontbijt
• Ferry Ancona - Patras in binnenkajuit (inclusief avondmaal en ontbijt)
• Ferry Patras - Ancona in binnenkajuit (inclusief ontbijt)
• Begeleiding van een Nederlandstalige gids vanuit België

NIET INBEGREPEN
• Verplichte plaatselijke gidsen (± € 25 pp)

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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