
Opstapplaatsen: luchthaven 
(definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

8 dagen / 7 nachten
volpension

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

29 december 18 € 1109

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 70

Kind tem 12 jaar € 809

Luchthaventransfer 
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Tolo
We nemen onze vlucht met Lufthansa via München naar 
Athene. Aansluitend transfer naar Tolo met korte halte aan 
het kanaal van Korinthe. Installatie in het ****hotel John 
& George.
 
Dag 2 • Klooster Moni, Nauplion en Ouzofabriek
We bezoeken het Byzantijnse klooster Moni en maken 
een stadsrondrit in Nauplion, een gezellig havenstadje. 
We brengen een bezoek aan het Palamidi kasteel en de 
plaatselijke ouzofabriek.

Dag 3 • Tolo
Vrije dag in onze verblijfplaats. ’s Avonds oudejaarsavond 
galadiner met Griekse en internationale livemuziek.

Dag 4 • Assini - Nauplion
Vandaag maken we een wandeling tot het oude 
stadsgedeelte van Assini. We nuttigen de lunch in Tolo. 
Nadien brengt de bus ons naar Nauplion voor een vrij 
bezoek.

Dag 5 • Asklipios, Epidaurus en olijfolie bedrijf
Voor de middag bezoeken we het heiligdom van Asklipios. 
Daarna ontdekken we Epidaurus, het best bewaarde 
openluchttheater van Griekenland. Men noemt het ook het 
wonder van Epidauros omdat men tot op de laatste rijen het 
kleinste geluid hoort. In de namiddag bezoeken we een olijfolie 
producerend bedrijf.

Dag 6 • Mycene en Griekse wijnen
We brengen een bezoek aan de indrukwekkende 
antieke stad Mycene. In de oudheid een voorname stad 
en het belangrijkste politieke en culturele centrum van 
de Myceense cultuur. Aansluitend bezoeken we een 
plaatselijke wijnkelder en proeven er uitstekende Griekse 
wijnen.

Dag 7 • Kookles en Griekse avond
Een Griekse kok leert ons hoe we de typische gerechten 
kunnen bereiden, naar gelang de weersomstandigheden 
worden de zelfbereide gerechten geserveerd op 
het hotelterras. In de namiddag bezoeken we een 
sinaasappelplantage. Daarna terug naar ons hotel voor het 
avondmaal en een Griekse folklore avond.

Dag 8 • Athene - België
In de voormiddag rijden we terug naar Athene voor een 
bezoek aan de Acropolis. Aansluitend naar de luchthaven 
voor onze terugvlucht met Lufthansa naar België.

Opgelet: de programma’s van de 1e en 8e dag zijn afhankelijk 
van de vluchturen. De volgorde van het programma kan gewijzigd 
worden maar de inhoud blijft behouden

HOTEL JOHN & GEORGE
Ligging: in de oude stad van Tolo, met schitterend uitzicht 
op de baai. Bij het strand en de attracties van Tolo
Uitrusting: uiterst comfortabel familiaal gerund hotel 
met 58 kamers, restaurant, bar, lift en zwembad 
(weersgebonden)
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad of 
douche en toilet, haardroger, telefoon, safe, tv, balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 
uitstekende nationale en internationale maaltijden

SERVICE
 � Vluchten met Lufthansa Brussel - Athene heenreis via 
München & terugreis via Frankfurt

 � Transfer luchthaven - hotel - luchthaven
 � Volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 8e 

dag het ontbijtbuffet
 � Alle uitstappen en toegangsprijzen zoals beschreven 
in het programma

 � Kookles
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers 
doorgeven

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

EPIDAURUS TOLO
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Zoekt u een exclusieve manier om de overgang van Oud naar Nieuw te vieren? Kies dan voor dit uitzonderlijke en speciale Griekse 
programma. Combineer een 8-daagse rondreis en diverse exclusieve bezoeken met een schitterende oudejaarsavond in de Peloponnesos. 
Een uitstekende start van 2019!

Van oud naar nieuw in de Peloponnesos GRIEKENLAND      

NU - € 200 pp 

VROEGBOEKKORTING

nu - € 200 pp


