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Opstappen dicht bij huis

Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Betoverende Griekse Cycladen
Eilandhoppen over de schitterende eilanden

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

10 dagen vanaf

€ 1.825,- p.p.

Santorini, Naxos en Paros
Ontdek met De Limburger Reizen de schoonheid van de Griekse
eilanden archipel: de Cycladen. Karakteristiek voor de Cycladen
eilanden zijn de helderwitte kubusvormige huisjes, met fel blauwe
deuren en ramen, witgekalkte doolhof straatjes, talrijke windmolens
en pittoreske kerken. Dit allemaal in combinatie met heerlijke
temperaturen, de mooiste zonsondergangen ter wereld en een
azuurblauwe zee. De Griekse Cycladen liggen in het midden van de
Egeïsche zee en zijn zonder meer de meest schilderachtige
eilandengroep van Griekenland. Het romantische Santorini met
prachtige vergezichten en bezaaide heuvels vol wit-blauwe huisjes.
Naxos met mooie stadjes en dorpen, geweldige stranden, veel cultuur
en lieve gastvrije mensen. Paros mag ook niet ontbreken met de
leuke hoofdstad Parikia. Tijdens deze betoverende rondreis verblijft u
in prima hotels die de Cycladische sfeer prima weergeven. Uiteraard
op basis van halfpension, een originele Plaka-avond en een
rondleiding door Athene mag ook niet ontbreken. We reizen, zoals het
hoort bij eilandhoppen, met diverse veerboten door de Griekse
wateren, een beleving op zich! De transfer per touringcar vanuit

Inclusief
Vervoer van Limburg naar Düsseldorf
v.v.
Vlucht Düsseldorf - Athene v.v. met
Aegean (o.v.v. wijzigingen)
1 x ruimbagage van 23 kg
Alle transfers en overtochten
9 hotelovernachtingen in nette 3* en
4* hotels op basis van halfpension
Halve dag excursie Athene
Halve en hele dag excursie Paros
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diverse Limburgse opstapplaatsen naar de luchthaven van Düsseldorf
is uiteraard inbegrepen. Evenals de ervaren De Limburger
reisbegeleiding. U gaat toch zeker mee? Kalos orisate!

Met vertrouwen op reis!

Hele dag excursie Santorini
Hele dag excursie Naxos
Folklore-show incl. diner in Athene
Toeristenbelastingen

Dag 1 - Limburg - Düsseldorf – Athene
Vanuit de door u gekozen opstapplaats reist u in onze luxe touringcar
naar de luchthaven van Düsseldorf voor uw vlucht met Aegean naar
Athene (o.v.b. wijzigingen). Vervolgens transfer naar uw hotel voor
diner en overnachting.

De Limburger reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Brandstoftoeslag € 59,- per persoon

Dag 2 - Stadstour Athene
Vanochtend maken we kennis met de hoofdstad van Griekenland,
Athene. Tijdens de rondleiding door onze lokale gids proeft u de
oudheid van Griekenland met veel meesterwerken uit de klassieke
architectuur. U ziet alle hoogtepunten van de stad zoals de GrieksOrthodoxe Kathedraal en het Stadion Panathinaiko, gebouwd voor
een godin en waar de eerste moderne Olympische spelen
plaatsvonden. De beroemde Akropolis met het Parthenon, het
Erechteion, de tempel van Nike, het theater van Dionysus, het Odeon
van Herodes Atticus en de Propyleeën! Hierboven heeft u een
prachtig uitzicht over de stad. De namiddag is volledig ter vrije
beschikking om de stad te ontdekken.

Niet genoemde maaltijden en
drankjes
Fooien
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
SGR bijdrage € 5,- per persoon

Dag 3 - Hoppen naar Paros!
Trossen los! We gaan eilandhoppen. Onze eerste overtocht duurt 4,5
uur naar het mooie Paros. We maken na aankomst een korte
eilandtour met onze lokale gids. Vervolgens naar ons hotel waar u de
rest van de middag ter vrije beschikking heeft. Rust uit aan het
zwembad, neem een terrasje of misschien een sprong in het
azuurblauwe zeewater?

Dag 4 - Eilandtour Paros
Na het ontbijt staat de lokale gids wederom voor uw klaar voor uw
hele dag eilandtour. U bezoekt de hoofdstad van het eiland dat is
Parikia, dat in het westen van het eiland in een grote baai ligt. Hier
bezoekt u de kerk Katapoliani. Op het eiland zijn meerdere pittoreske
vissersdorpen zoals Pisos en Livadi. In al deze plaatsen zijn er leuke
tavernes en cafés. Wanneer we door het binnenland van het eiland
rijden ziet u de typisch Cycladische dorpen waaronder Lefkes. Dit
plaatsje behoort tot de mooiste dorpen van de Cycladen. Hier heeft u
ook de mogelijkheid om een lekkere lunch te nuttigen. De typisch
Griekse aanblik van octopussen die in de zon hangen te drogen, zult u
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hier veelvuldig tegenkomen.

Dag 5 - Paros-Santorini
Na het ontbijt rijden we naar de haven waar u op de boot naar
Santorini stapt voor een ca. 3,5 uur durende overtocht. Wanneer u het
eiland Santorini nadert, krijgt u meteen al een adembenemend mooi
uitzicht op dit prachtige eiland. Na aankomst transfer naar ons hotel,
waarna u de hele middag ter vrije beschikking heeft. Lekker luieren of
wandelen? Geniet vooral!

Dag 6 - Eilandtour Santorini
Vandaag maken we een tour over Santorini met een lokale gids. We
rijden naar het sprookjesachtig en fotogeniek gelegen Oia. Maak een
wandeling door een doolhof van smalle straatjes met overal prachtige
uitzichten. Uiteraard staat ook een bezoek aan het hoofdstadje Fira
met de witte kerken met blauwe koepeldakjes op het programma.
Ook van de schitterende zonsondergang kunt u vanavond genieten.
Tip: een wandeltochtje naar beneden naar de oude haven en ga terug
omhoog met het kabelbaantje. Geniet van een koud drankje met
zicht op de vulkaan, pure vakantie! Diner en overnachting in uw hotel.

Dag 7 - Santorini-Naxos

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15
Vluchtdetails onder voorbehoud van
wijzigingen
Repatriëring-garantie, indien
reisadvies wijzigt
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Deelnemer moet goed ter been zijn
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Na een vaartocht van ca. 2 uur heet het grootste eiland van de
Cycladen, Naxos u van harte welkom! Na aankomst rijden we naar ons
hotel en kunt u weer genieten van een vrije middag.

Dag 8 - Eilandtour Naxos
De hele dag gaan we dit mooie eiland verkennen samen met onze
lokale gids. De kust van Naxos kenmerkt zich in het noorden en
oosten met steile rotspartijen. In het zuidwesten heel beschut met
veel baaien. Langs marmergroeven rijden we naar het plaatsje
Apollonas aan de noordkuist. Bijzonder interessant is het enorme
voltooide Kouros beeld (6e eeuws). Midden tussen de olijfbomen ligt
de Byzantijnse Panagia Drossiani kerk, met mooie fresco’s. Natuurlijk
ontbreekt het mooie autovrije Melanes niet op deze eilandtour.
Traditioneel, cultureel en absoluut uniek. Onderweg kunt u eventueel
de lokale citroenlikeur Kitron gaan proeven.

Dag 9 - Naxos-Athene & Plaka-avond
Na het ontbijt rijden we naar de haven van Naxos, we verblijven 5,5
uur aan boord van het schip en verlaten de Cycladen, geniet van de
zeelucht en het uitzicht. We varen naar de haven van Piraeus, waar we
na aankomst per touringcar reizen naar Athene. U kunt zich even
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opfrissen, en vervolgens beleven we onze laatste Griekse avond
samen. Vanavond gaan we naar de gezellige wijk “Pláka” voor een
traditionele Folkloreshow en diner in Griekse taverne.

Dag 10 - Thuisreis
Vandaag nemen we afscheid van Griekenland. Na het ontbijt transfer
naar de luchthaven van Athene. We vliegen met Aegean terug naar
Düsseldorf (o.v.b. wijzigingen). Vervolgens staat onze luxe touringcar
weer voor u klaar om u veilig naar Limburg te rijden. Dan komt er een
einde aan een heerlijke Griekse beleving!

Hotel informatie
Candia Hotel**** - Athene
Vanaf het dakterras heeft u uitzicht op de verlichte Akroplis en de
Lycabettus Heuvel. Alle kamers zijn van alle faciliteiten voorzien.
Tevens heeft elke kamer een balkon

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (voor de gehele reis): € 342,Hotel website: https://www.candia-hotel.gr/en/
Hotel adres: Candia Hotel, Theodore Diligiannis, Athens, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Narges**** - Paros
Aliki is een populair toeristenoord aan de zuidkant van Paros met
mooie stranden. In de zomer meren kleurrijke vissersboten aan in de
kleine haven van Aliki en langs de waterkant liggen veel
visrestaurants. Het hotel heeft comfortabele, knusse kamers met
kluisje, airconditioning, ligbad en balkon.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: http://www.narges.gr/
Hotel adres: Narges Hotel Pool, Aliki Beach, Agkairia, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Mathios Village*** - Akrotiri
Het familiehotel Mathios wordt omgeven door de groene wijngaarden
in de omgeving van Akrotiri en heeft een buitenzwembad. In alle
ruimtes is gratis WiFi beschikbaar. De kamers zijn voorzien van
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airconditioning, satelliet-tv, een minibar en een eigen balkon. Het
beroemde Rode Strand ligt op 2 km en de haven van Ormos Athinios
ligt op 8,5 km afstand.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g1189...
Hotel adres: Mathios Village Hotel, Santorini Kykladen Σαντορίνη
Κυκλάδες, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Naxos Palace**** - Stelida
Op 800 meter lopen ligt het strand van Agios Prokpios. Naxos stad
met het oude centrum ligt op 3,5 km van het hotel en is per openbaar
vervoer te bereiken. In de prachtige oude binnenstad liggen talrijke
tavernes en uitgaansgelegenheden.
Het in traditionele Cycladische stijl gebouwde hotel heeft 77 kamers
en heeft een mooie buitenruimte met zwembad, met ligstoelen,
parasols en poolbar.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://www.naxospalacehotel.com/en/
Hotel adres: Naxos Palace Hotel, Naxos, Griekenland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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