Klassiek Griekenland 8 dagen
in samenwerking met Kras - 5001P

€ 629

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Athene v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

Reisbeschrijving

4
1
3
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Op uw route door het oude Griekenland maakt u kennis met de hoogtepunten en de
diversiteit aan culturen van het Griekse vasteland en het ongerepte Peloponnesos.
Bezoek Athene en laat het gigantische, oude theater en het heiligdom van de God der
Geneeskunde, Epidaurus niet ongezien aan u voorbij gaan. En ontdek de indrukwekkende
ruïnestad Mystras en het orakelheiligdom van Delphi. U wordt onderweg steeds weer
getrakteerd op de uitbundige Griekse natuur. En natuurlijk is er ook volop tijd om
gewoon lekker te genieten van de heerlijke Griekse keuken en het aangename klimaat.

HOOGTEPUNTEN
1 Athene		

4 Delphi

2 Tolo		

1 Athene

3 Kaiafas

DAGbeschrijving
Dag 1, 2 en 3: Athene - Tolo
Vanaf Amsterdam vliegt u naar Athene, waar op de luchthaven uw huurauto voor u klaar staat.
Op naar de Peloponnesos! Onderweg raden we u aan te pauzeren bij het bekende Kanaal van
Korinthe. Een kanaal met een historisch verhaal! Er zijn, op zo’n 70 meter boven de waterspiegel, zes
bruggen en schepen worden er in ongeveer een half uur doorheen geloodst. Uw eindbestemming
is het kustplaatsje Tolo. Hier verblijft u drie nachten. Verken deze dagen vanuit Tolo de vruchtbare
streek Argolis. Wat dacht u van een bezoek aan Mycene, het centrum van de welvarende Helladische
cultuur? Hier ziet u de Cyclopenmuren en de bekende Leeuwenpoort naar de Koningsgraven,
ontdekt door Heinrich Schliemann. Of rijdt u naar Epidaurus, het heiligdom van de God der
Geneeskunde Asklepios. Een andere aanrader is het gezellige Nafplion. En uiteraard kunt u zich
ook uitstekend vermaken in Tolo zelf. Tolo is een klein dorpje gesticht in het begin van de 20e
eeuw door vissers die oorspronkelijk uit Kreta gevlucht waren. Het is de meest populaire bestemming op het oostelijk deel van de Peleponnesos aan de Argolische golf met fantastisch uitzicht
over de omliggende eilanden. In Tolo bevinden zich winkeltjes, bars en vele eetgelegenheden.

Dag 4: Kaiafas
U verlaat Tolo en rijdt naar Olympia. We raden u aan via Sparta naar Mystras te rijden voor een
bezoek aan deze boeiende Byzantijnse ruïnestad. Gelegen aan de voet van het ruige Taygetosgebergte ligt Mystras. In de bloeitijd was deze stad het culturele centrum van de streek.
Overblijfselen van paleizen, kloosters en kerken met prachtige fresco’s getuigen nog van het feit
dat Mystras eens het centrum van de Byzantijnse cultuur was. U rijdt vervolgens door naar Kaiafas,
waar u overnacht.

Dag 5 en 6: Olympia - Delphi - Athene
De dag kunt u starten met een een bezoek aan Olympia, de geboorteplaats van de Olympische
Spelen. U ziet hier o.a. de tempels van Zeus en Hera, het stadion en natuurlijk de plaats waar het
Olympisch vuur wordt ontstoken elke vier jaar. Ook het prachtige museum is een bezoek waard.
’s Middags rijdt u door naar Delphi, waar u zult overnachten. ‘s Ochtends heeft u tijd om Delphi te
bezoeken. Delphi, de ‘Navel der Aarde’ zoals het ook wel genoemd wordt, was van oudsher al bekend
als orakel-plaats. ’s Middags kunt u, voordat u naar Athene rijdt, nog een stop maken in het bergdorpje Arachova, een geliefd skiresort op de flanken van de Parnassus berg. In de namiddag komt u
aan in Athene, waar u de komende twee nachten verblijft.

Dag 7 en 8: Athene
De belangrijkste bezienswaardigheden van Athene zijn het prachtige Panathinaiko Stadion, het
parlementsgebouw, de universiteitsgebouwen, de tempel van Zeus en de boog van Hadrianus.
Natuurlijk hoort een bezoek aan het imposante Akropolis ook bij deze dag. Maak daarna ook tijd
voor een bezoek aan het nieuwe Akropolis museum. Op dag acht vliegt u terug naar Nederland.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

