Griekenland: Schatten van de Peloponnesos 8 dagen
5003

€ 589

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
2
3

1
5

4

Eeuwenoude tempels, amfitheaters en kleine idyllische dorpjes; de Peloponnesos heeft
het allemaal! Cultuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen aan de vele bezienswaardigheden uit de Griekse Oudheid en de afwisselende natuur en uitgestrekte zandstranden bieden een prachtig decor voor talloze wandelingen. Met een drankje op een
terras en genietend van de uitzichten is uw vakantie compleet.

HOOGTEPUNTEN
1 Athene		

4 Monemvasia

2 Nafpaktos		

5 Nafplion			

3 Dimitsana		

1 Athene		

DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Athene - Nafpaktos
U vliegt naar Athene, de hoofdstad van Griekenland. U haalt uw huurauto op en heeft de rest
van de dag ter vrije besteding. Afhankelijk van uw aankomsttijd heeft u eerst de mogelijkheid om
Athene te ontdekken. De stad wordt gezien als de bakermat van de Europese beschaving.
Het leuke van Athene is dat bijna alle bezienswaardigheden en historische monumenten op een
betrekkelijk kleine afstand van elkaar staan: de Akropolis met het Parthenon, het Theater van
Herodes Atticus, het Parlement en Syntagma plein, de oude markt en het Romeinse forum, het
Dionyssos Theather, het Oud-Olympisch stadion, de prachtige Philopapou en de Likavitos heuvels
en de tempel van de Olympische Zeus. In de traditionele wijken Plaka en Moastiraki vindt u
gezellige en authentieke taverna’s waar u heerlijk kunt eten. Aan het eind van de dag rijdt u naar
uw eerste accommodatie in Nafpaktos.

Dag 2: bezoek aan Delphi
Op dag twee kunt u op uw gemak het archeologische Delphi, met het heiligdom en het orakel van
de God van de zon Apollo, bezoeken. Delphi werd door de klassieken als de navel der aarde
beschouwd en was het grootste religieuze en geestelijke centrum van het oude Griekenland.

Dag 3: Nafpaktos - Dimitsana

Dag 4: Dimitsana
U kunt op dag vier op uw gemak de omgeving van Dimitsana verkennen. Een absolute aanrader is
een bezoek aan de Lousioskloof. De Lousios is een kleine maar spectaculaire zijrivier van de Alfios
en heeft in zijn bovenloop een indrukwekkende kloof uitgesleten. Op de steile kliffen staan veel
middeleeuwse kloosters en kerken. Het Prodromos klooster is ingebouwd aan de zijkant van een
rots en heeft een schitterend uitzicht.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Dag 5: Dimitsana - Monemvasia
Vandaag zakt u verder af richting het zuiden van de Peloponnesos. U kunt op verschillende
manieren naar Monemvasia rijden, maar wij raden u aan om bijtijds te vertrekken en de route te
nemen via de bijzondere steden Tripoli, Tegea en Sparta. Tripoli is de officieuze hoofdstad van
de Peloponnesos en een agrarisch handelscentrum. Leerbewerking en tapijt weven zijn lokale
ambachten. In de nabijheid liggen de ruïnes van de antieke stad Tegea.

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

Na het ontbijt vervolgt de reis zich naar het zuiden. Wij raden u aan om langs de westkust via het
oude Olympia te rijden. Lang voordat in 1896 de moderne Olympische spelen begonnen, vonden
hier de antieke Olympische spelen plaats. Op het terrein zijn vele overblijfselen te vinden, zoals de
tempels van de oppergod Zeus en Hera, de worstelschool Palaestra en het antieke stadion.
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Sparta is een historische stad en de beroemde Spartaanse levenswijze werd over het algemeen
met bewondering bekeken vanwege het zuivere karakter.

Dag 6: Monemvasia
Monemvasia is een historische Griekse vestingstad gelegen op een rotsachtig (schier)eiland. Op de
kale rots bevindt zich een complete stad, opgedeeld in een beneden- en bovenstad. De benedenstad is een doolhof van smalle straatjes en steegjes met prachtige traditionele huizen die
Venetiaanse invloed verraden. De bovenstad, waar vroeger de welgestelde families woonden is nu
een grote ruïne. De 13-eeuwse kerk op de rand van de rots is zeer zeker de moeite waard van de
fikse klim. Er zijn vele kleine souvenirwinkeltjes en leuke terrasjes. Meer dan genoeg te zien en te
doen om uzelf hier een dag te vermaken!

Dag 7: Monemvasia - Nafplion
U verlaat Monemvasia en zet koers richting uw laatste overnachtingsadres in Nafplion. Als u iets
omrijdt, kunt u een bezoek brengen aan de archeologische plaats Mycene, waarnaar de oudste
Griekse cultuur is genoemd. U kunt een bezoek brengen aan het schathuis van Atreus, de leeuwenpoort en de overblijfselen op de ommuurde burchtheuvel, bekend door de legendarische vorst
Agamemnon. Even verder ligt Epidaurus met het wereldberoemde theater, geroemd om de bijna
perfecte akoestiek. Het is het best bewaard gebleven Grieks theater uit de oudheid. De dag eindigt
in de elegante stad Nafplion, eens de eerste hoofdstad van het bevrijde Griekenland. De stad ligt in
de schaduw van een grote rots waarop het Palamidi kasteel staat. In de buurt van de haven ligt het
fort-eiland Bourzi met een Venetiaans fort. De sfeervolle stad biedt een mengeling van Italiaanse
elegantie, Griekse gastvrijheid en toeristische vrolijkheid.

Dag 8: Athene
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Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

De autorondreis eindigt na het ontbijt. U brengt u de auto terug naar de luchthaven van Athene en
stapt op het vliegtuig richting huis.

