
GRIEKENLAND 
Tussen mythe en werkelijkheid 
10-daagse vlieg- en busreis 
24 augustus t/m 2 september 2021

Laat u betoveren door de imposante landschappen, 
die als decor dienen voor het al even indrukwekkende 
cultuurschoon. Denk daarbij aan de orakelplek Delphi, 
de ruïnestad Mitras, het theater van Epidauros, 
de zwevende Meteorakloosters en het archeologische 
museum van Vergina. Goden-, helden- en heiligenverhalen 
nemen u mee terug in de tijd. Onderweg passeert u diepe 
ravijnen, kale bergtoppen, kuddes geiten, vruchtbare 
valleien en een turkooisblauwe zee. Geniet van verstilde 
bergdorpjes, vissersbootjes in de havens en zingende 
cicaden. Ontmoet de Griekse bevolking en laat u 
meelokken naar een doop- of huwelijksfeest. De zorg-
zame, levenslustige en charmante Griek zal u gastvrij 
welkom heten.

BELEVEN
Dag 1. Amsterdam - Thessaloniki
Rechtstreekse vlucht Amsterdam - Thessaloniki. 
Na aankomst maken wij een korte stadstour door 
Thessaloniki voor een eerste indruk. We zien langs 
de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de 5e eeuwse 
Heilige Dimitrioskerk met een imposante crypte en 
ondergrondse gewelven, de triomfboog van Galerius 
en de witte toren. Overnachting in Thessaloniki.
 
Dag 2. Philippi – Kavala – Thessaloniki
We beginnen de dag vandaag met een bezoek aan 
het oude Philippi, de plaats waar Paulus in 49 na 
Christus voor het eerst voet op Europese bodem zette. 
Paulus stichtte hier een christengemeente. Gelukkig is 
er veel bewaard gebleven en te zien. Hoogtepunten zijn 
de markt, het gerechtsgebouw, de gevangenis waar 
hij vast zat en de plek aan de rivier waar Lydia, 
de purperverkoopster werd gedoopt. Aansluitend 
naar Kavala, de vroegere haven van Philippi, in de Bijbel 
Neapolis genoemd. Hier kwam Paulus vanuit Troas aan. 

REISFEITEN
Reis code: R70/V      
Bestemming: Griekenland
Reisdata: 24 augustus tot 2 september 2021  
Reisduur: 10 dagen
Reissom: € 1780,-     
Toeslag 1 persoonskamer: € 200,-
Deelnemers minimaal: 14 personen

INBEGREPEN Vliegreis Amsterdam –Thessaloniki / 
Athene –Amsterdam, luchthavenbelasting en 
brandstoftoeslag. Overnachtingen in 2-persoonskamers 
voorzien van bad of douche en toilet, verzorging op basis 
van volpension. Alle excursies en entrees, Nederlands 
sprekende gids, S&S-reisleiding en informatiebijeenkomst.
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfer. Lunch op dag 6.
Drank. Bijdrage garantiefonds GGTO en Calamiteitenfonds 
(€ 17,50 per boeking) en verzekeringen. Fooien 
en uitgaves van persoonlijke aard.



Dag 3. Thessaloniki - Veria - Vergina - Kalambaka
Na het ontbijt een bezoek aan de antieke stad Veria, die 
een bloeiende Christelijke gemeente van bekeerde Joden 
en Grieken had. De belangrijkste bezienswaardigheid is 
het herdenkingsmonument op het trapje waar Paulus 
predikte voor zijn volgelingen. We vervolgen onze weg 
naar Vergina, de voormalige hoofdstad van het oude 
Macedonië. Hier bezoeken we de grootste Macedonische 
schat die pas in 1977 bij opgravingen ontdekt is: de graf-
tombes van Koning Philipos II, de vader van Alexander de 
Grote. Tot slot door naar Kalambaka voor de overnachting.
 
Dag 4. Kalambaka - Delphi
Een bijzondere dag, want we bezoeken de indrukwekkende
hangende kloosters van Meteora. In de 11e eeuw bouwden 
monniken die vluchtten voor de Turkse bezetters 24 
kloosters op rotspilaren. Vandaag zijn er nog steeds zes 
in gebruik. Het is een unieke plek waar natuur en cultuur 
met elkaar verweven zijn. Het is dan ook niet voor niets 
dat deze imposante kloosters op de UNESCO Werelderf-
goedlijst staan. Door naar Delphi voor de overnachting.
 
Dag 5. Delphi - Ossios Loukas - Tolo
Allereerst naar het Orakel van Delphi. Vandaag is het 
een prachtige archeologische religieuze vindplaats. 
Aansluitend naar het klooster van Ossios Loukas 
(de gelukzalige Lukas), één van de mooiste Byzantijnse 
bouwwerken ter wereld, gewijd aan de kluizenaar Loukas. 
Het klooster is een symbool voor de voorspoed. De dag 
eindigt in Tolo voor de overnachting.
 
Dag 6. Vrije dag
De dag is ter vrije besteding. In Tolon kunt u heerlijk 
ontspannen op het strand of een wandeling door het dorpje
maken. Er worden door lokale aanbieders boottochten 
aangeboden, zoals bijvoorbeeld naar de eilanden Hydra 
en Spétes, die deel uit maken van de Saronische eilanden.
  
Dag 7. Epidaurus - Mycene - Tolo
Op het programma staan de antieke plaatsen Epidaurus, 
vooral bekend door zijn Askelepeion, en Mycene. In Epidaurus
staat het best bewaarde antieke theater uit de Griekse 
Oudheid, dat plaats biedt aan 14.000 toeschouwers. Het 
heeft een uitzonderlijk goede akoestiek. Niet voor niets 
staat dit theater op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Bij 
de opgravingen van Mycene, ooit een belangrijk politiek en 
cultureel centrum, zijn onder andere de Leeuwenpoort, de 
koningsgraven en de prachtige graftombe van Agamemnon 
een bezoek meer dan waard. Naar Tolo voor de overnachting. 
 
Dag 8. Tolo - Kanaal van Korinthe - Athene
Het eindpunt van uw rondreis komt in zicht: Athene. Via 
het kanaal van Korinthe reizen we naar Athene, de hoofd-
stad van Griekenland. 
 
Dag 9. Athene
Tijdens een rondrit zien we onder andere het parlaments-
gebouw en het Olympisch stadion. Natuurlijk bezichtigen 
wij de Akropolis en zijn bezienswaardigheden, zoals de 
Propyleeën en het Parthenon. Ook kunt u het nationale 
archeologische museum bezoeken.
  
Dag 10. Athene - Amsterdam
Tot ons vertrek naar de luchthaven kunt u Athene op eigen 
gelegenheid nog verkennen. Eind van de middag transfer 
naar de luchthaven van Athene voor de terugvlucht naar 
Amsterdam.


