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Een sneak peek van het 11-daagse
uitgebreide reisplan met de hoogtepunten
van Athene en de Griekse eilanden
Santorini en Mykonos. Ontdek de
verborgen parels van Athene, memorabele
belevingen in romantisch Santorini en
geniet van serene plekjes in Mykonos.

Travel Sisters Visser

Zwemmen tussen walvishaaien in Mexico,
een route van 2300 kilometer rijden op een
motor door Vietnam, paardrijden door een
cactus vallei in Argentinië, eindeloos hiken
in de Dolomieten, genieten van een
magische zonsondergang in Santorini, een
cocktail drinken aan de Copacabana, een
onvergetelijke treinreis door Sri Lanka,
wilde olifanten spotten in Thailand, met
haaien duiken in Maleisië, slapen in een
Mongoolse yurt op de Veluwe...
Er verschijnt direct een lach op ons gezicht
als we denken aan deze fantastische
ervaringen. En dit is slechts een kleine
greep uit onze memorabele reismomenten.

Lia en haar vriend Alwin maakten deze reis
naar Griekenland. Een perfecte combinatie
van stad en strand.
Het eilandhoppen in combinatie met een
verblijf in Athene maakt deze reis
avontuurlijk en veelzijdig. Cultuur snuiven,
natuur, door smalle straatjes struinen en
op avontuur gaan zit allemaal in deze reis
verweven. Daarnaast staat subliem dineren
op de meest prachtige locaties en
genieten van een luxe verblijf tussen alle
bedrijvigheid door centraal.
Heb je vragen over deze reis?
Neem contact met ons op, we helpen je
graag!
Lia Visser
TRAVEL SISTERS VISSER
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Santorini

Panathinaiko stadion

EILANDHOPPEN GRIEKSE CYCLADEN
UITGEBREID REISPLAN

DAG 1

ATHENE

Voor Lia en haar vriend Alwin kan de reis naar
Griekenland eindelijk beginnen!
We vliegen vanaf Amsterdam met Transavia naar
Athene. Na ruim 3 uur vliegen landen we rond
21.00 uur in Athene en nemen een taxi naar Hotel
Melia Athens dat zich in het centrum van de stad
bevindt. Vanuit de hotelbar en de rooftop pool
geniet je van een prachtig uitzicht over het
Akropolis.
We eten snel een hapje in het hotel en gaan
vervolgens naar bed om de tweede dag van
onze reis vroeg op pad te gaan.

SIGHTSEEING IN ATHENE
Athene is een prachtige stad, opgedeeld in
verschillende wijken. We zetten de leukste
wijken voor je op een rij:
Anafiotika
Een aangename afwisseling in deze drukke,
energieke stad, is de rust van de witgeschilderde
buurt Anafiotika, aan de voet van de Akropolis.
Plaka
Plaka als echte woonwijk bestaat niet meer, maar
is de laatste jaren omgetoverd in een toeristische
trekpleister van Athene.
Psiri
Overdag vind je er veel leerwerkplaatsen waar
handgemaakte sandalen, tassen en schoenen
worden verkocht. 's Avonds openen de barretjes
en restaurants en kun je er tot diep in de nacht
uitgaan.

DAG 2 ATHENE
Na een heerlijk ontbijtje in het hotel lopen we naar
het Panathinaiko stadion.
Tip: ga in de zomer zo vroeg mogelijk op pad, want
het wordt snel warm!
De moderne Olympische Spelen vinden hun
oorsprong in het Panathinaiko stadion. Hier werden
de eerste moderne Spelen georganiseerd in 1896,
maar de geschiedenis van het mooie stadion gaat
veel verder terug, want het werd al in de vierde
eeuw voor Christus gebouwd. Je kunt er nu heerlijk
rondwandelen en het museum bezoeken. Het
schijnt er vrijwel nooit druk te zijn. We zijn, op één
ander stel na, de enige bezoekers!

Panathinaiko stadion

Vanaf het stadion kun je wandelend naar de
Tempel van de Olympische Zeus. Deze staat in het
centrum van Athene en kun je bijna niet missen.
Het is zeker een bezoekje waard. In prehistorische
tijden werden hier al goden vereerd en de 104
zuilen die er oorspronkelijk stonden waren een
ode aan Zeus. Nu staan er nog maar 15 zuilen
overeind.
We wandelen door de prachtige Nationale Tuinen
van Athene terug naar het hotel. Heerlijk om even
tot rust te komen! Deze tuinen hebben een
oppervlakte van ongeveer 40 hectare en je vindt
er prachtige hoge bomen, een kleine
kinderboerderij, verschillende vijvers, een
bibliotheek en eet/drink-gelegenheden.

Nationale Tuinen van Athene

Aan het einde van de middag nemen we een
heerlijke duik in het zwembad op het dak van ons
hotel met uitzicht op het Akropolis.

Restaurant Spondi

We maken ons klaar voor een bijzonder etentje bij Restaurant Spondi. In de gezellige wijken van
Athene zijn genoeg leuke restaurants te vinden, maar deze is wel erg bijzonder. Dit restaurant
beschikt over twee Michelinsterren. Bij Spondi geniet je van de klassiek Franse keuken in een
historische Griekse villa. Als vanzelfsprekend werkt de chef hier uitsluitend met verse
seizoensproducten, maar dat is lang niet alles. Zodra je een bord voorgeschoteld krijgt zie je het
meteen. De chef speelt niet alleen met smaken, maar ook met kleuren, geuren en vormen.
Een echte aanrader!
Tip: reserveer ruim van te voren om verzekerd te zijn van een tafel.

Manteigaria

REISPLAN OP MAAT

EILANDHOPPEN
GRIEKSE
CYCLADEN
Heb jij aan dit reisschema nog niet genoeg?
Download het volledige reisplan hier!
Wil je graag een reisschema geheel op
maat gemaakt voor jouw reisgezelschap?
Volledig naar jouw wensen en behoeften?
Door onze reiservaring en contacten ter
plaatse kunnen we een compleet reisplan
voor je maken, zodat je zelf niets meer hoeft
uit te zoeken.

Neem contact met ons op

Santorini

Voorwaarden
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.
Klik hier voor onze Privacy Policy
Copyright
De inhoud van dit reisplan is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Round Egg Travel,
met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander
intellectueel eigendomsrecht. Wil je content openbaar vertonen, dan is vooraf schriftelijke toestemming
nodig van Round Egg Travel.
Round Egg Travel is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit reisplan.
Round Egg Travel is niet aansprakelijk voor handelingen van derden welke voortvloeien uit het lezen van dit
reisplan.
Round Egg Travel stelt dit reisplan samen op basis van persoonlijke voorkeuren en interesses.
Affiliate marketing
Round Egg Travel maakt gebruik van affiliate marketing in dit reisplan.

