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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 
Verblijf 

Je verblijft tijdens deze vakantie in Haus Nikolas, een prachtig Grieks huis aan de kust van Corfu. Het huis ligt midden 
tussen de citroen- en olijfbomen, en op slechts 400 meter afstand van het strand.  

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• Op een gehuurd bootje genieten van de zon en het water  
• Bezoek Roda met zijn pittoreske vissershaventje en prachtige strand. Je kunt hier verschillende activiteiten 

doen op het water, zoals ‘banana ride’ 
• Ga naar Canal d’Amour met zijn fascinerende rotsformaties en afgelegen baaien. Echt een natuurwonder. 
• Beklim de Pantokrator, de hoogste berg van het eiland 
• Ga op ontdekkingstocht in Kerkyra, de hoofdstad van Corfu. Je kunt er genieten van smalle straatjes, 

pleintjes, authentieke kleine winkeltjes en prachtige uitzichten over  
• Geniet van de zon en het water aan één van de vele stranden die Corfu rijk is 
• Ga duiken en geniet van de prachtige onderwaterwereld 

Vervoer 

Heen en terugreis: 
• Heenreis: Vertrek vanaf Amsterdam 16:35 uur, aankomst op Corfu: 22:40 uur; vluchtnr.: A3627Q & A37286Q 
• Terugreis: Vertrek vanaf Corfu 06:35 uur, aankomst in Amsterdam 11:10 uur; vluchtnr.: A37281H & A3624H 

De tijden zijn onder voorbehoud. 
 

Tijdens het verblijf: 
• Busjes/ auto’s 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
• Geen bijzonderheden  

Reispapieren 
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Heen- en terugreis met vliegtuig 
• Verblijf ter plaatse in groepshuis  
• Busjes/ auto’s ter plaatse 

Exclusief: 
• Uitgaven van persoonlijke aard 
• Proviand, circa €100,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 
• Excursiekosten en vervoerskosten ter plaatse, circa €150,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 

 

https://www.ferienwerk.de/h%C3%A4user/griechenland/gruppenhaus-nikolas/
https://www.expedia.nl/Canal-DAmour-Corfu.d6105692.Bezienswaardigheid
http://www.reishonger.nl/reistips/pantokrator-hoogste-bergtop-corfu/

