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Wildkamperen… een avontuur op zich!  
 
Het mooie van wildkamperen is dat je ’s ochtends niet weet waar je die avond je tent weer opslaat… Overnachten we bij een 
lokale gastvrije boer, op het strand, aan een prachtig riviertje of ergens op een stille verlaten bergtop onder de sterrenhemel… 
Elke dag is een verrassing! We gaan echt op de bonnefooi reizen. Per dag gaan we in overleg met jullie bepalen wat we gaan 
doen en waar de reis naartoe gaat. We starten en eindigen op de luchthaven van Thessaloniki. Dat is het enige wat vaststaat.  
  
We doen ons best om niet hele dagen in de auto te rijden, we willen natuurlijk ook wel wat zien en beleven. Dat wordt een 
uitdaging! Overnachten doen we zoveel mogelijk in vrije natuur, bij lokale bevolking op het erf en waar het mag en kan! Elektra 
en sanitair zijn niet aanwezig, reken er dus niet op dat je vaak onder de douche zult staan. Maar…wees gerust, we zoeken naar 
plaatsen bij water en vinden altijd wel gelegenheid om ons te wassen! En bij nood is er altijd wel een camping te vinden. We 
zien, doen en beleven veel en genieten van de rust van de natuur, in plaats van de drukte. Aan het eind van de dag, als onze 
tenten weer staan en de maaltijd genuttigd, bepalen we met elkaar het reisdoel van de volgende dag. Op deze reis leer je het 
echte Griekenland kennen! 

 
 

Verblijf 

Wildkamperen. 2 persoonstenten. Zelf meenemen: Slaapmatje/ luchtbed en slaapzak. 
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Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• De Griekse hoofdstad Athene met de Akropolis, de stadswijk Plaka. 
• Het oude Olympia waar ooit de Olympische Spelen werden gehouden. 
• Meteora kloosters in de regio Kastraki. 
• De opgravingen van het oude Delphi en Corinthe. 
• Beklim de Mount Olympus. 
• Raften en watersporten in de Vikos kloof. 
• Ga de bergen in bij Vassilitsa. In de winter kunt je hier skiën. 
• Toer over de Peloponnesos, zoek verlaten strandjes, kleine 

dorpjes langs de eindeloze kust van dit schiereiland. 
 
 

Vervoer 

• Vliegen van Amsterdam naar Thessaloniki vice versa. Vanaf Thessaloniki met 9-personenbusjes. 
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Bijzonderheden 

Gezondheid: 
•   Goede algemene gezondheid. In deze landen kan het zomers erg heet zijn. 

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: 

• Tickets 
• Auto’s 
• Brandstof voor 2500 km   
• Kampeeruitrusting 

Exclusief: 
• Kosten voor excursies ca. 150 Euro 
• Kosten voor eten en drinken ca. 100 Euro 


