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Verblijf 

We hebben de beschikking over een groot buitenhuis met ernaast gelegen een aantal nieuwe kleine huisjes 

in een grote tuin. Onze accommodatie ligt op een groot terrein met veel privacy. Het strand ligt op slechts 

een 10 minuten lopen.  

 

Activiteiten 

 

✓ Vrij gelegen oord op bestaande uit 

meerdere huisjes op een groot terrein  

✓ De accommodatie ligt op slecht 1 km van 

een prachtig rustig strand. Over het 

strand loop je zo naar Nea Kalikratia of 

de andere kant op naar Nea Iraklia.  

✓ Bezoek de oude stad Thessaloniki met 

haar historische monumenten, forten en 

kathedralen. Het allerfijnste aan deze 

stad is toch wel dat het direct aan zee 

ligt, vanuit de stad en vooral vanaf de 

mooie boulevard. Vooral ter hoogte van 

de Witte Toren is het uitzicht heel mooi.   
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✓ Druipsteengrotten van Petralona  

✓ Cultuur snuiven kan hier dus genoeg, ook net 

buiten Thessaloniki, bij Vergina en Pella. In 

Vergina liggen alle tombes van de 

Macedonische Koninklijke Familie en in Pella 

werd de bekendste telg uit deze familie 

geboren, Alexander de Grote. Ook net buiten 

Thessaloniki is het heilige schiereiland Athos te 

vinden.  

✓ Bezoek  Ouranoupolis voor de 

monnikenrepubliek Athos  

✓ Ga zee kajakken bij Thessaloniki  

✓ Maak een dagtocht naar de befaamde 

Olympusberg  

✓ Watersport, Snorkelen  

✓ Dagje canyoning in de bergen  

✓ Aan de voet van de bergachtige grens met 

Bulgarije ligt het Kerkini meer. Een groot 

moerasgebied met zeldzame planten, vogels en 

wild. Je gaat met de boot en rijdt off-road waar 

de bus niet kan komen. En zo verken je de 

verborgen hoekjes van Griekenland’s mooiste 

nationaal park  

✓ Boek een off-the-road-tocht over de 

schiereilanden van Sithonia en Kassandra.  

Vervoer 

Vlucht 

Reisschema groep 1  
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Reisschema groep 2 

 
 

Lokaal vervoer 

De airporttransfer van de luchthaven naar de accommodatie en terug is met een lokaal taxibedrijf. 

Voor excursies kan vervoer gehuurd worden.  

 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

- Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid.  

 

Reispapieren 

Een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart is vereist. 

Reissom 

Inclusief  

- Vliegtickets  

- Huur van het huis 

- Airporttransfer 

- 1 Boodschappenauto 

 

Exclusief: 

- Eten en drinken.  

- Excursiegelden en brandstof: Reken op 150 Euro. Ook dit zal afhangen van de keuzes van de groep. 

- Kosten voor inentingen en vaccinaties. 

 

 


