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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

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 

De volgende activiteiten zijn mogelijk rond het oord:  

✓ Vrij gelegen oord bestaande uit meerdere huisjes 

op een groot terrein  

✓ De accommodatie ligt op slecht 2 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 en een mooie boulevard heeft. 

Vooral ter hoogte van de Witte Toren is het 

uitzicht heel mooi. Bezoek het Joods museum en 

de synagoge.  

https://www.viator.com/tours/Thessaloniki/Thessaloniki-Jewish-Heritage-Private-Experience-4-hrs/d23853-172751P4
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✓ Cultuur snuiven kan hier 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. Filippi 

in de voetsporen van Paulus is ook een aanrader. 

✓ Ga jetskiën op zee bij Thessaloniki  

✓ Bezoek het waterpark in Thessaloniki 

✓ Maak een Lagoons Tour at Mount Olympus 

✓ Suppen, snorkelen, kayakken of bootvaren in Vourvourou 

✓ Maak een dagtocht met een boot bij Kassandra  

 

 

Lokaal vervoer 

Thessaloniki I: 

Jullie beschikken over huurauto’s 

 

Vervoer  

 Jullie vliegen met Austrian Airlines. Het globale reisschema ziet er als volgt uit: 
 

Maandag  17JUL 1 AMS VIE HK24   0950 1140 

17JUL 1 VIE SKG HK24   1440 1720 

 Woensdag 26JUL 3 SKG VIE HK24   1355 1440 

26JUL 3 VIE AMS HK24   1720 1915 

VIE = Wenen, SKG = Thessaloniki 
 

 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid:  

• Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie.  

Reispapieren: 

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

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

https://www.waterland.gr/
https://www.xtremeway.com/olympus-lagoons/
https://www.google.com/maps/place/%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3+%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3+%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3/@40.3971635,22.2962487,10z/data=!4m5!3m4!1s0x13581a9dbc11fd13:0x8fad95271360ffa8!8m2!3d40.1678609!4d22.3974784
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Reissom 

 

Inclusief:  

• Vliegtickets 

• Huur van kampoord 

• Huurauto’s 

Exclusief:  

• Uitgaven van persoonlijke aard  

• Proviand (ca. 150,-) 

• Excursiekosten , circa € 200,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 

• Evt. kosten m.b.t. coronamaatregelen 

• Vervoer ter plaatse (excursiekilometers) 
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