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Griekenland – Reis met ons mee naar dit veelzijdige en heerlijke land! 
 
Ontdek per touringcar in 10 dagen een 
gedeelte van het mooie Griekenland.  
De reis begint op de Peloponnesos, het grote 
schiereiland boordevol historie en 
natuurschoon. Nafplio, een levendig 
havenplaatsje met Italiaanse invloeden, was 
de eerste hoofdstad van het onafhankelijke 
Griekenland. We bezoeken onder andere het 
beroemde theater van Epidaurus en maken 

een dagtocht naar het eilandje Hydra. De Byzantijnse ‘spookstad’ Mystras met 
indrukwekkende ruïnes en kerkjes prachtig gelegen op een berghelling, 
bijzondere kloosters en een wandeling door de Lousioskloof staan ook op het 
programma. Tijdens de reis volgen we ook de Apostel Paulus op zijn tocht door 
Griekenland: in Oud-Korinthe is het sprekersgestoelte nog behouden en in 
Athene gaan we naar de Areopaag waar Paulus de Atheners heeft 
toegesproken. In Athene bezoeken we vanzelfsprekend ook de Akropolis met 
de Parthenontempel. Het Byzantijns en Christelijk Museum bezit enkele 
schitterende vroegchristelijke religieuze artefacten. In het oude centrum van 
Athene, de Plaka, bevinden zich niet alleen gezellige winkels en caféetjes, maar 
ook, soms goed verstopte, Byzantijnse kerkjes. 
 
Indien de locatie het toelaat, sluiten we elke dag af met een bezinningsmoment 
en aansluitend nemen we samen met u het schema van de volgende dag door.  
 
Deze reis is samengesteld in samenspraak 
met de parochies Sint Lucas en Sint 
Maarten. De reisleiding is onder leiding 
van Pastor Fred Kok voor de inhoudelijke 
inbreng en pastorale ondersteuning. 
Willie van de Brug en Mirjam Schouten 
zorgen voor de aanvullende praktische 
zaken. 
 
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te reizen ongeacht geloof, wel 
of niet aangesloten bij een van de parochies. Iedereen kan deelnemen aan 
deze reis mits gezond en goed ter been.   
 
 
 
  



PROGRAMMA 
 
Dag 1, wo 10-06  
Rechtstreekse middagvlucht van Amsterdam  naar Athene. Na aankomst korte 
transfer naar het hotel in Mati voor diner en overnachting.   
 

 
 
Dag 2, do 11-06  
Vandaag vertrekken we richting de Peloponnesos, het grote Griekse 
schiereiland. Onderweg maken we een tussenstop bij het Kanaal van Korinthe. 
Al in de Oudheid waren er plannen om dit kanaal te graven om de gevaarlijke 
omweg voor schepen om het hele schiereiland te vermijden. Pas aan het einde 
van de 19e eeuw werd het kanaal gerealiseerd en in 1893 werd het geopend. 
Bezoek met lokale gids aan Mykene, de burcht van koning Agamemnon. Hij 
was de aanvoerder van de Grieken in de strijd om Troje. Hier is ook de 
zogenaamde ‘schatkamer van Atreus’ te bezichtigen, een bijzonder koepelgraf 
uit de Myceense tijd met veel prachtige goudvondsten. Drie overnachtingen in 
of nabij het levendige havenstadje Nafplio. 
 
Dag 3, vr 12-06 
Het Archeologisch Museum in Nafplio toont de belangrijkste vondsten uit de 
regio Argolis. De Byzantijnse kerk van Maria Hemelvaart in het dorpje Agia 
Triada is verbonden met de Vlaamse geestelijke en vertaler Willem van 
Moerbeke, aan het einde van de 13e eeuw aartsbisschop van Korinthe. 
In Epidauros zien we het prachtig bewaarde theater en het Asklepiosheiligdom.  
 

 



Dag 4, za 13-06 
Busrit naar het kustplaatsje Ermioni en 
boottocht naar Hydra. Hier is aandacht 
voor de moderne geschiedenis van 
Griekenland en wordt het Historisch 
Museum bezocht. Een wandeling door 
prachtige steegjes en langs fraaie 
herenhuizen op dit autovrije eiland is 
zeer de moeite waard. 
 
Dag 5, zo 14-06 
Bezoek met lokale gids aan de verlaten Byzantijnse stad Mystras in de buurt 
van Sparta. De combinatie van middeleeuwse ruïnen, natuurschoon 
en vergezichten is adembenemend. Overnachting in Mystras.  
 
 

 
 
  



Dag 6, ma 15-06 
Het Archeologisch Museum in Sparta is een bezoek waard, evenals het 
Olijfmuseum dat de belangrijke rol van de olijf en de olijfolie door de eeuwen 
heen in de Griekse cultuur en samenleving belicht. Onderweg naar het 
bergdorpje Dimitsana in het hart van Arkadië zien we de tempel van Apollo 
Epikourios bij Andritsaina. Twee overnachtingen in Dimitsana. 
 
Dag 7, di 16-06 
In de Lousios-kloof bezoek aan een tweetal Byzantijnse kloosters. De middag  is 
ter vrije besteding. Voor de liefhebbers is er gelegenheid voor een korte of lange 
wandeling in de prachtige natuur. 
 

 
 
Dag 8, wo 17-06 
Een prachtige rit met het tandradtreintje door de Vouraïkos-kloof van Kalavryta 
naar Diakofto. Onderweg naar Athene bezoeken we de site en het 
Archeologisch Museum van oud-Korinthe met een lokale gids. Daar heeft 
Apostel Paulus de Korinthiërs toegesproken, het spreekgestoelte is nog 
behouden. Twee overnachtingen in Athene. 
 

 
 
 



Dag 9, do 18-06  
Een lokale gids neemt u mee naar het verleden van Athene. Eerst naar de 
Agora, waar de mannelijke bewoners dagelijks bijeenkwamen. Het Agora 
Museum geeft waardevolle informatie over het dagelijks leven. Onderweg naar 
de Akropolis wordt de plek bezocht waar Apostel Paulus de Atheners heeft 
toegesproken. Aansluitend bezoek aan de Akropolis, de ‘heilige rots’ met de 
fameuze tempels Parthenon en Erechtheion.  
 

 
 
Dag 10, vr 19-06 
Bezoek aan het Byzantijns en Christelijk Museum, aansluitend vrije tijd in de 
Plaka. Aan het einde van de middag transfer naar de luchthaven van Athene 
voor de terugvlucht naar Nederland. 

 

 
  



REISGEGEVENS 
 
Reissom: € 1195,- (bij 25 deelnemers) 
Toeslag eenpersoonskamer: € 165,- 
NB De reissom is gebaseerd op gebruik van een gedeelde tweepersoonskamer. 
Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag. Indien u een 
tweepersoonskamer wilt delen, wordt u bij een medereiziger van hetzelfde 
geslacht ingedeeld. Indien er geen medereizig(st)er is om de kamer mee te 
delen, wordt alsnog de toeslag eenpersoonskamer gerekend. 
 
Inclusief 
Lijnvluchten met belastingen en toeslagen, ruimbagage, vervoer ter plaatse, 
overnachtingen op basis van logies en ontbijt, alle lunches of lunchpakketten, 
alle diners, lokale gidsen, gebruik audiosysteem en CO2-compensatie. 
 
Exclusief 
Vervoer van en naar de luchthaven in Nederland, entrees, drankjes, 
toeristenbelasting, verzekeringen, verplichte bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 
per boeking en boekingskosten à € 20,00 per boeking. 
 
Vervoer naar de bestemming 
We maken gebruik van comfortabele lijnvluchten Amsterdam - Athene per 
Transavia.  
 
De vluchttijden zijn als volgt (onder voorbehoud van wijzigingen): 
10-06-2020 Amsterdam - Athene 15.35 - 19.50 uur 
19-06-2020 Athene - Amsterdam 20.25 - 23.00 uur 
 
Voor elke deelnemer is ruimbagage tot 15 kilo inbegrepen. 
NB Zie www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden voor de vervoers- en 
 bagagevoorwaarden van de betreffende vliegmaatschappijen. 
 
Vervoer ter plaatse 
De rondreis wordt uitgevoerd met een moderne, comfortabele touringcar 
voorzien van airconditioning. Op enkele dagen zult u wat langer dan 
gebruikelijk in de touringcar zitten. Dan is het wel zo dat er onderweg 
bezienswaardigheden en de nodige tussenstops op het programma staan. 
Bovendien kunt u genieten van mooie landschappen. Een boottocht naar het 
eiland Hydra en een treinrit per tandradtreintje door de Vouraïkos-kloof is ook 
in de reis opgenomen. In Athene worden de onderdelen te voet bereikt. 
Uiteraard kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van een taxi of van het 
openbaar vervoer. 
 



Hotels en maaltijden 
Het verblijf gedurende deze reis vindt plaats in goede hotels. Alle kamers zijn 
uiteraard voorzien van douche/bad en toilet. Op de eerste avond dineren we in 
het hotel. De overige diners vinden plaats in sfeervolle restaurants met authentiek 
Griekse gerechten. Voor elke dag wordt gezorgd voor een lichte lunch of ontvangt 
u een lunchpakket.  
 
Zwaarte van de reis 
De reis is met zorg samengesteld en is relatief intensief. Dit betekent dat het 
programma goed gevuld is en er beperkte vrije tijd is. Er wordt echter wel veel 
tijd ingeruimd voor alle onderdelen. Het is belangrijk dat u over een goede 
conditie beschikt en goed ter been bent. Zo niet, dan bemoeilijkt dit een soepel 
verloop van de reis, wat zowel voor u als voor uw medereizigers vervelend is. 
Geschikt schoeisel is vereist, omdat veel bezienswaardigheden te voet worden 
bereikt. Uiteraard is het mogelijk af en toe een programma-onderdeel over te 
slaan en rust te nemen, indien u daar behoefte aan heeft.  
Op deze reis wordt meerdere keren van hotel gewisseld; op die dagen is het 
overslaan van een programmaonderdeel niet altijd mogelijk. 
Indien u eraan twijfelt of deze reis voor u geschikt is, kunt u gerust telefonisch 
contact met Paulus Reizen opnemen. We zullen dan samen de mogelijkheid van 
uw deelname bespreken met het oog op uw lichamelijke conditie en de 
specifieke zwaarte van de reis. 
 
Weer 
Half juni mogen we op de Peloponnesos rekenen op een gemiddelde 
maximumtemperatuur van 25 ºC (bron: www.klimaatinfo.nl). De zomerhitte is 
nog niet begonnen. Het kan op sommige dagen al zeer warm zijn. 
 

 



Grensdocumenten 
Voor reizen binnen Europa dient uw paspoort of identiteitskaart geldig te zijn 
tot en met de datum van terugkeer. 
NB Het aanschaffen/vernieuwen van een identiteitsbewijs duurt minimaal vijf 
werkdagen. 
 
Geld 
Griekenland maakt deel uit van de EMU; u kunt dus overal met euro’s terecht. 
Pinautomaten zijn in de meeste plaatsen aanwezig. Tevens kunt u in veel 
winkels en hotels met de gangbare creditcards betalen. 
 
Inschrijving 
U kunt zich voor deze reis aanmelden door het inschrijfformulier op onze 
website (www.paulusreizen.nl/boeken) of het papieren inschrijfformulier 
geheel in te vullen en te zenden naar Paulus Reizen.  
Na inschrijving ontvangt u van Paulus Reizen een boekingsbevestiging en een 
factuur, waarop de betalingstermijnen staan gespecificeerd. Indien de reis 
vanwege een te gering aantal deelnemers geen doorgang kan vinden, berichten 
we u dat uiterlijk zes weken vóór vertrek. Circa twee weken vóór vertrek 
ontvangt u de reisbescheiden, waaronder een deelnemerslijst, een hotellijst en 
praktische informatie.  
 
Meer weten? 
Voor alle praktische informatie over bijvoorbeeld verzekeringen, voorwaarden 
en betalingscondities verwijzen we u naar onze website. Ook voor het 
aanvragen van onze brochure of digitale nieuwsbrief kunt u daar terecht. 
 
Paulus Reizen 
Paulus Reizen is een onderdeel van Labrys Reizen, dat is opgericht door classici 
en archeologen. Labrys Reizen is gespecialiseerd in het organiseren van 
educatieve en culturele groepsreizen op maat voor zowel leerlingen als 
volwassenen naar vele bestemmingen in Europa en de rest van de wereld. Ons 
team bestaat uit classici, archeologen, (kunst)historici en andere specialisten 
met een jarenlange expertise in de reiswereld. Onze sterke kanten zijn een 
goede prijs-kwaliteitverhouding, kennis van zaken, persoonlijk contact, 
betrouwbaarheid, service en financiële zekerheid. 

 
 
 
  



  



 
 

 
 
 

Paulus Reizen 
Postbus 1219 

6501 BE Nijmegen 
tel. 024-3818198 

info@paulusreizen.nl 
www.paulusreizen.nl 

 
 
 

                 
 
 
 
 

Deze reisinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen.  
Deelnemers worden over eventuele wijzigingen geïnformeerd. 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met drs. Hans Offereins per e-
mail (info@paulusreizen.nl) of per telefoon (024-3818198). Indien u ons kantoor 

wilt bezoeken, verzoeken we u een afspraak te maken. 
Tevens kunt u contact opnemen met Willie van de Brug, een van de reisleiders, 

via 06-21410286. 


