bijlage Familierondreis Griekenland
Goddelijk Griekenland. Waar je bijna struikelt over eeuwenoude ruïnes van tempels en theaters. Ontrafel
jij het geheim van het orakel van Delphi? Geschiedenislessen op locatie, maar dan fijn gemengd met
actieve excursies. Je checkt bij het smalle kanaal van Korinthe de ruimte tussen wal en schip. En je maakt
vast prachtige foto’s van de unieke Meteorakloosters. Vroeger klommen ze hier via gammele
touwladders naar boven. Gevaarlijk. Een leuk cowboydagje op een Griekse ranch, actief doen op het
Plastirameer en een duik in het stadsleven van hoofdstad Athene, met de beroemde Akropolis als dé
blikvanger. Natuurlijk ga je deze trekpleister bekijken. Het uitzicht over de stad is top. Wat denken jullie,
wordt gaaf Griekenland jullie volgende vakantiebestemming?
PASPOORT BIJ RECEPTIE
Het kan voorkomen dat paspoorten bij hotelrecepties worden ingenomen. Tip: maak vooraf wat kopieën van
uw paspoort en geef deze af bij de receptie.
BEZOEK AAN DE METEORA KLOOSTERS
Tijdens de rondreis breng je een bezoek aan Meteora kloosters. Hiervoor gelden strenge kledingvoorschriften.
Dames dienen een rok tot over de knie te dragen en heren een lange broek. Hier wordt erg streng op
gecontroleerd. Houd hier rekening mee als je die dag een van de kloosters gaat bezoeken. Er zijn geen
leenrokken beschikbaar. Mocht je niet aan de kledingvoorschriften voldoen dan kan je het klooster niet
bezoeken.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot
vullen. Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit regelt de reisleider voor
de hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze fooienpot gehaald; als je
tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Namens hen
hartelijk bedankt.
Entreegelden
Ranch
Delphi
Meteorakloosters
Museum Kalambaka
Akropolis
Happy trein Athene

Regulier
€8
€ 12
€6
€4
€ 20
€5

t/m 17 jaar
€8
gratis
€6
€4
gratis
€4

Totaal per persoon ca.

€ 55

€ 22

Optionele activiteiten Plastirameer
-Hydrobike
ca. € 15
-Boogschieten
ca. € 12
-Kano/ kajak/ paddleboard
ca. € 30
-E-bikes
ca. € 45
Fietshuur (prijzen voor 2 uur)
-Cube 29
- Univega 28
- Ideal/W
- Sintesi 26
- Shockblaze 24

ca. € 20
ca. € 15
ca. € 15
ca. € 15
ca. € 10

De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle in deze bijlage genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en
koersverschillen.
Lokale gidsen
Het inzetten van lokale gidsen is bij deze reis verplicht bij de Akropolis en Delphi. De totale kosten hiervoor
bedragen ca. €365 per groep en wordt verdeeld onder het aantal reizigers. Bij een reisgroep van 20 personen
bedraagt dit €18.25 , bij 30 personen is dit €12.16 per persoon.
Audiosysteem
Tijdens deze reis wordt er door lokale gidsen en/of onze reisleiding gebruik gemaakt van een audiosysteem.
Het audiosysteem bestaand uit oordopjes die zijn verbonden met een kleine ontvanger die om je nek hangt.
De gids en/of reisleider is dan duidelijk verstaanbaar voor iedereen, ook als je wat verder weg staat. De kosten
bedragen €12,- p.p. De kosten zullen ter plaatse met je worden verrekend.
LEEFTIJD
De minimum leeftijd voor onze TUI familiereizen is 8 jaar, de maximum leeftijd van de meereizende kinderen is
18 jaar. Mocht één zoon of dochter nét buiten deze leeftijden vallen, neem dan contact met ons op. Voor
bepaalde landen kunnen specifieke regels voor het reizen met kinderen gelden.
KAMERS
In de meeste landen hebben de hotels geen familiekamers voor 4 of 5 personen. Wij bieden bij alle reizen dan
ook 2-persoonskamers aan, soms 3-persoonskamers, afhankelijk van de reis. Bij een 3-persoons
kamerbezetting zal het derde bed vaak een uitklapbed/stretcher of iets dergelijks zijn (verwacht geen
supercomfortabele boxspring!). Wij kunnen helaas geen kamers naast elkaar garanderen.
Noot
bovengenoemde entree- en gidsprijzen zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van wijzigingen. Het Griekse
Ministerie van Toerisme kan besluiten om prijzen zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Alle genoemde
excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere
bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn.
Voor Griekenland wordt er geadviseerd om badschoenen mee te nemen. De zee bij de bestemmingen Loutraki
en Korfos hebben kiezelstenen en er komen vaak zee-egels voor.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit
zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de
groep ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt
zelfstandig of met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein,
boot e.d. stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien
sommige excursies aan je voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet
geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit
of wil je jouw situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap
is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken
qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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