
 
 

 

Beste THUIS-reiziger, 

 

In oktober vertrekken we samen met THUIS-acteurs naar het charmante Griekenland.  

Hieronder vind je onze THUIS-excursies, speciaal geselecteerd voor onze groep en met 

Nederlandstalige gidsen (behalve voor de excursie naar Patras) en begeleiding!  

Gelieve ons vóór maandag 16 juli jouw gekozen excursies door te geven. Het bijgevoegd 

inschrijvingsformulier mag via mail of post opgestuurd worden naar: 

Project Reizen 

Dries 1 - 9112 Sinaai 

 

Of via:  info@projectreizen.be 

 

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. 

Wij wensen je nu reeds prachtige THUIS-momenten toe! 

 

Het THUIS & PROJECT REIZEN team 

 

  



 

Bezoek aan de archeologische site Olympia 
 

Bezoek één van de grootste en mooiste 
archeologische sites van Griekenland: Olympia, de 
geboorteplaats van de Olympische 
Spelen!  Vandaag de dag nog, wordt ruime tijd 
voordat de Olympische Spelen beginnen, in 
Olympia de vlam ontstoken, die dan de wereld 
rondreist en bij de opening de Olympische vlam 
doet ontsteken.  
Het bezoek omvat het heiligdom van Zeus, de 
tempel van Hera en de vele gebouwen die er 
rondom zijn opgericht, zoals gebouwen die door de 
atleten worden gebruikt voor de voorbereiding en 
viering van de Olympische Spelen, administratieve 
gebouwen en de Altis, de heilige omheining en de 
kern van het heiligdom, met zijn tempels, 
cultuurgebouwen en schatkamers.  

We bezoeken het Palaestra (worstelschool), gebruikt door de concurrenten tijdens hun verplichte, één maand 
durende training vóór de spelen en de Echo Stoa, die het heilige gebied scheidt van het stadion. Als afsluiter kan 
u het prachtige archeologische museum bezoeken. Geniet nog van wat vrije tijd om te shoppen of rond te 
kuieren in het dorpje Olympia vooraleer we terugkeren naar het hotel. 
 

• Duur: halve dag 

• Duur transfer naar Olympia: +/- 1u10 min 

• Prijs per persoon: 53 euro 

• Inbegrepen: vervoer, Nederlandstalige gids, Nederlandstalige begeleiding, ingangsgelden 
 

Shopping transfer naar Patras 
 
 
Tijdens deze excursie, kunt u op eigen houtje Patras 
ontdekken! Patras is een levendige havenstad en bruisende 
studentenstad. Met de bus brengen we u naar Patras, waar 
u vrije tijd heeft om te wandelen en te shoppen. Patras is de 
stad voor het shoppen en uw mooie souvenir te vinden voor 
het thuisfront. Dwaal door de smalle straatjes en 
voetgangersgebieden van de stad en ontdek kleine 
verborgen winkeltjes! 
 

• Duur: halve dag 

• Duur transfer naar Patras: +/- 1u15 min 

• Prijs per persoon: 25 euro 

• Inbegrepen: vervoer en Nederlandstalige begeleiding op de bus. Geen gids!  



 

Unieke bootexcursie naar Zakyntos 
 
Vaar met ons mee naar Zakyntos, een prachtig 
eiland met nog veel gezellige oude dorpjes, 
prachtige stranden, helder zeewater, steile 
rotswanden en mooie flora & fauna. Onze eerste 
stop is bij de beroemde Blue Caves: een sterk 
staaltje natuurpracht! Het hemelsblauwe water 
reflecteert op de witte rotsformaties, waardoor 
ook de rotsen blauw lijken te kleuren. We varen 
verder naar een van de mooiste stranden ter 
wereld: het strand van ‘Navagio’. Het is een van de 
meest gefotografeerde stranden van Griekenland, 
en dat is niet verwonderlijk. Azuurblauw water 
langs een parelwit strand, omarmd door hoge, 
kalkstenen kliffen en pal in het midden van dat 
strand een mysterieus scheepswrak, dat er zomaar lijkt te liggen. Hier krijgt u tijd om te zwemmen. Kort na de 
middag bereiken we Zante, de hoofdstad van Zakyntos. Hier genieten we van onze lunch. Na de lunch voorzien 
we vrije tijd om te flaneren in het centrum van de oude stad. Ontdek deze charmante stad: de schilderachtige 
haven, de prachtige Orthodoxe kerk van St. Denis, grote pleinen, gebogen galerijen, bruisende winkelstraten en 
fantastische café bars! Na dit bezoek, varen we rustig terug naar Kyllini. 
 
Op de boot zijn 85 binnen- en 85 buitenplaatsen. We voorzien om 140 personen per boot mee te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Duur: volledige dag 

• Duur transfer naar de haven van Kyllini: +/- 20 min. 

• Prijs per persoon: 125 euro 

• Inbegrepen: vervoer, gids, Nederlandstalige begeleiding, lunch + drankje (1/2 fles wijn en water) 



 

Bezoek aan de hoofdstad Athene 

 
’s Morgens vroeg vertrekken we richting Athene. Daar aangekomen starten we met een panoramische rondrit 
doorheen de stad. We rijden voorbij de Tempel van Zeus, de poort van Hadrianus, de nationale tuin, het 
parlement, het presidentiele paleis met de Evzonen, het graf van de Onbekende soldaat en het stadion 
Panathinaiko. Daarna bezoeken we de heilige rots Akropolis, die hoog boven Athene uittorent en de 4 grootste 
meesterwerken uit de klassieke Griekse kunst herbergt. Namelijk de Niketempel, de tempel van Erechtheion, de 
Propyleeën en op de top van de rots staat het wereldberoemde Parthenon, gewijd aan de godin Athene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dit bezoek, wandelen we verder naar de Plaka. Hier genieten we van de lunch en van wat vrije tijd. De Plaka 
is één van de oudste buurten van Athene. U vindt er restaurantjes, café’s en natuurlijk ook de nodige 
souvenirwinkeltjes. Gelukkig heeft de wijk doorheen al deze jaren nog steeds z’n authentieke karakter weten te 
bewaren. Het is heerlijk te kuieren doorheen de nauwe en soms steile straatjes. Bovendien is heel de buurt 
autovrij! In de late namiddag rijden we terug naar het hotel.  
Opgelet de rit naar Athene duurt +/- 4u. 
 

• Duur: volledige dag. Opgelet lange busrit (zie boven). 

• Duur transfer naar Athene: +/- 4 u 

• Prijs per persoon: 92 euro 

• Inbegrepen: vervoer, Nederlandstalige begeleiding&gids, lunch 

 

  



 

Spectaculaire treinrit en geweldige grotten - Kalavryta 
 
Vanaf het hotel vertrekken we richting het startpunt van de authentieke trein. Hier stappen we aan boord van 
de spectaculaire treinrit ‘Odontotos’, die parallel loopt met de Vouraikos rivier. Tijdens de ruim een uur durende 
treinreis wisselen uitzichten op stroomversnellingen en diep gelegen ravijnen elkaar af. Via zes tunnels en veertig 
bruggen klimt de trein naar duizelingwekkende hoogte. Dit is één van de mooiste treinroutes in Europa!  
 
We nemen onze lunch in een lokale taverne in Kalavryta. Kalavryta is een klein pittoresk dorp omringd door 
weelderige groene bossen en steile bergen. Het vormt een belangrijk onderdeel van de Griekse geschiedenis. Na 
de lunch bezoekt u de “Grot van de meren” in het dorp Kastria. De “Grot van de meren” is een geweldige 
natuurlijke creatie. Het is eigenlijk verdeeld in drie grotten, die met elkaar verbonden zijn met veel gangen 
omringd door vreemde stalactietformaties. De grot is eigenlijk een lange, ondergrondse rivier die veel kleine 
meren vormt. Opgelet de rit naar Diakopto en vanuit Kastria duurt +-2u!  Duur: volledige dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Duur: volledige dag 

• Duur transfer: heenreis hotel - Diakopto = +/- 2u ; terugreis Kastria - hotel = +/- 2u30 min 

• Prijs per persoon: 73 euro 

• Inbegrepen: vervoer, Nederlandstalige begeleiding&gids, ingangsgelden, lunch 

 
  



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXCURSIES THUISREIS 

  

GELIEVE VOOR MAANDAG 16 JULI 2018 TERUG TE STUREN NAAR 

PROJECT REIZEN. Via mail: info@projectreizen.be of per post. 

 

 

 

 

 

 

 

JA, IK BESTEL ONDERSTAANDE EXCURSIES: 

OLYMPIA (1/2 DAG)  53 EURO pp x ......volwassenen = ………………… EURO 

 

ZAKYNTOS (1 DAG)  125 EURO pp x ......volwassenen = ……………… EURO 

 

ATHENE (1 DAG)  92 EURO pp x ......volwassenen = ………………… EURO 

 

KALAVRYTA (1 DAG)  73 EURO pp x .......volwassenen = ………………… EURO 

 

SHOPPING PATRAS (1/2 DAG) 25 EURO pp x .......volwassenen = ………………… EURO 

 

Indien u een excursie boekt voor slechts een gedeelte van het gezelschap gelieve hierbij te 

specifiëren voor wie:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Datum                Handtekening 

 

…… /…… /2018                          ……………………………… 

 

NAAM : ……………………………………………………………………………………………….............. 

DOSSIERNUMMER: G/………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Postcode: ……………………………………………………… Gemeente: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………. 

Email:………………………………………………………………………………………………… 
  

 

      TOTAAL = ……………..   EURO 

 

mailto:info@projectreizen.be

