
                                  
   
 
 

 
Amazing Griekenland  

De Cycladen 
8-daagse reis 
half pension 

 

 
 

 
 
De Cycladen liggen in het midden van de Egeïsche zee tussen het Griekse 
vaste land en Kreta in en het is wellicht de meest schilderachtige 
eilandengroep van Griekenland. Karakteristiek voor de Cycladeneilanden zijn 
de helderwitte huisjes, met deuren en ramen in het blauw of andere felle 
kleuren. 
Het lijken wel foto’s van postkaartjes met witgekalkte doolhofstraatjes, 
talrijke windmolentjes en pittoreske kerkjes. Dit in combinatie met een 
heerlijk zonnetje en een azuurblauwe zee. 
 
Ondanks de overeenkomsten tussen alle eilanden, heeft elk eiland ook zijn 
bijzondere karakter behouden. Santorini is een heel romantisch eiland met 



                                  
   
 
prachtige zonsondergangen, Naxos heeft de mooiste stranden van de 
Cycladen, enz 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
Dag 1: Vertrek in Brussel 
Samenkomst in Zaventem. Vlucht naar Athene en vandaar transfer naar de haven 
van Pireas 
Diner aan boord en transfer naar uw hotel 
 
Overnachting in Paros, wat ook onze uitvalsbasis van deze reis wordt. 
 
Dag 2:  Paros 
Paros staat bekend om zijn marmers, om wijnen van hoge kwaliteit, en om zijn 
gastvrije bevolking.  
 
We brengen na het ontbijt een bezoek  aan de hoofdstad van Paros (Panaghia 
Ekantotapyliani, de venetiaanse vesting enz.) 
 



                                  
   
 

 
 
In de namiddag doen we een tour op het  eiland met inbegrip van de 
marmergroeven in Marathi, het dorp Lefkes en de oude hoofdstad van de 
eilanden, Moraitis Winery en Naousa, één van de meest pittoreske 
vissershaventjes van de Cycladen. 
 
Diner en overnachting in hotel in Paros 
 
Dag 3: Mykonos en Delos 
 
We gaan per boot naar het eiland Delos, waar we de archeologische site 
bezoeken.  
Volgens de Griekse mythologie werd Apollo geboren op dit kleine eilandje in de 
Cycladen-archipel. Het heiligdom van Apollo trok pelgrims uit heel Griekenland 
aan en Delos was een welvarende handelshaven. Het eiland draagt sporen van de 
opeenvolgende beschavingen in de Egeïsche wereld, van het 3e millennium voor 
Christus tot de paleochristelijke tijd. De archeologische site is uitzonderlijk 
uitgebreid en rijk en geeft het beeld van een grote kosmopolitische mediterrane 
haven. 
 



                                  
   
 

 
 
We reizen verder naar Mykonos waar we lunchen en verder op verkenning gaan. 
Het is wellicht één van de bekendste Griekse eilanden die hier komen voor het 
bekende nachtleven. Je vindt er echter ook een doolhof van witte straatjes, met 
winkeltjes, taverna’s, enz. 
 
Terugkeer naar Paros voor diner en overnachting in hotel. 
 
Dag 4: Santorini 
 
In de haven van Pisso Livadi nemen we een boot naar Santorini (Athinios).  Dit 
eiland dat ontstaan is door vulkaanuitbarstingen, staat bekend voor zijn 
prachtige verzichten en is wellicht één van de meest gefotografeerde eilanden 
van Griekenland. 
 

 
 



                                  
   
 
We worden er verwonderd door archeologische site van Akrotiri,  het Pompeii 
van de Egeïsche Zee. 
We snuiven de sfeer op in de typische dorpen Oia en Pyrgos 
 
Diner en overnachting in hotel in Paros 
 
Dag 5: Naxos 
 
Na het ontbijt nemen we een ferry naar het eiland Naxos, het grootste en meest 
vruchtbare eiland van de Cycladen. 
 
Tijdens een tour van het eiland brengen we oa een  bezoek aan het half 
afgemaakte beeld Kouros van Melanes, het Panaghia Drossiani-klooster, het dorp 
Halki en zijn kweepeerstokerij, evenals het schilderachtige dorp Apiranthos. 
 

 
Wandeling door het aantrekkelijke stadje Naxos incl. de Tempel van Apollo en 
het Venetiaanse kasteel   
 
Diner en overnachting in uw hotel in Paros 
 
Dag 6: Antiparos 
 
Na het ontbijt maken we een cruise met een houten boot naar het buureiland 
Antiparos en de stranden. Dit nabijgelegen eiland is bekend om zijn ongerepte 
natuur en grotten met stalagtieten en stalagmieten. 
 



                                  
   
 

 
 
We genieten van een barbecue-lunch aan boord 
 
Diner en overnachting in uw hotel in Paros 
 
Dag 7: Athene 
 
Na het ontbijt keren we met de veerboot terug naar Pireas. 
 
 

 
 
 
Tijdens een kennismakingstour bezoeken we Athene  en zien we oa het oude 
stadion, de neoklassieke gebouwen aan de Panepistimiou-laan, het Parlement, enz. 



                                  
   
 
 
Diner en overnachting in hotel in Athene 
 
Dag 8: vertrek naar Brussel 
 
Vrije tijd tot transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel 
 
 
PROGRAMMA 
De prijs vanaf 8 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer in half pension 
–  1855 euro  
 
Singeltoeslag= 240 euro pp 
 
RICHTPRIJS VLUCHTEN (met tussenstop) rond de 300 euro pp 
 
 Inbegrepen:  
Alle verplaatsingen per bus of ferry 
Alle geplande bezoeken en inkomgelden voorzien volgens programma 
 Nederlandstalige reisbegeleiding en lokale Engelssprekende gids tijdens de 
excursies.  
Alle hotelovernachtingen in goede hotels (3-sterren) en half pension volgens 
programma + barbecue-lunch.  
 
Niet inbegrepen:  
Verzekering  
Persoonlijke uitgaven en maaltijden niet in het programma vermeld & drank  
Eventuele brandstoftoeslagen  
 
 
 


