
Griekenland 2016

In de voetsporen van Paulus



Gemeentereis georganiseerd en begeleid 

door:

Ds. Corine van Eck en Ton Franken



globaal onze route



Kavala: De plaats waar Paulus voet aan wal zette.









Doopplaats Lydia 





Thessaloniki

De witte toren bij de haven

Thessaloniki is de tweede stad 

van Griekenland met tal van 

bezienswaardigheden







via Veria naar Kalambaka



de ‘zwevende’ kloosters van Meteora









Natuurlijk mag een bezoek aan een 

iconenwerkplaats niet ontbreken



Delfi: het orakel

De navel: volgens de 

Griekse oudheid het 

middelpunt van de wereld

Het theater

Altijd deskundige 

uitleg over de 

bezienswaardigheid





Korinthe



Mystras indrukwekkende kloosters

De buitenkant is al indrukwekkend,

het interieur helemaal……….



Eeuwen en eeuwen

hebben deze 

muurschilderingen de 

tand des tijds doorstaan



Maar u kunt ook kiezen voor Sparta 

of Olympia



Wij Zeeuwen willen ook varen

Vanuit Tolo kunnen we een cruise maken 

naar de eilanden Hydra en Spetses



Mycene

De Leeuwenpoort

Het koepelgraf



Epidaurus

Hier kun je dus echt een speld horen vallen

Niet alleen in de Griekse oudheid als 

theater in gebruik, maar ook nu nog 

vanwege de voortreffelijke akoestiek
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Grieks Orthodox Paasfeest

Een bijzondere belevenis. In alle families wordt buiten 

een lam geroosterd. Misschien worden we uitgenodigd 

om mee te eten. 



transfer van Tolo naar Athene

het kanaal van Korinthe



Athene overdag en…..





en bij nacht



Akropolis



Vanaf de Areopagus…



indruk van de hotels (onder voorbehoud)

Europa Beach

Hotel Orfeas

Hotel Minoa



natuurlijk ook musea



wisselende natuur



tijd voor ontspanning



en gezellig eten



niet alle paden zijn geplaveid, maar

Er is altijd wel een ondersteunende arm…



hoe en wanneer!?!?

 van zaterdag 23 april t/m woensdag 4 mei 2016

 kosten zijn afhankelijk van het aantal 

deelnemers, indicatie tussen €1.500 en €1.700

 Prijs inclusief rechtstreekse vluchten, 

3-sterrenhotels, Nederlandstalige gids, alle 

maaltijden, alle excursies, alle fooien, vervoer 

per luxe touringcar in Griekenland 

dit jaar ook de koffie…..

transfer Wolphaartsdijk / Schiphol per touringcar



bijkomende kosten

 toeslag 1-persoonskamer € 180,00

 alcoholische dranken bij maaltijden

 Verzekering: 

- annuleringsverzekering 6,65 % reissom     
per boeking;

- reisverzekering +/- € 25,00 



volgt u / jij in deze voetsporen…………….


