
    

Reis Kreta 

14 – 20 september 2017 

Op stap met Minos en Ariadne … en Johan. 

Kreta, het langgerekte en grootste eiland van de 6000 eilanden die Griekenland rijk is, vormt de 

tussenstap tussen onze Europese cultuur en het Afrikaanse continent. Vooral gekend als 

toeristische bestemming biedt het tevens een schat aan cultuurhistorische bezienswaardigheden. 

De antieke goden wisten al dat het er goed toeven was. Ondanks de drukte bewaarde Kreta 

authentieke plaatsjes waar de Kretenzer je nog verwelkomt met een glaasje raki en zelf gemaakte 

fetakaas. 

Je krijgt nu een week de kans om een deel van deze highlights te ontdekken onder begeleiding van 

onze gids Johan Van Gestel.  Een greep uit het voorgestelde programma. 

 Na onze aankomst in Herakleion, pikken we de huurwagen op om naar de zuidkust te 

rijden. Het dorpje Agia Galini biedt ons een comfortabel verblijf met zicht op de Libische 

zee.  

 De dag nadien bezoeken we Gortys, een belangrijke plaats in de vroegchristelijke 

aanwezigheid in deze regio. Wat verderop vinden we het prachtige Minoïsche paleis van 

Phaistos waarbij onze verbeelding ons meer dan 4000 jaar terugbrengt in de geschiedenis. 

We rusten nadien uit op het hippiestrand van Matala. Een plons in zee spoelt het stof weg, 

een lekker wijntje op het terras doet de rest. 

 Op de weg naar ons tweede verblijf bezoeken we de derde dag het klooster van Preveli, en 

eventueel Arkadia. Een spectaculaire weg laat ons kennismaken met de prachtige natuur 

van het binnenland van Kreta. Ons nieuwe luxueuze verblijf in Sissi aan de noordkust, heeft 

zicht op zee en ligt op amper 50 meter van een rustig en mooi vissershaventje. Een klein 

geheimpje aan de verder drukke kust. 

 De dag nadien staat een bezoek aan het paleis van Knossos en het archeologisch museum 

van Herakleion op het programma. De mooie verhalen van Theseus en Ariadne vind je hier 

terug in de eeuwenoude resten. Een (lichte) wandeling doorheen de stad met de Agios 

Titoskerk en zijn Venetiaanse fontein ronden onze dag af. 

 Elounda  het dorp van de serie “Wie betaalt de veerman” is op dag 5 onze bestemming. Van 

hieruit kan er een boottocht gemaakt worden naar het melaatseneiland van Spinalonga. Wie 

liever korter bij huis blijft, kan vanuit het hotel een wandeling maken naar de site van 

Malia, gekend van het prachtig Minoïsche juweel “het bijtje van Malia”. 

 Op onze voorlaatste dag maken we de rondrit van het Lassithi-plateau via het klooster van 

Vidiani. In Agios Giorgos wacht het apero met klassieke mezedes en wat verder een lekker 

maal bij Christine. Bij voldoende tijd stoppen we bij Vassilakis voor de lekkere olijfolie. 

 De dag nadien maken we nog een kleine wandeling in Sissi om tijdig terug te keren naar 

Herakleion waar ons vliegtuig wacht voor Brussel. 

 



We combineren de flexibiliteit van een individuele reis  

met de gezelligheid en het comfort van een groepsreis. 

   

 

De prijs voor deze reis bedraagt  1.070 EUR per persoon (op basis van kamer en ontbijt). Voor een 

éénpersoonskamer is er een supplement van 200 EUR. 

Inbegrepen : 

 Transport van en naar de luchthaven in België vanop 2 centrale plaatsen.  

(in functie van de woonplaats van de deelnemers, doen we ons best om iedereen zo vlot 

mogelijk naar de centrale punten te krijgen) 

 Vlucht Zaventem naar Herakleion.  

We nemen een vroege vlucht voor de heenreis (vertrek om 6.30 uur) en een late vlucht voor 

de terugreis (vertrek om 18.20 uur), zodat de eerste en de laatste dag zo goed als volledig 

kunnen benut worden.  

 Verblijf van 2 nachten inclusef ontbijt in het Palazzo Greco in Agia Galini (*) 

 Verblijf van 4 nachten inclusief ontbijt in het Maritimo Beach Hotel in Sissi. (*) 

 Vervoer met minibus ter plaatse  

 Begeleiding 

 Een annulatieverzekering is optioneel (**) 

 

De overige onkosten (middagmalen, avondmalen en inkomgelden) worden ter plaatse afgerekend. 

We eten in principe in groep, maar je kan ook individueel iets eten.  

 

Ga je mee ? 

Bel naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43  of 0477/688.760). 

 

(*) onder voorbehoud van beschikbaarheid 

(**) Voor de annuleringsverzekering hebben we volgende aanbevelingen :  

 Tijdelijke verzekering :  Europ Assistance 

 Jaarformule : Ethias 

http://www.europ-assistance.be/annulatieverzekering/nogo-jaarlijks?funnel&path=/annulatieverzekering/al-mijn-reizen-van-het-jaar
https://www.ethias.be/part/nl/annulatieverzekering/annulatieverzekering-reizen-offerte.html?amc_icid=ethias_nl_assistance08102015_loyaltyarea_quote-annulation#/offerte-index

