
   

 
 

Door Novitravel/Montenegroreizen in samenwerking met Natural Greece 

is, speciaal voor de Vrouwen van Nu, een rondreis georganiseerd van 21 

september t/m 2 oktober 2019 door 
 

 

 

 
                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programma 
 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 
 



PROGRAMMA 
 
   

 
Dag 1 | Aankomst Thessaloniki  

 
Aankomst op Thessaloniki vliegveld. Pick-up en transfer naar het hotel in 

Thessaloniki in comfortabele touring car.  

 

Welkomstmoment in het hotel, koffie met een hapje. Tijd om te rusten of de 

stad/omgeving voor het eerst te verkennen.  

 
Avond met live Griekse muziek en diner “al fresco” in het levendige Ladadika 

district! Tijd om de Griekse dansen te oefenen.  

 

Overnachting in hotel ABC of Astoria.  

 

 

Dag 2 | Thessaloniki  
 

Een stadsverkenning met gids. Na het ontbijt toont de gids je het prachtige 

Thessaloniki, een stad met 2300 jaar geschiedenis.  

De hoogtepunten zijn:  

- de witte toren, het symbool van de stad, dat tegenwoordig een museum 

herbergt 
- het archeologisch museum  

- de pittoreske oude stad 

- de Byzantijnse kerk van St. Demetrius 

- de Boog en Rotonde van Galerius 
 

    

Na het einde van de bezoeken kunt u in de stad blijven om te winkelen of een 

wandeling langs de zeeboulevard te maken. Zelfstandig lunchen in de stad. 



 

Gezamenlijk diner in een Grieks restaurant op loopafstand van het hotel. 

Overnachting in hotel ABC of Astoria. 

 

 
Dag 3 | Thessaloniki – Pella – Vergina – Thessaloniki   

 

Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan de archeologische vindplaats Pella, de 

oude hoofdstad van Macedonië en de geboorteplaats van Alexander de Grote. 

Rondleiding door de site en het museum met een lokale Engelstalige gids. 

Vervolg naar de archeologische vindplaats van Vergina, ooit de hoofdstad van 

het Macedonische koninkrijk en tegenwoordig een van de belangrijkste 
archeologische vindplaatsen van Griekenland. Lunch op loopafstand. Bezoek aan 

het museum, met de koninklijke tombe van koning Filips II, de vader van 

Alexander de Grote. Wederom met officiële Engelstalige gids. Retour naar 

Thessaloniki.  
 

    
 

Gezamenlijk diner in een Grieks restaurant op loopafstand van het hotel. 

 
Overnachting in hotel ABC of Astoria. 

 

 

 

Dag 4 | Thessaloniki – Meteora – Kastoria 

 
Na het ontbijt in het hotel rijden we naar het dorp Kalambaka, in centraal 

Griekenland. Gelegen aan de voet van het wereldberoemde Meteora-gebergte. 

Bezoek aan twee van de indrukwekkende Byzantijnse kloosters van Meteora die 

op de top van de bizarre rotsen lijken te hangen. Wederom zal een lokale gids 

ons begeleiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lunch in een taverne in het schilderachtige dorpje Kastraki. We reizen door naar 

het prachtige stadje Kastoria. 
 

Overnachting en diner in Loggas Hotel, Sidirochori (nabij Kastoria meer). 
 

 
 

Dag 5 | Kastoria  

 

Kastoria is zeker een van de meest pittoreske stadjes van Griekenland, gelegen 

aan het vogelrijke meer van Orestiada. Bovendien is het met meer dan 70 

kerken, een waar "openluchtmuseum" en de enige stad in Griekenland die zijn 

Byzantijnse en post-byzantijnse erfgoed volledig wist te behouden. De kerken, 
de monumentale schilderijen, de traditionele en neoklassieke herenhuizen, 

vormen een uniek 10e eeuws ensemble van kunst en beschaving.  
 
 

 
 

 

Tijdens een 4-uur durende tour voor fijnproevers leer je over de geschiedenis, 

drink je Tsipouro-brandewijn en geniet je van diverse culinaire specialiteiten van 
de regio. Ook een uitstekend glas Griekse wijn zal niet ontbreken.  

 

Tijdens deze culinaire tour verken je eerst het historische stadscentrum met de 

lokale gids. Bewonder de architectuur van de 18e en 19e eeuwse herenhuizen van 

deze fascinerende stad. Ontdek hoe de identiteit van Kastoria werd gevormd 

door christelijke, islamitische en joodse elementen. Proef de vurige Tsi pouro 

(brandewijn) gecombineerd met heerlijke verse zeevruchten. Neem een kijkje in 
een 17e eeuws herenhuis en geniet daarna van een traditionele Griekse maaltijd 

in een restaurant in de oude binnenstad. Bezoek een kerk uit de 15e eeuw en 



eindig de tour met een wijnproeverij van beroemde internationaal bekroonde 

wijnen uit de regio. 

Bij deze culinaire tour zijn maaltijd en drankjes inbegrepen. Heerlijke lokale 

specialiteiten, zoals mezedes (kleine hapjes) en salades, gegrild vlees of vis of 

magirevto (ovenschotels). Dus geen broodje kaas vandaag! Het diner is voorzien 
in Kastoria stad. 

 

Overnachting in Loggas Hotel, Sidirochori (nabij Kastoria meer). 

 

 

Dag 6 | Kastoria – Nimfeo – Kastoria  

 
Wat dacht je van een excursie naar het mooie bergdorp Nimfeo, gelegen op 

1.350m hoogte? U kunt daar oog-in-oog staan met de geredde beren in het 

50.000m2 grote park van ARCTUROS. De informatieve rondgang met gids is een 

onvergetelijke ervaring! En passant ondersteun je het werk van deze 

natuurorganisatie. Mogelijkheid tot het bezoeken van het naburige 

opvangcentrum voor wolven van ARCTUROS. We lunchen in een uitstekend 
restaurant in het naburige “Xinonero”. 

 

Het middagprogramma is een "outdoor" presentatie door experts van 

natuurorganisatie CALLISTO "in de voetsporen van de bruine beer". Leer meer 

over het wilde berenonderzoek, bescherming van grote zoogdieren als wolf, beer 

en lynx en via demonstraties zoals cameravallen zetten. Voor de liefhebbers van 
wandelen volgt een 1,5 tot 2 uur durende natuurwandeling in "bear country" - op 

zoek naar sporen van de beer in het wild! Uiteraard onder deskundige 

begeleiders van CALLISTO. Retour naar Kastoria. 

 

 
 
 

Overnachting en diner in Loggas Hotel, Sidirochori (nabij Kastoria meer). 

 

 

Dag 7 | Kerkini 

 

Rit naar het wonderschone meer van Kerkini. Onderweg stoppen we in Edessa. 
De 70 meter hoge Edessa watervallen zijn de grootste van Griekenland. Check-in 

en lunch in het hotel aan het meer! 

 

Het meer van Kerkini biedt de natuurliefhebber simpelweg een magische 

belevenis. Zittend aan de oever, kijkend naar roze en kroeskoppelikanen, terwijl 

Deelnemers die niet 1,5 tot 2 uur kunnen 
wandelen gaan met de chauffeur mee 
naar deze mooie plek: 
Alpha Estate in Amintio. Hier kunnen zij 
een 1 tot 1,5 uur durende rondgang 
krijgen, wijnen proeven en kopen. 
Voorlopig zijn deze winery bezoeken 
gratis. Excellente wijnen: www.alpha-
estate.com 

 



je wordt toegezongen door de nachtegaal en de wielewaal en de zon ziet 

opkomen boven de bergen is een verbluffende ervaring. Het meer en de 

omgeving heeft een vogellijst van meer dan 300 soorten. Vandaag verblijven we 

bij het meer en maken we eveneens een boottocht.  

 
Diner en overnachting in hotel Erodios aan het Kerkini meer.  

 

 
 
 

Dag 8 | Kerkini – Roupel – Kerkini  
 

Na het ontbijt volgt er een natuurwandeling met natuurgidsen in dit bijzondere 

nationale park met zijn rijke flora en fauna. Daarna volgt een excursie naar het 

fort Roupel, aan de Grieks-Bulgaarse grens. Hier is het Bulgaars-Duitse leger in 

1941 staande gehouden door het Griekse leger, vanuit het ondergrondse fort 

Roupel.  

 
Het ondergrondse fort is nu als museum ingericht en een rondleiding met gids 

doet de turbulente dagen van de 2e wereldoorlog herleven!  

 

Lunch onderweg in een lokale taverne. 

 

De duizenden buffels in en rond het meer van Kerkini doen je geloven dat je op 
safari bent in Afrika. In culinair opzicht biedt deze regio waterbuffel melk en –

vlees. Ook de verse vis uit het meer is niet te versmaden.  

 

   
 

 



Diner in traditionele taverne met Griekse muziek. Overnachting in hotel. 

 

 

Dag 9 | Kerkini – Chalkidiki  

 
Na het ontbijt vertrekken we richting Chalkidiki. Onderweg stoppen we bij het 

fraaie wetland van “Volvi” en het stadje Arnea, met zijn schattige huisjes en de 

Macedonische bouwstijl. 
 
 

   
Arnea 

 

 

Strandverblijf in Chalkidiki. Symphonie in blauw, groen en goud. De lange 

befaamde zandstranden van de landtong Sithonia herbergen nog verborgen 

baaien met kristalhelder water.  

 

 
 

 

Diner en overnachting in hotel Elea in Sithonia. 



 

Dag 10 | Chalkidiki – berg Athos - Chalkidiki 

 

Na het ontbijt in het hotel vertrekken we naar het charmante plaatsje Ouranopoli 

in Chalkidiki. Als we de haven van Ouranopolis bereiken, beginnen we aan de 
cruise langs de berg Athos (schiereiland), waar je vanaf de boot de mysterieuze 

en wonderbaarlijke Berg Athos kunt bekijken. Luister naar de rijke geschiedenis 

van de berg Athos en bewonder de indrukwekkende middeleeuwse kloosters. Het 

gebied is van bijzonder historisch en cultureel belang en van een grote 

natuurlijke schoonheid. Na de cruise vrije tijd voor de lunch (vrij) of een 

wandeling in het dorp.  
 

 
Athos 
 

Diner en overnachting in hotel Elea in Sithonia. 

 
 

 

Dag 11  Chalkidiki  

 

Een dag lang heerlijk ontspannen en genieten in een prachtige omgeving. Het 

zeewater is in september en oktober bovendien nog warm genoeg om te 

zwemmen. Lunch niet inbegrepen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Afscheidsavond: “Greek night”. Onze laatste avond is een bijzondere. Met live 

Griekse muziek tijdens het diner en Griekse dansers na afloop. Geniet in de bar 

van muziek en dans haal herinneringen op aan een hele bijzondere Noord-

Griekenlandreis. 

 
Overnachting in hotel Elea in Sithonia.  

 

 

Dag 12 | Naar huis  

 

Ontbijt en transfer naar de luchthaven.  
 
© foto’s: Novitravel/Montenegroreizen 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs: € 1.595,-  p.p. bij minimaal 25 deelnemers en een gedeelde 2pk, 

toeslag 1 pk € 240,-- Verblijf in goede hotels op prachtige locaties op 

basis van half pension. Inclusief 6 lunches tijdens excursies, water in de 

bus en zo mogelijk dagelijks koffie/thee.   Luxe touringcar, 

Nederlandssprekende reisbegeleiding, 24 uurs stand-by assistentie, 

verzorgd door Natural Greece en Novi Travel en verder de benodigde  

fooien en de reünie.  

We vliegen met Transavia van Amsterdam  naar Thessaloniki. 

Toegestane bagage is: 1 stuk ruimbagage van 20 kg en 1 stuk 

handbagage van 10 kg. p.p. 

Vluchtschema:  

 21-09-2019  Amsterdam Schiphol 09:20 – Thessaloniki 13:10 

 02-10-2019 Thessaloniki 14:15 – Amsterdam Schiphol 16:20 

 

U kunt zich opgeven bij:  

Riet van der Werff, tel. 06 40019872, email: 

rietvanderwerff16@gmail.com 

mailto:rietvanderwerff16@gmail.com

