7-DAAGSE GROEPSREIS:

GRIEKS PASEN
inclusief 3 daagse cruise

REISPERIODE:
WOENSDAG 04/04/2018 T/M DINSDAG 10/04/2018

GRIEKENLAND
7-daagse groepsreis
'BELEEF GRIEKS PASEN’
Tijdens deze speciale rondreis maakt u mee hoe de Grieken
Pasen vieren. Een bijzondere beleving!
We brengen een bezoek aan de Akropolis en de Areopaag
en we wandelen over de Agora, plaatsen waar Paulus is
geweest. Tevens zien we in een Grieks Orthodoxe kerk hoe
de Grieken de Witte donderdag beleven. We gaan aan boord
van de Majesty van Celestyal Cruises en varen naar
Mykonos, Kusadasi in Turkije, Patmos en Santorini. Tijdens
de cruise bezoeken we het oude Efeze en het huis van de
Maagd Maria. Op Patmos brengen we een religieus bezoek
aan het St. John’s klooster en de grot van de Apocalyps.
Indien mogelijk maken we een processie mee in een lokale
kerk op Mykonos. In Patmos wordt rond middernacht het
Heilige licht door de Priester verdeeld onder de mensen. Het
is voor de Grieken een belangrijk moment omdat Christus is
opgestaan uit de dood.
Hoogtepunten:

Athene / Akropolis / Agora / Paascruise / Oud Korinthe / Mykonos / Patmos / Kusadasi /
Santorini

Bijzondere bezoeken: We maken mee hoe de Grieken Witte Donderdag beleven / Tijdens Pasen worden er
speciale Griekse vasten menu’s geserveerd / Het meemaken van de verdeling van het
Heilige licht door een priester op het eiland Patmos
Om u een indruk te geven van deze bijzondere reis volgt hierna de beschrijving van het programma.

Grieks Pasen, 7-daagse rondreis
Dag 1 Woensdag 04/04/2018
Amsterdam – Athene (d)
Vanaf Amsterdam Schiphol vliegen we met KLM vlucht KL1575
om 12.20 uur naar Athene. Aankomst Athene om 16.35 uur. Na
aankomst op de luchthaven van Athene hebben we een
ontmoeting met een vertegenwoordiger van Makor Reizen.
Hierna hebben we een transfer naar Athene. Na een korte
panoramische stadsrondrit komen we aan bij het hotel. Diner en
overnachting in hotel Best Western Candia.
Dag 2 Donderdag 05/04/2018
Athene (o,d)
Athene is de grootste stad en tevens de hoofdstad van
Griekenland. Athene staat vooral bekend om de overblijfselen uit
de oudheid. Die vormen dan ook de grootste trekpleisters. Het oude Athene wordt gezien als basis van de
Westerse beschaving en is de oudste wereldstad van Europa.
Door het oude centrum vindt u overblijfselen van antieke theaters,
zuilengalerijen en andere monumenten. Een van de bekendste
bezienswaardigheden van Athene is de Akropolis. De Akropolis is
een rotsplateau welke 80 meter boven de stad Athene ligt. Het
herbergt de heiligdommen van de Atheners. De eerste sporen van
de Akropolis gaan terug naar de Neolithische tijd. In de Myceense
tijd was de Akropolis de troon van de Koning. Op zijn tweede
zendingsreis bezocht Paulus Athene, waar hij onder meer een
synagoge bezocht en probeerde volgelingen te werven. Hier
spreekt hij een menigte toe, wellicht op de in Handelingen 17
genoemde Areopagus, een plein dat destijds belangrijke
bestuurlijke en religieuze functies had.

’s Ochtends bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheden van Athene. Uiteraard bezoeken we de Akropolis,
maar daarnaast zien we ook de Areopaag en wandelen we over de Agora. Dit zijn beide plaatsen waar Paulus is
geweest. Tevens brengen we een bezoek aan een Grieks Orthodoxe Kerk. Hier zien we hoe de Grieken de Witte
Donderdag beleven. De rest van de middag is ter vrije besteding. Uiteraard is er nog genoeg te zien in deze
historische stad. Diner en overnachting in hotel Best Western Candia.
Dag 3 Vrijdag 06/04/2018
Athene – Mykonos - Samos (o,l,d)
Na het ontbijt hebben we een transfer naar de haven van Piraeus.
Hier gaan we aan boord van de Majesty van Celestyal Cruises voor
de speciale Paas-cruise. De boot vertrekt om 11.30 uur uit de
haven van Piraeus. Rond 18.00 uur komt de boot aan in Mykonos,
een vrij klein Grieks eiland, één der Cycladen. Volgens de mythe
was het de plaats van de slag tussen Zeus en opstandige reuzen.
Nadat Herakles de reuzen had verslagen, werden ze onder de
granietrotsen begraven. Indien mogelijk maken we een processie
mee in een lokale kerk op het eiland Mykonos. We hebben een laat
diner. De boot vertrekt om 23.00 uur naar Samos. Diner en
overnachting aan boord van de Majesty.
Dag 4 Zaterdag 07/04/2018
Samos – Kusadasi – Patmos (o,l,d)
Vroeg in de ochtend zal de boot aanmeren in Samos. Wij
varen echter door naar Kusadasi, waar we om 07.30 uur
zullen arriveren. Kuşadasi betekent ‘vogeleiland’ en dankt
zijn naam aan het eilandje voor de kust, waar vroeger veel
vogels waren. We bezoeken de antieke stad Efeze, gelegen
in Selçuk en één van de wereldsteden uit de oudheid. Door
de eeuwen heen hebben hier verschillende volken geleefd
en geheerst. De stad is vandaag de dag verbonden met
Selçuk en staat bekend om zijn immense metropool van
oude straten, bogen en ruïnes, waaronder het grote
gymnasium, de bibliotheek en het amfitheater voor 24,000
mensen. De grootste trekpleister van de stad is de
Artemistempel die ter ere van godin Artemis gebouwd is,
deze tempel is tevens één van de zeven wereldwonderen. Paulus bezocht de belangrijke Grieks-Romeinse stad
tussen 55 en 58 na Chr. Hier predikte hij in de synagogen van de grote joodse gemeenschap, probeerde de
vereerders van de lokale godin Artemis te bekeren en doopte twaalf discipelen (Hand. 19:23-34). Hij ontmoette
felle tegenstand, voornamelijk van de priesters van Artemis, en werd gevangen gezet. Desondanks legde hij er de
basis voor een christelijke gemeenschap welke een van de belangrijkste van de eerste jaren van het christendom
werd. Men neemt aan dat Paulus een deel van zijn Brieven schreef toen hij in Efeze gevangen zat. Volgens de
overlevering vertrok Maria, na de Kruisiging, naar Efeze, stierf daar en werd er begraven. De overlevering is
gebaseerd op Joh. 19:26-27. We zien ook het huis van de Maagd Maria. Om 13.00 uur varen we vanuit Kuşadasi
naar Patmos. Onderweg wordt er een lunch geserveerd. Aankomst in Patmos om 17.45 uur. We brengen een
religieus bezoek aan het St. John’s klooster op Patmos en de grotten van de Apocalyps. Rond middernacht wordt
het Heilige licht door de Priester verdeeld onder de mensen. Het is voor de Grieken een belangrijk moment omdat
het de opstanding van Christus uit de dood symboliseert. De priester brengt het Heilige licht met een kaars naar
buiten en alle mensen steken hun kaarsje aan en nemen dit mee naar huis om het huis te ‘zegenen’ tegen kwaad.
Met speciale tenderboten gaan we na deze belevenis terug naar het cruiseschip. Lunch, diner en overnachting aan
boord van de Majesty van Celestyal Cruises.
Dag 5 Zondag 08/04/2018
Patmos - Santorini (o,l,d)
Om 02.00 uur zal de cruise boot vanuit Patmos naar Santorini
varen. Aankomst Santorini om 10.00 uur. We hebben de
gehele dag de tijd om Santorini te ontdekken, bekend om de
hagelwitte kerkjes met felblauwe koepels, de smalle straatjes
met ezeltjes en de zwarte lavastranden. Ook voor de Grieken
is dit één van de mooiste eilanden. Geniet van dit vulkanische
eiland. ’s Middags krijgen we een speciale Griekse Paaslunch.
Grieken eten veelal lam tijdens Pasen. Omdat de Grieken
gevast hebben wordt er veel vlees geserveerd tijdens de
Paaslunch. Na de lunch kunt u weer terug naar Santorini om
het eiland verder te ontdekken. De Majesty zal om 21.30 uur
vanuit Santorini naar Athene varen. Lunch, diner en
overnachting aan boord van de Majesty van Celestyal Cruises.

Dag 6 Maandag 09/04/2018
Athene (o,d)
We varen om 07.00 uur de haven van Piraeus binnen.
Ontbijt aan boord. In de haven worden we opgewacht door
onze chauffeur en gids. Vervolgens vertrekken we uit de
haven richting het Kanaal van Korinthe. We maken een korte
stop bij het kanaal. Hierna gaan we verder naar Oud
Korinthe. Oud Korinthe ligt op de plaats van de vroegere
machtige handelsstad Korinthe. Boven het ruïneveld rijst het
machtige Akrokorinth. Het is nu een rustig provinciestadje
met als centrum het imposante ruïneveld waarboven het
machtige fort Akrokorinth oprijst. In Korinthe stichtte Paulus
een christengemeenschap. De Korintiërs werden echter door
hem in 52 na Chr. veroordeeld om hun losbandigheid.
Hierna gaan we terug naar Athene. Diner en overnachting in
hotel Best Western Candia.
Dag 7 Dinsdag 10/04/2018
Athene – Amsterdam (o)
De ochtend is ter vrije besteding in Athene. Vanuit het hotel hebben we aan het begin van de middag een transfer
naar de luchthaven van Athene voor uw terugvlucht naar Amsterdam. Vertrek vanuit Athene met KLM vlucht
KL1576 om 17.20 uur. Aankomst Amsterdam om 19.55 uur.
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Vluchten, accommodaties en bootovertocht onder
voorbehoud van beschikbaarheid.

Inschrijving en voorwaarden
Inbegrepen in de reissom:
Vlucht: Amsterdam - Athene – Amsterdam per KLM
Luchthavenbelastingen en tax € 53,- per 01-12-2017*
Accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig
Verzorging in het hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner)
Drie daagse Paas cruise in een binnenhut cat. ID o.b.v. volpension en drankjespakket
2 privé excursies vanaf de boot naar Efeze en Patmos
Transport in een airconditioned touringcar inclusief chauffeur
Nederlands of Engels sprekende officiële gids(met staatsdiploma) vanaf dag 2 t/m dag 6
Nederlands sprekende hostess gedurende de transfers op dag 1 en dag 7
Entreegelden voor de opgravingen en musea zoals hieronder genoemd **
Alle belastingen/BTW zoals huidig geldig
Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis
* Wordt op uiterlijk de 21e dag voor vertrek verrekend tegen de dan geldende kosten.
** Entreegelden:

Acropolis in Athens
Agora
Oud Korinthië
Headset voor 2 dagen in Athene
Ephesus & het Huis van de Maagd Maria
Klooster van St. John & de grot van de Apocalyps

Niet inbegrepen in de reissom:
Eventuele brandstoftoeslag
Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden
Kofferservice in de hotels, op de luchthaven en in de havens
Fooiengeld
Overnachtingsbelasting € 9,- p.p. ter plaatse te voldoen
Persoonlijke uitgaven
Reis- en annuleringsverzekering
Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Hotels of gelijkwaardig:
Hotel Best Western Candia – Athene
Majesty - Celestyal Cruises

https://www.candia-hotel.gr/en
http://americas.celestyalcruises.com/en

Airline en vluchten:
Vluchten die door de KLM worden uitgevoerd:
04/04 KL1575 vertrek vanuit Amsterdam om 12:20 uur – Aankomst Athene om 16:35 uur.
10/04 KL1576 vertrek vanuit Athene om 17:20 uur – Aankomst Amsterdam om 19:55 uur.

Gidsen:
In Griekenland zal er een Nederlands of Engels sprekende gids worden ingezet van dag 2 t/m dag 6.

Prijs reissom

Reisperiode: 04/04/2018 – 10/04/2018
Reisnummer: GRK-0404

De reissom bij 10 – 13 deelnemers
De reissom bij 14 – 16 deelnemers

€ 1.895,- per persoon
€ 1.775,- per persoon

De eenpersoonskamertoeslag bedraagt

€ 250,-

Minimum aantal deelnemers: 10 Maximum aantal deelnemers: 16
____________________________________________________________________________________________
Inschrijving:
U kunt inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde aanmeldingsformulier te verzenden aan:
Makor Reizen
Larenweg 40
5234 KA ’s Hertogenbosch
Tel: 0180-429394
Website: www.makorreizen.nl
E-mailadres: info@makorreizen.nl

