Kreta

29 MEI - 21 JUNI 2023

Schitterende zandstranden, machtige bergen, gezellige
vissersdorpjes, zuiderse sfeer, Kreta heeft alles te bieden voor
een onvergetelijke kampeervakantie. Op deze reis is cultuur
nadrukkelijk aanwezig: we bezoeken de Minoïsche paleizen van
Knossos en Phaistos en zien orthodoxe kerkjes en kloosters.
Onze aandacht gaat echter ook uit naar heerlijke stadjes zoals
Heraklion, Chania, Rethimnon,… Met hun gezellige straten,
sfeervolle pleintjes en overal hartelijke mensen die ons met
open armen zullen ontvangen. Onvergetelijk wordt onze dag
naar Santorini, het beroemde eiland met de witte huizen in een
azuurblauwe zee.

Programma

Dag 1 Samenkomst op de camping op
30 km van de haven van Ancona. Kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Wie wil kan in de voormiddag
Pesaro bezoeken met onder andere het
Palazzo Ducale. In de namiddag inscheping
in de haven van Ancona voor de overtocht
naar Griekenland.
Dag 3 In de namiddag aankomst in de
haven van Patras en vertrek naar onze
eerste Griekse camping nabij Athene met,
voor de liefhebbers, een tussenstop in
Korinthe (archeologische site).
Dag 4 Met openbaar vervoer of taxi naar
Athene voor geleid bezoek aan de Akropolis,
het Parthenon en het museum en het oude
stadsdeel “Plàka” onder leiding van een
Nederlandstalige gids. In de vooravond
inscheping met bestemming Kreta.
Dag 5 Vroeg in de morgen aankomst
in de haven van Heraklion, vanwaar we
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individueel naar Knossos rijden (5,5 km)
voor een bezoek aan de archeologische
site. Nadien verplaatsing naar de eerste
camping op Kreta.
Dag 6 ‘s Morgens worden we opgepikt voor
een bijzondere uitstap. We rijden in buggy’s
per 2 in groep onder begeleiding naar de
archeologische site van het Minoïsche
paleis van Malia. Daarna rijden we langs
verschillende schilderachtige dorpjes
en nemen de lunch in Sisi, om nadien in
safaristijl de prachtige panoramarit te
maken naar Neapolis voor een bezoek aan
een olijfolie producent.
Dag 7 Busexcursie naar Heraklion (18 km).
In de voormiddag is er geleid bezoek aan
het archeologisch museum in het hartje
van de stad. Kleine verkenning en lunch
in de stad. Nadien nog vrije tijd om de stad
individueel te verkennen.
Dag 8 Vrije dag. Suggesties: maak een
wandeling langs de stranden, ga zwemmen

in zee of doe een uitstap in de hoger gelegen
bergdorpjes of een rondrit om te genieten
van de bijzonder mooie panorama’s.
De liefhebbers kunnen per scooter of quad
naar de Skotino cave, een grot die gratis te
bezoeken is en vervolgens naar het mooie
ex-vissersdorpje Chersonissos aan de
oostkust van Kreta.
Dag 9 Vandaag gaan we op jeep-safari
naar de bekende Lassithi-hoogvlakte met
de bekende windmolentjes en onderweg
bezoeken we een traditionele schapenkaas-hoeve. Bij de Diktaion cave (de grot
van Zeus), genieten we van een typische
Kretenzische lunch om verder te stijgen
naar 1170 m waar we onze ogen uitkijken.
Nadien keren we terug langs een typisch
traditioneel bergdorp Kastamonitsa en
langs de Romeinse aquaduct in Lythos.
Indien voldoende tijd kunnen we ook een
typisch Kretenzisch textiel-bergdorpje
Tzermiadon aandoen.
Dag 10 Vrije dag: ’s avonds gezamenlijke
maaltijd.
Dag 11 Vandaag gaan we op bus- en
bootexcursie naar het nabijgelegen eiland
Santorini, ontstaan na een vulkaan
uitbarsting en waarvan je nog duidelijk de
vorm van de krater kan herkennen. Het
eiland van de witte huisjes met de helblauwe
dakjes. We bezoeken er de twee belangrijkste
trekpleisters: Oia en hoofdstad Fira.
Dag 12 We bezoeken met de boot het
eiland Spinalonga, een klein eilandje met
een voormalig Venetiaans fort, vroeger een
leprozenkolonie. We varen er naar toe met
de boot en in de baai van Vathi hebben we
tijd voor een zwempartijtje in deze bijzonder
mooie locatie en kunnen we genieten van
een Kretenzische BBQ op de boot. Op de
terugweg bezoeken we nog Aghios Nikolaos,
waarna de bus ons terugbrengt.

DEELNAMEPRIJS
per persoon
(basis: 2 pers./eenheid): € 2.628
per bijkomende persoon
(vanaf 3de pers.):
Prijs op aanvraag

Dag 13 Verplaatsing naar de camping in
het zuiden van het eiland en rest van de dag
verkenning van het stadje, de camping of
het nabije strand.
Dag 14 We beginnen met een bezoek
aan de site van Phaistos. Phaistos is de
vindplaats van de schijf van Phaistos,
waarvan tot op heden de pictogrammen
nog niet ontcijferd konden worden. We
nemen vrij de lunch in Matala, vooral
bekend omwille van de krijtrotsen waarin
talrijke rotswoningen zijn aangelegd, maar
ook een zeer toeristisch stadje. ’s Avonds
gezamenlijk etentje.
Dag 15 We steken het eiland over van
zuid naar noord naar camping Elizabeth
in Rethimnon. Op onze weg loont het
zeker de moeite om te stoppen in Spili en
er de beroemde fontein te bezichtigen.
Het dorpje telt vele winkeltjes en ook het
klooster is een bezoekje waard. Door de vele
bronnen en grotten in de omgeving is het
een bijzonder bebloemd en groen dorpje.
Dag 16 In de voormiddag verkennen we
onder leiding van een gids Rethimnon.
Nadien is iedereen vrij om zelf verder de
sfeer te gaan opsnuiven aan de haven of in
de kleine straatjes.
Dag 17 Gezamenlijk bezoek aan het
klooster van Arkadi dat een belangrijke rol
gespeeld heeft in de onafhankelijkheidsstrijd van de Kretenzers.
Dag 18 Vandaag een vrije dag in Rethimnon
om de markt te bezoeken waar de lokale
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boeren en handelaars hun goederen
aanprijzen. Het is een van de grootste en
bekendste markten van Kreta waar je alle
producten en kruiden van de streek kan
vinden.
Dag 19 Naar Chania, na Heraklion de
grootste stad van Kreta, camping Hania,
Kato Daratso (Chania). ’s Avonds
gezamenlijk etentje.
Dag 20 Wie wil, kan vandaag de tocht
maken door de Imbroskloof: na de
Samaria-kloof de mooiste. Je wandelt
8 km (zeer schaduwrijk) doorheen een
onvoorstelbaar mooie kloof van een hoogte
van 750m naar 30m boven de zeespiegel
om daarna in het dorpje Komitades aan de
zuidkust te belanden. Per taxi terug naar
dorpje Imbros.
Dag 21 In de voormiddag geleid bezoek
aan Chania, een stad die in de Minoïsche
periode de belangrijkste was na Knossos.
Overal zijn nog resten van de Venetiaanse
overheersing zichtbaar, maar ook de Turkse
periode liet sporen na. ‘s Namiddags vrij.
Dag 22 Laatste dag op Kreta. We rijden
terug naar Heraklion waar we in de
vooravond inschepen op de nachtboot naar
Piraeus.
Dag 23 Verplaatsing van Piraeus naar
Patras en inscheping naar Italië. Afscheidsetentje aan boord.
Dag 24 Aankomst in Ancona in de
namiddag. Einde en individuele terugreis
naar België.

alleenreizende:
€ 3.552
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. verblijfstaksen en elektriciteit •
bootovertochten Ancona-Patras (H & T) en
Piraeus-Heraklion (H & T), (voertuig L max. 6,5 m,
H +2 m) en verblijf in binnenhut • toegangsgeld
en geleid bezoek Akropolis, Akropolis Museum,
Knossos, archeologisch museum Heraklion,
Spinalonga, Panagia Kera, Gortys en Phaistos,
Rethimnon, Chania • toegangsgeld paleis
Malia, klooster Arkadi • busexcursies Heraklion
en Spinalonga • bootje Spinalonga, boot- en
busexcursie Santorini • openbaar vervoer Athene •
welkomstdrink en aantal extra drinks • 5 etentjes
waaronder 1 afscheidsetentje • reisbrochure.

SUPPLEMENT BOOT (PRIJZEN 2023)
Extra meters, prijs op aanvraag

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 maart 2023

RESERVEREN
via het inschrijvingsformulier op p 41
of www.vkt.be/reizen
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