
  

GRIEKENLANDREIS 2017

N.B. Deze presentatie ontvangt u achteraf per e-mail. 
U hoeft de informatie dus niet op te schrijven!



  

DE REISLEIDING

mevr. L. Schuren dhr. M. van Gulik
lsc@wolfert.nl mgu@wolfert.nl

mailto:lsc@wolfert.nl
mailto:mgu@wolfert.nl


  

VERTREK

Verzamelen: maandag 6 maart om 3.00 uur 
('s nachts!) bij het Wolfert Lyceum voor vertrek naar 

Amsterdam Schiphol Airport per bus



  

 
  VLUCHT-
     GEGEVENS 

vertrek: maandag 6 maart 2017
vlucht HV 6867, Amsterdam – Athene
6.45-11.05 uur (inchecken: 4.45 uur)

aankomst: zaterdag 11 / zondag 12 maart 
2017 vlucht HV 6866, Athene – Amsterdam
22.20-01.00 uur (inchecken:  20.20 uur)



  

BAGAGE
– handbagage: maximaal 1 stuk van 55cm x 

40cm x 25cm omvang en 10 kg gewicht
– ruimbagage: maximaal 1 stuk van 15 kg 

gewicht, indien je hiervoor hebt betaald! 
– wel in je handbagage: 

geldig paspoort / identiteitsbewijs, 
belangrijke papieren, medicijnen

– niet in je handbagage: scherpe voorwerpen, 
vloeistoffen (verpakkingen van maximaal 
100 ml in transparante, hersluitbare zak)

→ zie ook: www.transavia.com

http://www.transavia.com/


  

VERVOER TER PLAATSE

Vervoer in Griekenland zelf gebeurt per 
touringcar.



  

HOTEL-
GEGEVENS

datum plaats hotel, adres

06-03 Delfi Hotel Varonos, Vasileos Pavlou  
& Friderikis 25

07-03 Kaiafas Hotel Kaiafas Lake, Kaiafas 

08/09-03 Nafplio Hotel Nafplia, Navarinou 11 

10-03 Athene Hotel Economy, Kleisthenous 5



  

PROGRAMMA

Enkele Highlights ...



  

DAG 1: MAANDAG 6 MAART

Hosios Loukas



  

DAG 2: DINSDAG 7 MAART

                                         Delphi

 



  

DAG 3: WOENSDAG 8 MAART

o

Olympia



  



  

DAG 4: DONDERDAG 9 MAART
 
  Epidauros >

 

< Mykene 



  



  

DAG 5: VRIJDAG 10 MAART

   

< Kanaal van Korinthe 

Nationaal Archeologisch 
Museum, Athene > 



  

DAG 6: ZATERDAG 11 MAART
 

Akropolis, Griekse 

    en Romeinse Agora >

                              

                             

< Akropolis-museum 
 



  

Werkvormen

➢ Rondleiding door docenten 

➢ Referaten door leerlingen 

➢ Opdrachten musea / sites 

➢ Speurtocht

Deze activiteiten maken  

deel uit van het PTA

als handelingsdeel. 



  

ZATERDAG 11 MAART: 
TERUGREIS

    zaterdag 11 maart 2017
    vlucht HV 6866, Athene – Amsterdam 
    22.20-01.00 uur 

Vervoer van Schiphol naar 
Wolfert Lyceum vindt plaats 
per bus. 

Verwachte aankomsttijd:
in de nacht van zaterdag 1
op zondag 12 maart om 2.30 
uur bij Wolfert Lyceum.



  

AFSPRAKEN EN REGELS

– Wees op tijd.
– Let goed op elkaar.
   In groepjes van minimaal 4 vrij rondlopen.
– Draag zorg voor de veiligheid van de groep.
– Let goed op je spullen en pas op voor   
   zakkenrollers.
– Geen alcohol of drugs.
– Niet roken op de kamer.
– Luister naar de reisleiding.
– Nachtrust: 23.30 uur op 
   de kamer, 24.00 uur stil, 
   tenzij het hotel anders bepaalt.
– Uiterste consequentie: naar huis.



  

MEENEMEN:
– geldig paspoort / identiteitskaart 
– pinpas en wat contant (lunch-) geld (ca. 50-75 euro)
   N.B. Ontbijt en avondeten 
   zijn inbegrepen, maar lunch is voor eigen rekening.
– eventuele medicijnen
– regenkleding en / of paraplu
– laagjeskleding
– zwemkleding? 
– goed schoeisel 
– zonnebril, zonnebrandcrème
– pen en papier 
– zaklamp
– reisgidsje (krijg je voor de reis)
– plattegrond Athene
– iets te eten voor de heenreis
– iets te doen voor in het vliegtuig 
– telefoon, oplader, voldoende beltegoed (voor nood)

 



  

TEN SLOTTE

→ Heb je je informatieformulier + kopietjes 
geldig ID-bewijs en zorgverzekeringspas 

ingeleverd???

→ Onderteken de verklaring en lever deze 
vanavond in bij de reisleiding. Deze is alleen 

voor noodgevallen.



  

Vragen?
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