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Beste Toppers,

Hierbij dan de informatie over de ondernemersreis van 2022!

We hopen dat jullie het ook een interessante bestemming vinden. Helaas kan ik momenteel door 
corona de vluchten niet in optie zetten waardoor de prijs even onder voorbehoud is maar natuurlijk 
doe ik mijn best om deze prijs te behouden. Snel beslissen dus!

Reislustige groeten,

Hans, Pascal en Marit

mailto:marit@thetravelclub.nl
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Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene 2 – 5 oktober 2022

Heenvlucht: Zondag 02 Oktober vertrek Amsterdam 15:55 aankomst 20:10  Athene
We worden opgehaald en naar ons hotel gebracht. We zijn nog op zoek naar een leuke eetgelegenheid in de buurt.

Maandag 03 oktober
Highlights fietstour om 10:00 met Nederlandse gids

Kaap Sounion halve dag tour vanaf 15:00 of 16:00 uur

Aansluitend proberen wij weer een leuke plek te regelen voor het diner!

Dinsdag 04 oktober

Athene: Acropolis & Plaka-wandeltocht in de vroege ochtend (tijd nog niet bekend)

Mezedakia-tour

Woensdag 05 oktober Vertrek Athene 20:35 aankomst Amsterdam 23:10  
De laatste dag! We kunnen misschien nog een bezoek inplannen naar de markt en natuurlijk is er nog tijd om nog te genieten van al het 
moois van Athene. We worden weer bij ons hotel opgehaald en naar de luchthaven gebracht, de ophaaltijd horen jullie tijdig.



Ondernemersreis Top in uw Regio: Boekarest van 2 – 5 oktober 2022

Prijs per persoon: € 499,00

Dit is inclusief:

➢ Vluchten volgens genoemd schema

➢ Transfer bij aankomst en vertrek

➢ Hotel Athens Center Square op basis van logies en ontbijt in een 2-persoonskamer

➢ Handbagage (10 kilo max 55x35x25 cm (zoals een rugzak of trolley)



Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene van 2 – 5 oktober 2022

Niet inbegrepen:

➢ Excursies en maaltijden

➢ Ruimbagage (€ 52,00 per koffer van 15 kilo of € 64,00 per koffer van 20 kilo )

➢ Verzekeringen

➢ Toeslag 1-persoonskamer (€ 130,- p.p. voor 3 nachten)

➢ Calamiteitenfonds (€ 2,50)

➢ SGR-bijdrage (€ 5,00 per persoon)



Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene van 2 – 5 oktober 2022

Athens Center Square hotel

Het Athens Center Square heeft een strategisch ligging op slechts 300 meter van de pleinen Plaka en Monastiraki. Het hotel bevindt zich 

vlak bij alle belangrijke archeologische vindplaatsen. De accommodatie is voorzien van gratis WiFi en biedt een prachtig uitzicht op de 

Akropolis.

Het Athens Center Square staat midden in de wijk waar ook de Atheners graag komen, want Psiri is het bruisende hart van Athene. Vanuit 

het hotel loop je direct de centrale groente- en fruitmarkt op. De strategische plek maakt dat je tijdens je stedentrip gemakkelijk de 

galeries en het Archeologisch museum kunt bezoeken. De stijlvolle kamers van hotel Athens Center hebben allemaal een unieke inrichting 

en kleur. Vanaf de begane grond tot aan de bovenste etage wandel je als het ware door een enorm kleurenpalet van blauw, geel, groen en 

oranje. Met het heerlijke Griekse ontbijtbuffet begint de dag altijd goed in deze historische hoofdstad. Voor de belangrijkste troef ga je 

naar het dak voor een adembenemend uitzicht vanaf het terras op.... de Akropolis.

Ligging: Akropolis op ca. 900 m. Ermou winkelgebied op ca. 400 m. In centrum.

Faciliteiten: Receptie * Dakterras * Lounge * Ontbijtrestaurant * Bar

Kamers: De stijlvolle kamers van het Athens Center Square hebben een individuele inrichting en een groot raam. Ze zijn 
uitgerust met airconditioning, een koelkast, een kluisje en een flatscreen-tv met satellietzenders. De moderne 
badkamers zijn voorzien van gratis toiletartikelen.

Verzorging: Logies en ontbijt.







Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene van 2 – 5 oktober 2022

Uitgebreidere informatie over de excursies:

Fietsexcursies:

Highlights fietstour 

U fietst samen met de Nederlandse gids op een rustig tempo door de smalle straatjes van Athene en ziet u alle bezienswaardigheden waar 

Athene bekend om staat. Met wat ‘Insider tips’ kunt u, na afloop van de tour, de stad verder gaan ontdekken, want ut weet precies waar u 

moet zijn. Duur: ca. 3 uur. 

➢ Richtprijs vanaf € 30,- per persoon inclusief gids en fietshuur. 





Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene van 2 – 5 oktober 2022

Uitgebreidere informatie over de excursies:

Athene: Acropolis & Plaka-wandeltocht in de vroege ochtend

Ontmoet je gids vroeg in de ochtend en begin je rondleiding door de Akropolis voordat de hitte van de dag begint. Bewonder het theater 

van Dionysus op de zuidhelling van de Akropolis terwijl je de heuvel op gaat om de oude bouwwerken te bekijken die zich daar bevinden .

Bezoek het Parthenon, het Erechtheion, de Propylaea, de tempel van Athena Nike en het voetstuk van Agrippa terwijl je gids de 

fascinerende geschiedenis van deze oude site deelt. Ga vervolgens bergafwaarts in de richting van Plaka en bewonder het uitzicht op de 

oude Agora en het Nationaal Observatorium van Athene terwijl je loopt.

Verken de geplaveide straten van Plaka met je gids terwijl je geheimen ontdekt die zelfs de lokale bevolking niet kent. Geniet van de rust van 

dit dorp in een stad terwijl je de vele smalle doorgangen verkent en verborgen juweeltjes ontdekt.

Bekijk het Bathhouse of the Winds, het Forum Romanum, het Fethiye-moskeemuseum en de bibliotheek van Hadrianus terwijl je richting 

Monastiraki-plein gaat waar je tour eindigt.

➢ Richtprijs vanaf € 34,- per persoon 





Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene van 2 – 5 oktober 2022

Uitgebreidere informatie over de excursies:

zonsondergangtrip Kaap Soenion & Tempel van Poseidon 

Ervaar met een gids de Atheense Rivièra en ontdek de geschiedenis achter elke bocht. Zie hoe de zon smelt over de Egeïsche Zee op Kaap 

Sounion en zie de tempel van Poseidon.

Vertrek Athene met de bus vanaf metrostation Halandri en bereik Kaap Sounion op tijd voor de betoverende zonsondergang. Leer meer over 

het verleden en heden van Sounion in je archeoloog-gids.

Verken de Tempel van Poseidon, een van de belangrijkste tempels in Griekenland. Bekijk de handtekeningen op het marmer van de tempel 

die zijn achtergelaten door beroemde auteurs die een bezoek brachten, waaronder de romantische dichter Lord Byron.

Bekijk de zonsondergang over het heldere water van de Egeïsche Zee. Ontdek daarna de Atheense Rivièra. Slenter over de promenade langs 

cafés aan het water en zie waar Atheners komen om de stad te ontvluchten.

➢ Richtprijs vanaf € 55,- per persoon





Ondernemersreis Top in uw Regio: Athene van 2 – 5 oktober 2022

Uitgebreidere informatie over de excursies:

Mezedakia-tour

Tijdens deze tour, die deels te voet en deels met het openbaar vervoer zal worden afgelegd, bezoekt u verschillende horecagelegenheden 

in verschillende delen van Athene. U krijgt in iedere gelegenheid iets te eten en 1 consumptie, zodat u aan het einde van de tour een 

volledig diner hebt genuttigd. Zo leert u op een ontspannen manier de stad kennen en de restaurants die worden bezocht zijn erg divers, 

van door families gerunde tavernes tot een lokaal café. 

➢ Richtprijs vanaf € 40,- per persoon incl. gids, diner en gebruik openbaar vervoer. 
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Voorwaarden

Deze offerte wordt onder de volgende condities uitgebracht: 

Deze offerte is gebaseerd op een groepsgrootte van 30 personen. Indien het aantal deelnemers wijzigt, kan de prijs per persoon 

veranderen. Daarnaast is deze offerte onder voorbehoud van prijswijzigingen en definitieve beschikbaarheid van accommodatie, 

vluchtplaatsen en excursies. De genoemde vluchttijden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

Voor groepsreizen hanteren wij een minimum aantal personen; indien de groep uit minder dan 20 personen bestaat kunnen wij deze 

helaas niet voor deze prijs door laten gaan. 

ANVR voorwaarden

Op al onze diensten zijn de ANVR Voorwaarden van toepassing, waarvan wij u op verzoek een exemplaar kunnen toesturen. Acceptatie

van onze offerte impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden.  The Travel Club  is aangesloten bij het SGR 

garantiefonds.

Verzekeringen

Wij raden u aan om goed verzekerd op reis te gaan: een zorgeloze vakantie!  Mocht er tijdens de vakantie onverhoopt tóch iets mis 

gaan, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien u reeds in het bezit bent van een verzekering voor uw reizen dan raden wij u aan 

om deze te controleren of deze voldoende dekking biedt voor deze geplande vakantie. Wij kunnen deze verzekering geheel vrijblijvend 

voor u vergelijken met onze aanbieder, wij verwachten dat u hiermee voordeel kunt behalen.

Gegevens en reisdocumenten

De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam op uw identiteitsbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die 

voortvloeien. U bent zelf verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten, visa of andere documenten. Wilt u de actuele informatie weten 

over de vereisten voor de bestemming waar u naar toe wilt reizen, raadpleeg dan altijd www.cibt.nl. 
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