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VOETBALWEEKEND DE GRAAFSCHAP

ATHENE
23 t/m 25 november 2018

In 1908 werd de Griekse voetbalclub Panathinaikos Athens opgericht. 
Het is een van de succesvolste Griekse voetbalclubs ooit, sinds 1930 werden 

twintig landstitels veroverd en werd zestien keer de beker gewonnen. 
Heel graag verzorgen we een trip naar deze prachtige stad waarbij een bezoek 

aan een wedstrijd van dit elftal centraal staat.



Vluchten
23 november 2018 Amsterdam-Athene 07.00 - 11.20 uur
25 november 2018 Athene-Amsterdam 20.35 - 23.15 uur

Verblijf
Melia Athens ****
Het Melia Athens hotel ligt op korte loopafstand van de bezienswaardig-
heden van Athene. U vindt er een restaurant op het dak, met een geweldig 
uitzicht op de Acropolis. Als u in het hotel verblijft, profiteert u van gratis 
toegang tot de wellnessclub, het buitenzwembad en de hot tub. 
Alle kamers hebben airconditioning en geluidsisolatie. Het interieur is 
voorzien van aardetinten, inclusief platanen meubelen en schilderijen van 
moderne, Griekse kunstenaars. U vindt er een minibar en een satelliet-tv. 
In de marmeren badkamer kunt u gebruikmaken van een krachtige douche 
of een bubbelbad. Wifi is gratis in het hele pand.
De gratis wellnessclub, op de bovenste verdieping, biedt airconditioning, 
een sauna en Turkse stoombaden. Sporten is mogelijk in het eigen fitness-
centrum. Of u neemt een duik in het seizoensgebonden buitenzwembad 
en de hot tub, ook geopend tijdens het seizoen. In de lobbybar worden 
 mediterrane hapjes, wijn en andere drankjes aangeboden.
U kunt bovendien terecht in diverse restaurants. Er wordt amusement 
 georganiseerd in Melia Athens. In de Sky-lounge & eetbar op de 9e ver-
dieping staat een scala aan gerechten op het menu. U kijkt er prachtig 
uit op de omgeving. 

Voetbal
Op 24 november speelt Panathinakos tegen Apollon Limasol uit Cyprus. 
De wedstrijd wordt gespeeld in het Olympisch stadion van Athene. 
De juiste tijd is nog niet bekend, evenals de prijs van de entreekaarten.

Excursies 
Natuurlijk gaan we ook Athene zien en beleven tijdens deze korte trip. We 
maken een grote stadstour met een Nederlandssprekende gids en bezoeken 
we de wereldberoemde Acropolis en het nieuwe Acropolis museum. 

Athene’s meest toeristische attractie is de Acropolis. Hier vind je de Tempel 
van Athena Nike, het Erechteion en het Parthenon. Eens het centrum van 
politieke discussie, zal de Acropolis je bij het eerste zicht al onderdompelen 
in de rijke geschiedenis van de stad. Kijk vervolgens naar beneden, naar het 
reusachtige Theater van Dionysos... Het Acropolis Museum staat bekend 
als een van Europa’s beste musea. Dit kunt u zeker beamen na het zien van 
onder meer de ‘Elgin Marbles’, een verzameling marmeren sculpturen en 
fresco’s afkomstig uit het Parthenon. 

Ook de Plaka brengen we een bezoek: deze gezellige en oudste woonwijk 
van Athene ligt aan de voet van de Acropolis en heeft een van de betere 
koffieculturen van Europa. Je vindt er onder meer een schat aan ruïnes 
uit het Oude Griekenland, prachtige middeleeuwse gebouwen en enkele 
Byzantijnse kerken.



Optioneel kunt u deelnemen aan een drie uur durende fietstocht 
‘De geheimen van Athene’, waar een Nederlandssprekende gids u  
meeneemt op een tour langs bijzondere plekjes in Athene, weg van 
de  bekende highlights en de gebaande paden! 

Diners
We hebben twee diners voor u geboekt:
In het Melia hotel is er voor u een driegangendiner geboekt.
Natuurlijk geniet u ook een diner in de typisch Griekse taveerne 
‘Psara’s & Elaia’. In 1899 gestart in de oude wijk Plaka, biedt dit restaurant 
een keus uit de heerlijke Griekse keuken in een typisch Griekse ambiance.

Reissom
Reissom voor bovengenoemd arrangement bedraagt ca. € 575 p.p. 
op basis van deelname van minimaal 25 personen.

Inclusief:
- Transfer van Doetinchem naar Schiphol v.v.
- Retourticket Transavia Amsterdam-Athene v.v.
- Handbagage maximaal 10 kg.
- Transfers van de luchthaven in Athene naar het hotel v.v.
- Twee nachten verblijf in het Melia hotel te Athene**** (of gelijkwaardig), 

indeling in een tweepersoonskamer op basis van logies en ontbijt.
- Transfers naar het Olympisch Stadion v.v.
- Een diner in het (Melia) hotel.
- Een diner in de Griekse Taveerne ‘Psara’s & Elaia’ (of gelijkwaardig) 
 inclusief ½ karaf huiswijn, ½ fles water en koffie. 
- Stadstour Athene met een Nederlands sprekende gids, inclusief 
 entreekaarten voor de Acropolis en het Nieuwe Acropolis museum.
- Persoonlijke begeleiding door Becker & Egbers.
- Bijdrage Stichting Calamiteitenfonds reisgelden.
- Bijdrage Stichting Gespecialiseerde touroperators.

Exclusief:
- Ruimbagage: koffer 15 kg € 44 p.p. retour.
- Toeslag eenpersoonskamer € 104 p.p. voor twee nachten.
- Drie uur durende fietstour ‘De geheimen van Athene’ € 30 p.p. 
 (op te geven bij aanmelding).
- Annulering- en /of reisverzekering (reisverzekering verplicht).
- Drankjes tijdens het diner in het (Melia) hotel.
- Fooien.
- Entreekaarten voor de voetbalwedstrijd. 
- Uitgaven van persoonlijke aard.

Deze offerte wordt u aangeboden door Becker & Egbers en is op basis 
van beschikbaarheid. Er zijn nog geen reserveringen gemaakt.
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