Athene en de Saronische eilanden op de fiets
8-daagse individuele eilandhoptocht Poros en
Aegina 2019 (SIFH219I)
Uit te breiden met wandel- en/of rustdagen.

Poros

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.

meer informatie: www.annahiking.nl

Accommodaties: Een nieuw hotel in centrum Athene en kleinschalige hotels op de eilanden Poros en Aegina.
Alle hotels hebben een zwembad.
Reisprogramma: De fietstochten zijn tussen 15 en 45 kilometer met mogelijke uitbreidingen. Je fietst over
rustige asfaltwegen. In elke accommodatie is verlenging mogelijk; er zijn ook wandelingen beschikbaar.
Boekbaar: 1 mei t/m 10 oktober 2019, vanaf 1 persoon, logies/ontbijt, met fietshuur.
2 personen reizend
2 personen reizend
op 2p-kamer
op 1p-kamer
- 1-5 / 25-5
€ 650
€ 885
- 26-5 / 14-6 & 17-9 / 30-9
€ 670
€ 910
- 15-6 / 16-9
€ 715
€ 995
- 1-10 / 10-10
€ 615
€ 830
Voor 3 of meer personen: zie de uitgebreide reisbeschrijving.
Prijs per persoon:

alleen reizend
op 1p-kamer
€ 990
€ 1.010
€ 1.100
€ 930

Start- en eindpunt: Athene.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen inclusief ontbijt.
- Gegidste fietstocht in Athene.
- Fietshuur voor hele reis (op Poros en Aegina e-bikes beschikbaar tegen €125 toeslag).
- Informatiepakket met ingetekende kaartjes, routebeschrijvingen en GPS-tracks van alle tochten.
- Bagagevervoer, taxi hotel Athene-Piraeus, veerboten Piraeus-Poros, Poros-Aegina en Aegina-Piraeus.
Niet inbegrepen
- Vlucht en verzekeringen.
- Overnachtingsbelasting (totaal €12 per kamer).
- Lunches, diners, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.
- Overige transfers (van/naar luchthaven, bootje dag 4, eventuele extra transfers).
- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Aankomst in hotel Athene. Gegidste fietstocht door Athene. ( Athene)
2. Naar Poros, fietstocht op Poros met twee varianten. (15-23km; 350-620m↕;  Poros)
3. Rondrit op Poros met kleine fiets- en wandeluitbreiding. (15-20km; 375-400m↕;  Poros)
4. Fietstocht via Galatas op de Peloponnesos. (31km; 250m↕;  Poros)
5. Veerboot naar Aegina. Eventueel wandeling Aegina. ( Aegina)
6. Fietstocht naar vissersdorp Perdika. (20km; 0m↕;  Aegina)
7. Fietstocht over Aegina, optioneel via tempel van Aphaia. (45-52km; 600-765m↕;  Aegina)
8. Veerboot naar Piraeus.

