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Incentive Programma  

Athene & De Saronische eilanden Hydra en Poros 

30/05/2013 – 02/06/2013 
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Dag 1 – 30/05/2013 

Vlucht Brussel – Athene 

Aankomst in Athene omstreeks 00.10. 

Transfer naar het Fresh Hotel in het centrum van Athene. (30 min transfer) 

Check-in en cocktail receptie aan het zwembad van het hotel met zicht op de Acropolis.  

 

      

   

 

 

Overnachting 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fresh+hotel+Athene&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJ5JvhqhV8LNQM&tbnid=Ws_4NOZwlovTAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stylenest.co.uk/travel/travel-notes/olympic-getaways-escape-to-greece/&ei=L9YxUZfVD8fD0QWp_oDwDg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE7gKwGMVAPs6S3cr-SNjOQpHLOGg&ust=1362306796639384
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fresh+hotel+Athene&source=images&cd=&docid=uSV8J0jCAJSMVM&tbnid=lW4P6c1oFARC6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.venere.com/hotels/athens/fresh-hotel/&ei=i9YxUYSuAe2M0wXwhoH4DQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE7gKwGMVAPs6S3cr-SNjOQpHLOGg&ust=1362306796639384
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fresh+hotel+Athene&source=images&cd=&cad=rja&docid=7Sc1eNv_NNY2dM&tbnid=ap2OaEv19wpZCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.orbitz.com/hotel/Greece/Athens/Fresh_Hotel_Athens.h313604/&ei=StYxUZagAbHM0AXNjoGIBQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE7gKwGMVAPs6S3cr-SNjOQpHLOGg&ust=1362306796639384
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fresh+hotel+Athene&source=images&cd=&cad=rja&docid=5OSeCPQCBH2LkM&tbnid=95o5QtZd6J3xGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thisnext.com/browse/design/travel/&ei=AtcxUfTCLKWV0QWG_IHwBw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE7gKwGMVAPs6S3cr-SNjOQpHLOGg&ust=1362306796639384
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Dag 2 – 31/05/2013 

Ontbijt 

Check –out.  

Bezoek aan de Acropolis van Athene, gevolgd door een gastronomische wandeling doorheen Plaka, de oude 

historische wijk van Athene. 

Aperitief (Ouzo en Tsipouro), alsook enkele ‘meze’ hapjes worden u aangeboden in één van de oudste 

ouzo-‘distilleries’ van Griekenland, gevolgd door een heerlijke lunch in een typische Griekse taverna. 

Transfer naar de haven voor de overtocht per hydrofoil naar het idyllische eilandje Hydra, één van de 

Saronische eilanden en wellicht het laatste autovrije plekje in Griekenland. 

 

         

 

15.30: aankomst te Hydra 

Wandeling met het enige vervoermiddel op Hydra: de ezeltjes. 

      

Koffie of aperitief op het strand. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=Saronische+eilanden&source=images&cd=&cad=rja&docid=lqUKdDxetNwVUM&tbnid=GzYBpTzq7BnLYM:&ved=&url=http://www.grieksegids.nl/saronische-eilanden/hydra.php&ei=bgYxUcbxPMKM0AXl7IGwDA&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNHzBpxWXCppL6cHzfiOlyGqwLIbAQ&ust=1362253807493102
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18.00: privé-taxi boot van Hydra naar het eilandje Poros, rechtstreeks naar het hotel (30 min). De boot 

meert aan bij de steiger van het Sirene Blue Hotel. 

Check-in . Verblijf op basis van dubbele deluxe kamers met zeezicht. De bagage zal reeds in de kamers zijn. 

       

 

Cocktailreceptie gevolgd door het diner in de taverna aan de zee. 

 

             

 

Overnachting in deluxe kamers met zeezicht. 

 

 

 

http://www.sireneblueresort.gr/taverna.html
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Dag 3 – 01/06/2013 

Ontbijtbuffet  

Na het ontbijtbuffet stellen wij u volgende ‘halve dag activiteiten’ voor: 

OPTIE 1: 

10.00 – 13.00: Schattenjacht te voet op het eiland Poros. 

De groep wordt in 3 teams verdeeld. Elk team creëert z’n eigen vlag en logo, gebaseerd op de oude Griekse 

beschaving. Het team dat het eerst alle opdrachten tot een goed einde brengt en de ‘antieke schat’ vindt, is 

de winnaar.  

Na de schattenjacht wordt u uitgenodigd voor een heerlijke ‘vismeze’ aan het strand en de haven  van 

Poros.  

      

 

OPTIE 2: 

10.00 – 14.00: Met de boot naar een prachtig strand aan de andere kant van eiland Poros. Tijd om te 

zwemmen.  3  speedboten in totaal.  

 

   

         

Na de boottocht wordt u uitgenodigd voor een heerlijke ‘vismeze’ in een taverne aan het strand en de 

haven van Poros. 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beaches+poros&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ddqjx6e3QHVI3M&tbnid=FoPnwgRgd4qDqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.poros.com.gr/karavolos-tavern/en-poros.html&ei=BnwzUbeQE8bAhAep3IGoBw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE_ulpY3eT0CQvpifdm3See5cH1Fw&ust=1362414952901785
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OPTIE 3: 

Voormiddag vrij. Mogelijkheid om te genieten van de hotelfaciliteiten of om het haventje van Poros te 

ontdekken, gevolgd door een heerlijke ‘vismeze’ aan het strand en de haven van Poros. 

          

 

Namiddag: enkele uren vrij om te genieten van het strand en zwembad van het hotel. 

         

 

20.00: Gala diner in het Sirene Blue Hotel op de rooftop van het hotel.  

           

Overnachting 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=white+cat+taverna+poros&source=images&cd=&cad=rja&docid=0GrN7Uq-2HKOSM&tbnid=9ZQhbOOHxsPwvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tripadvisor.com.gr/ShowUserReviews-g189494-d2208111-r133346771-White_Cat_1909-Poros_Saronic_Gulf_Islands.html&ei=0HwzUdqTE5ORhQf3poHgBQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFP4XK8xYT_wktqmcEBUXVtz49aTA&ust=1362415152568976
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=white+cat+taverna+poros&source=images&cd=&cad=rja&docid=0GrN7Uq-2HKOSM&tbnid=4gQsynyzFKun1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tripadvisor.com.gr/ShowUserReviews-g189494-d2208111-r133346771-White_Cat_1909-Poros_Saronic_Gulf_Islands.html&ei=93wzUcrsB42BhQfU_4DADg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFP4XK8xYT_wktqmcEBUXVtz49aTA&ust=1362415152568976
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=sirene+blue+poros&source=images&cd=&cad=rja&docid=wEQS7Ku0d7QPqM&tbnid=dB_Uiyj3INSptM:&ved=&url=http://www.tripadvisor.com/LocationPhotos-g189494-d1459424-w2-Sirene_Blue_Resort-Poros_Saronic_Gulf_Islands.html&ei=sdQxUdCdPIuDhQfI0oHoAw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNGVU3i6gyOv9KdAGwlvmLRPSU5BCQ&ust=1362306610406588


7 
 

Dag 4 – 02/06/2013 

Ontbijtbuffet in het hotel 

08.30: Check-out.   

Taxiboot naar het vasteland en vandaar per bus richting  de archeologische site van Epidaurus, het best 

bewaarde amfitheater van Griekenland. Hier wordt een kort  cultureel bezoekje gepland, onder leiding van 

een professionele gids. 

          

 

Nadien rijdt de bus verder richting Korinthe waar een laatste lunch aangeboden wordt aan het kanaal van 

Korinthe alvorens de transfer naar de luchthaven ingezet wordt.  

14.00: vertrek naar de luchthaven van Athene voor vertrek naar Brussel omstreeks 17.00. 

Nog even wat klimaatinfo: 

 

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in één van de mooiste streken van Griekenland… 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=epidaurus&source=images&cd=&cad=rja&docid=c8sJ1mXGC-YVPM&tbnid=4Xf7QVTMSwUE_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Epidaurus&ei=ehwxUb2BBcfE4gSu5YAQ&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNGREaiEeWaoW22gPL2G1-NeBRP-Hg&ust=1362259445730114
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kanaal+van+korinthe&source=images&cd=&cad=rja&docid=ycTcU9Qu6CwolM&tbnid=WCuMxBdRj9RNaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nu-zeilen.nl/vaargebieden/griekenland/zeilgebieden-griekenland/golf-van-korinthe/attachment/istockphoto1-corinth-channel/&ei=YNQxUYWhEIyr0AXNmoHICg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNEu967DbaIRJQfP0V0tKT1Fb_GBsg&ust=1362306497392048

