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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
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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.
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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.
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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.
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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
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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…

