
  Meer dan 25 jaar ervaring, sterke specialisatie en 

grondige knowhow. Meer dan 25 jaar kwaliteit en 

persoonlijke service. De familiale toerismegroep 

Caractère kent de bestemmingen en hotels 

in Zuid-Europa door en door, waardoor ze net 

datgene selecteren dat het beste bij uw reisprofi el 

past. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

DE PELOPONNESOS
Op beleefreis naar de Peloponnesos neemt 
Caractère je tien dagen mee naar de betove-
rend mooie kustlĳ n van Griekenland. Neem 
een frisse duik in de Egeïsche en Ionische 
Zee, verblĳ f in door Caractère geselecteerde 
tophotels en zet koers naar een wereld van 
mystiek.

Een van de hoogtepunten is de site van My-
kene: de stad van Koning Agamemnon in 
de mythes van Homerus. Ook het theater 
van Epidauros mag niet ontbreken. Het best 
bewaarde theater uit de Griekse Oudheid is 
wereldberoemd om zĳ n feilloze akoestiek. 
Een muntstuk laten vallen is vanop alle zit-
jes even duidelĳ k hoorbaar.

Na een bezoek aan spookstad Mystrás 
brengt een rondrit je naar de woontorens 
van Mani, symbool voor het krĳ gshaft ige 

verleden van Griekenland. Daarna verder 
naar Monemvassía: een pitt oresk stadje op 
een schiereiland, enkel nog bereikbaar via 
een dĳ k.

INSPIRATIEBRON VAN LEONARD COHEN
Twee Griekse hoofdsteden ontdekken tĳ -
dens één reis naar Griekenland? Kies dan 
voor de beleefreis naar Athene en Nafplion, 
de eerste hoofdstad van Griekenland. Van-
daag is Nafplion een gezellig drukke haven-
stad en de favoriete weekendbestemming 
van de Atheners. Er is het waterkasteel van 
Bourtzi, de Palamidi-burcht en het prachtig 
panorama op de hele omgeving.

Neem de ferry naar het idyllische Hydra 
en haar statige herenhuizen. De havenstad 
staat gekend als een belangrĳ ke inspiratie-
bron voor tal van bekende dichters, schrĳ -
vers en kunstenaars. Een jonge Leonard 

Bĳ  een vakantie naar Griekenland denk je wellicht aan de typisch witgekalkte huisjes met blauwe deuren en kozĳ nen. 
Maar om het échte, authentieke Griekenland te ontdekken, trek je best het vasteland in. Samen met Caractère ontdek 
je de restanten van een rĳ ke geschiedenis, vaak ver weg van alle drukte.
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GRIEKENLAND

Cohen kocht hier in 1960 een huis om zich 
in volledige afzondering te laten inspireren.

Daarna reis je verder naar Athene: het po-
litieke, culturele, historische en economi-
sche centrum van Griekenland. Voor wie 
haar beter wil leren kennen, heeft  de stad 
tal van gezellige wĳ ken en volksbuurten in 
pett o. In de straatjes van de Plaka-wĳ k aan 
de voet van de Akropolis en op de brokan-
temarkt van Monastiraki vergeet je even dat 
je door een miljoenenstad loopt. 
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