
Praktische informatie:

Lente 2019 met Muzen van Kreta!
WANDELEN EN BEELDHOUWEN OP KRETA.

Duur: 8 dagen.
Data: 05 April tot 12 April 2019.
Prijs: 1200 euro.
Maximale deelname: 10 personen.

Inbegrepen:
• 7 nachten logies in tweepersoonskamer met ontbijt in gezellige kleine pensionnetjes. (indi-

viduele kamer is mogelijk met een toeslag).
• 6 maal lunch- en 7 maal avondeten (dag van aankomst avondeten, dag van vertrek vrij.
• Alle excursies met gids, wandelingen, workshops.
• Transfers van en naar het vliegveld van Chania, Kreta (Daskalogiannis).
• Vervoer dat bij het programma hoort per bus openbaar en privé, boot, taxi.
• Vervoer van u bagage van hotel tot hotel. 

Niet inbegrepen:
• U boekt zelf de vliegreis. Dit kan bij voorbeeld met met Aegean Airlines Athene- Kreta. 

(Goede verbinding). Of van Amsterdam naar Athene met Transavia en met interne Aegean 
Airlines vlucht door naar Kreta .

• U wordt verwacht zelf een reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten.
• Drankjes.

Algemene informatie:
• Aard van activiteit: De workshops zijn voor allen, geen voorkennis vereist. De wandelingen 

zijn van maximaal drie uur en in berggebied. Men moet rekening houden met het terrein, op 
de paden liggen veel stenen en daarom zijn goede wandelschoenen aanbevolen. Een goede 
conditie is vereist.  

• Accomodaties: We verblijven in lokale pensionnetjes en familie hotels. Kamers met eigen 
badkamer.

• Maaltijden: Iedere dag is het tafeltje dek! We zorgen ieder dag voor ontbijt, lunch en avond-
eten met lokale producten en specialiteiten. 

• Bagage: Voor uw comfort zal het vervoer van de bagage van hotel naar hotel worden ver-
zorgd. Zorg dat u maximaal één niet te grote koffer meeneemt. Een rugzak van minimaal 25 
liter heeft u nodig om uw wandelbenodigdheden en uw materiaal voor de workshops te kun-
nen meenemen.

Minimale deelname:
Om de reis mogelijk te maken moet er een minimale deelname van vier personen zijn. U kunt zich 
opgeven met het inschrijvingsformulier. U wordt op de hoogte gehouden van het aantal deelnemers. 
Zodra er voldoende deelnemers zijn, is de reis verzekerd en kunt u uw vlucht boeken. Hoe vroeger u 
u opgeeft, hoe voordeliger uw vlucht zal zijn!


