bijlage Singlereis wandelen Kefalonia & Ithaka
Kefalonia is één van de grootste eilanden van Griekenland, maar relatief onbekend bij bezoekers. De
eilandbewoners houden graag hun stek geheim. Geen massa toerisme in grote hotels; het authentieke
Griekenland bestaat nog hier. Het eiland is overweldigend; hoge bergen, eenzame baaien, wouden van
cipressen, groene zeeën van druivenvelden en kleurige vissershaventjes. Het buureiland Ithaka is met
recht een onbedorven wandelparadijs met een ruige vegetatie. Onderweg komen we alleen stilte (of
mekkerende berggeiten) tegen. Het eiland is bekend van het klassieke gedicht 'de Odyssee'; iedere
liefhebber hiervan moet Ithaka ooit hebben bezocht.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
De entreegelden behorende bij het beschreven dagprogramma zijn niet inbegrepen tenzij anders vermeld. Bij
eventuele extra, niet genoemde excursies zijn de entreegelden exclusief.
Optionele excursies
Eventuele extra ter plaatse te boeken excursies zijn niet bij de reissom inbegrepen. Meer informatie over
mogelijkheden en prijzen ontvangt u ter plaatse.
Fooien
Tijdens uw reis zijn er vele personen die voor u klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot voor kofferjongens, lokale gidsen etc. voorgesteld worden. Zo hoeft u
tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt uw reisleider voor de hele groep. Dit
bedrag staat los van de fooi voor uw reisleider en chauffeur. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel
gebruikelijk. Als u tevreden over hen bent, kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven.
Dit zal zeker op prijs gesteld worden.
Noot: alle genoemde bijkomende kosten vormen slechts een indicatie en zijn nadrukkelijk onder voorbehoud.
Afhankelijk van bijvoorbeeld feestdagen of voorkeuren van de groep e.d. kan het voorkomen dat niet al deze
genoemde bezienswaardigheden bezocht worden. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere
bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn. Alle
genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
WANDELROUTES
De wandelroutes zijn indicatief en afhankelijk van het weer en de lokale omstandigheden. De meeste routes
ondergaan een extra controle voordat het wandelseizoen begint. Om deze reden kan een beschreven
programma iets afwijken van het beschreven programma in de brochure en/of op internet. Bij groepsreizen
bepaalt de reisleid(st)er uiteindelijk het definitieve programma. Eventuele facultatieve excursies gaan alleen
door bij een minimum van 20 deelnemers.
MOBILITEIT
Deelnemers aan deze reis moeten over een goede conditie te beschikken. De wandelingen zijn niet heel lang,
maar gaan wel over smalle onverharde paadjes met soms een flinke klim. Wie een dag wil uitrusten, kan altijd in
het hotel of aan boord blijven. De nadruk van deze reis ligt op de eilandsfeer; rustig, ontspannen, ontdekken en
vooral veel genieten. Niets hoeft en veel kan. Dat is ons idee van vakantie! U ziet en onderneemt veel in een
relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er veel gelopen dient te worden en dat het niet altijd
mogelijk is dat de touringcar u afzet/ophaalt. De wandelreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als
zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is,
in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Twijfelt u of de reis van uw keuze geschikt
voor u is of wilt u uw situatie toelichten, neem dan altijd contact met ons op.
Een goede uitrusting het halve werk is! Zorg daarom altijd voor goede wandelschoenen, liefst met een stevige
profielzool. Een hoed of pet is aan te raden, evenals zonnebrandcrème. Denk verder een trui of jack, een lange
broek (of afritsbroek) en neem altijd water en iets te eten mee.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. Ook u bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u rekening te houden met uw
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houd u aan het door de chauffeur/reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor
dat u op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u
irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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