Hotel MARMARI BAY ***+

- MARMARI , SOUTH EVIA , GREEECE -

WWW.MARMARIBAY.GR

Beachvolleybal arrangement Inter Rijswijk EVIA ZUID 2016

www.prinosreizen.nl
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www.interrijswijk.nl

maandag 16 of 23 mei 2016 ( afhankelijk van reisduur deelnemers )
8 of 15 dagen ( 7 of 14 nachten )
maandag 30 mei ( alle deelnemers reizen gezamenlijk terug naar Nederland )
Marmari Bay Hotel 3*** + ( op basis van logies / ontbijt )

GEGEVENS
Vertrek op maandag 16 of 23 mei 2016 met Transavia HV 6867 vanaf Schiphol om 06.45 uur met
aankomst in Athene om 11.05 uur.
Op Schiphol zal Carola van PRINOS REIZEN aanwezig zijn om ons allemaal een goede reis te wensen
en ziet zij er tevens op toe dat alles soepel en goed verloopt bij de incheck.
Onze reis is inclusief 20 kilo ruimbagage ( 1 stuk ) én 10 kilo handbagage ( 1 stuk ) aan.
In Athene worden wij opgewacht door Alexandra Prinou van PRINOS REIZEN. Iedereen wordt welkom
geheten met een flesje water en een mini-traktatie in de vorm van een zoet- of hartig mini-croissantje.
Tevens krijgt een ieder een pakketje uitgereikt met daarin informatie over de bestemming en het gebied
Zuid-Evia.
Aansluitend is de transfer naar de havenplaats Rafina , ca. 25 minuten transfertijd.
Aangekomen in Rafina zal er enige wachttijd zijn alvorens de boot naar Marmari vertrekt. Normaal is de
vertrektijd rond 15.15 uur of rond 16.00 uur. Echter, op dit moment zijn de veerbootschema’s voor 2016
nog niet bekend.
Sinds 2008 biedt PRINOS REIZEN het prachtige eiland Evia aan en veerbootschema’s zijn sindsdien qua
vertrektijd nooit veel afgeweken van voorgaande seizoenen. M.a.w. zij verwachten dit dan ook niet voor
2016.
Om ca.12.00 uur zullen wij in restaurant Galini arriveren, waar we een uitgebreide lunch aangeboden
krijgen.Tijdens de lunch zal Alexandra of haar collega Jessica van PRINOS REIZEN een informatiebijeenkomst houden over het gebied en zullen vooral praktische zaken aan de orde komen, zoals: waar
te pinnen, uit eten gaan, middelen van vervoer ( zoals bijv. de lokale bus van Marmari naar Karystos ),
supermarkten en overige handige tips.
Daar de maandag ook een aankomst dag is van de overige PRINOS REIZEN gasten, kan het voorkomen dat
deze gasten ook tijdens deze lunch en bijeenkomst aanwezig zijn.
( voor vervolg zie ommezijde )

En dan gaan we varen !!
De overtocht van Rafina naar Marmari duurt ongeveer 1 uur. Bij aankomst in de haven van Marmari
zal de hotelbus klaar staan om de nog geen 5 minuten durende transfer naar het hotel te verzorgen.
Aansluitend is de incheck in het hotel. Al naar gelang het vertrek van de boot vanuit Rafina zullen we
om of ca. 16.30 uur of ca. 17.15 uur in het hotel arriveren.

AFWIJKEND EN GEHEEL AAN ONZE GROEP AANGEPAST ARRANGEMENT !
PRINOS REIZEN biedt ons een geheel aangepast arrangement, wat afwijkt van hun standaard
arrangementen.
Zij vinden het erg leuk en zijn uiteraard erg verheugd dat wij de reis naar Evia willen organiseren.
Derhalve hebben wij gemeend jullie een aangepast arrangement te doen toekomen,” aldus Carola
Verhaar van PRINOS REIZEN.
Omdat ik heb aangegeven dat onze groep een bepaald budget heeft en derhalve niet zal/kan deelnemen
aan het zeer uitgebreide excursiepakket met o.m. maaltijden, excursies, enz. ben ik ervan overtuigd,
dat de door PRINOS REIZEN verzorgde reis naar Evia ons op het lijf geschreven is.
PRINOS REIZEN stelt tot slot:
Wij bieden een hoogstaande service op allerlei vlakken en dat zal ook voor ons aangepaste arrangement
gelden. Uiteraard is het altijd mogelijk om een optionele excursie te boeken. Dit zou een “privéexcursie” kunnen zijn, exclusief voor onze groep. Bijvoorbeeld: de ‘Authentieke Griekse avond’ of één
van de andere excursies.

De reguliere prijzen voor de standaard PRINOS REIZEN in mei 2016 zijn:
9 dagen een 2 persoonskamer bij bezetting van 2 personen
16 dagen een 2 persoonskamer bij bezetting van 2 persoenen
9 dagen een 2 persoonskamer voor alleengebruik
16 dagen een 2 persoonskamer voor alleengebruik

765,-- per persoon
985,-- per persoon
905,-- per persoon
1275,-- per persoon

Bovenstaande prijzen zijn exclusief reis- en annuleringsverzekering

Onze prijs voor vertrek op 16 of 23 mei 2016 is echter:
8 dagen een 2 persoonskamer bij bezetting van 2 personen
15 dagen een 2 persoonskamer bij bezetting van 2 personen
8 dagen een 2 persoonskamer voor alleengebruik
15 dagen een 2 persoonskamer voor alleengebruik

595,-- per persoon
725,-- per persoon
695,-- per persoon
895,-- per persoon

Bovenstaande prijzen zijn exclusief reis – en annuleringsverzekering

Resumé van wat bij de reis van onze groep inbegrepen is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Retourvlucht met Transavia Amsterdam – Athene – Amsterdam ( heenvlucht vanaf Schiphol om
06.45 uur met aankomst in Athene om 11.05 uur lokale tijd. Terugvlucht vanaf Athene om 11.50
uur met aankomst op Schiphol om 14.20 uur lokale tijd);
20 kilo ruimbagage ( 1 stuk ) en 10 kilo handbagage ( 1 stuk );
Alle voorkomende transfers;
Boottickets (heen en terug);
Welkomstlunch tijdens het wachten in Rafina voor de overtocht naar Marmari;
Verblijf in hotel Marmari Bay 3* +, respectievelijk 7 of 14 nachten op basis van logies/ontbijt;
Reisbescheidenpakketje met kofferlabels, kofferstickers, informatieboekje in het Nederlands,
geschreven door Alexandra Prinou over Evia en een algemeen informatieboekje over Griekenland;
24 uurs Nederlandstalige reisleiding.

Een ieder die van dit speciale arrangement wil gebruik maken, verzoek ik het bijgaande aanmeldingsformulier
( 1 per persoon ) uiterlijk 5 december a.s. bij ondergetekende in te leveren:
Ruud Jacobs, Meester Philipslaan 7, 2283 CS RIJSWIJK onder gelijktijdige aanbetaling van € 200,-- per pers.

