EILANDHOPPEN OP
DE GRIEKSE CYCLADEN
Aan boord van de MS Elysium
VAN 20 TOT 27 MEI 2023

ONTDEK VANOP DE ZEE DE SCHATTEN
VAN HET ANTIEKE EN BYZANTIJNSE
GRIEKENLAND IN BEPERKT GEZELSCHAP
De eilanden van de Cycladen liggen in een
cirkel rondom Delos, in de klassieke oudheid misschien wel het belangrĳkste Griekse
heiligdom. Zĳ vormen zonder meer de meest
schilderachtige eilandengroep van Griekenland.
Door de strategische ligging op handelsroutes,
halfweg tussen het vasteland en Kreta, hebben
verschillende oude beschavingen hun sporen
nagelaten op deze archipel.
Tĳdens deze cruise nemen we u mee op een
onvervalste Griekse odyssee! Eiland na eiland
meren we aan in de allermooiste dorpen en
laten we u genieten van sublieme landschappen. Aan boord van een recent gerenoveerd
luxejacht voor slechts 48 passagiers maakt
u op deze originele manier kennis met de verborgen sites en beroemde trekpleisters van de
Griekse Cycladen. Zo combineren we op een
heerlĳke manier cultuur met ontspanning.
We starten ons epos aan de legendarische
Kaap Soenion, de steile rots met de indrukwekkende zuilen van de tempel van Poseidon. Op
Santorini ontdekt u een indrukwekkende kraterwand, de caldeira, omringd door steile kliffen,
waaraan de huisjes met hun blauwe daken zich
lĳken vast te klampen. Daarna maakt u kennis
met Syros en Ermoupoli, de hoofdstad van de
Cycladen, met zĳn indrukwekkende neoklassieke en Venetiaanse gebouwen en katholieke
middeleeuwse wĳk. In Mykonos serveren wĳ u

panoramische uitzichten, archeologische sites, en ook
een vleugje jetset. Dankzĳ hun diversiteit, schoonheid
en hun unieke licht vormen de Cycladen de perfecte
bestemming voor een fantastische Knack-cruise.
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Roger Stroobandt
studeerde Vedisch
Sanskriet aan de universiteit van Utrecht en
is doctor in de indologie. Van 1977 tot 2010
was hĳ leraar Latĳn en
Grieks in het middelbaar onderwĳs en vanaf
2000 verantwoordelĳk voor de lerarenopleiding
Klassieke Talen aan de Gentse universiteit.
Als indoloog is hĳ Griekenland gaan zien zoals
het is, als de brug tussen oost en west en
niet omgekeerd. Dat heeft zĳn kĳk op heel wat
maatschappelĳke en religieuze facetten van het
oude Griekenland in hoge mate beïnvloed.

PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
DAG 1

ATHENE
KAAP SOENION

DAG 2

SIFNOS – MYLOS – KIMOLOS

DAG 3

IOS – SANTORINI

DAG 4

SANTORINI – SCHINOUSSA –
PANO KOUFONISSI

DAG 5

NAXOS

DAG 6

DELOS
MYKONOS

DAG 7

SYROS – ERMOUPOLI (ANOS SYROS)

DAG 8

ATHENE

DAG 1: BELGIË - ATHENE
(GRIEKENLAND)
Vertrek vanuit Brussel met een
lĳnvlucht. Na aankomst in Athene
volgt de transfer naar de haven en de
inscheping aan boord van de MS Elysium. In de vooravond zetten we koers
naar Kaap Soenion, waar we voor
anker liggen. Deze legendarische en
woeste klif is een belangrĳke locatie
uit de Griekse mythologie. Helemaal
bovenaan bevinden zich de imposante
zuilen van de tempel van Poseidon.

DAG 2: SIFNOS
Het eiland Sifnos staat bekend om zĳn
verﬁjnde aardewerk, een traditie die al
eeuwenlang wordt doorgegeven. Klei,

water en zon: meer hebben de ambachtslui van Sifnos niet nodig om hun
wonderlĳke creaties te vervaardigen.
We bezoeken in het dorp Kastro een
pottenbakkersatelier. U ontdekt er de
geheimen van dit eeuwenoude vak en
u kunt met een mooi souvenir deze
lokale experts steunen. Kastro is een
van de mooiste dorpen van Sifnos en
ligt op de top van een heuvel. De tegen elkaar aangebouwde witte huizen
van dit oude fort vormen op zich al een
doeltreffende omwalling. Het is heerlĳk
dwalen in de smalle straatjes met hun
portieken en nauwe doorgangen, terwĳl
u geniet van het contrast tussen de
witte gevels en de blauwe zee.
In het zuiden van het eiland ligt de

gemeente Chrisopigi. Op het grĳze
rotsachtige schiereiland staat het witte
gelĳknamige klooster te glinsteren
in de zon. Dit zorgt voor een van de
mooiste en meest indrukwekkende Cycladische landschappen. Het klooster
van Chrisopigi werd gebouwd in 1650
en is gewĳd aan de patroonheilige van
het eiland. We keren terug aan boord
en navigeren naar Mylos en het strand
van Sarakiniko voor een verfrissende
zwemstop. We leggen aan op het
eiland Kimolos en brengen er de nacht
door. Ontbĳt, lunch en diner aan boord.

DAG 3: SANTORINI
Na een ochtendlĳke zwemstop zetten
we koers naar Santorini, het bekend-

ste en meest spectaculaire eiland van
de Cycladen. Het eiland is eigenlĳk
een immense vulkaan die oprĳst uit
de Egeïsche Zee. De witte huizen met
blauwe daken lĳken zich vast te klampen aan de steile kliffen en vormen
een van de allerbekendste uitzichten
van Griekenland.
In de namiddag kunt u de stad op
eigen tempo bezoeken. We blĳven er
gedurende de nacht. Ontbĳt, lunch en
diner aan boord.

DAG 4: SANTORINI - SCHINOUSSA - PANO KOUFONISSI
Kennismaking met de dorpen Pyrgos,
Oia en Fira.
Pyrgos ligt op het hoogste punt van
het eiland Santorini. Deze voor de Cycladen typische oude vesting is tegen
de heuvel aangebouwd en biedt een
panoramisch uitzicht over het volledige
eiland. Met zĳn traditionele architectuur, neoklassieke gebouwen, kleine
witte huizen, galerĳtjes, wĳngaarden,
kerken en slingerwegjes die naar de
top van het dorp leiden, vormt Pyrgos
een magische plek.
Het langgerekte Oia ligt dan weer in
het noordwesten van het eiland, en
strekt zich uit over ongeveer 2 km.
Het dorp kĳkt uit over het nabĳgelegen
eiland Thirasia en het midden van de
caldeira van Santorini. Het uitzicht
is hier ronduit spectaculair. In de

steegjes van het dorp zĳn tal van schilderachtige traditionele woningen te
vinden. De klokkentorens, koepels en
windmolens ritmeren het landschap,
dat bĳ zonsondergang adembenemend
is.
Fira, de hoofdstad van Santorini, ligt in
het midden van het eiland. De huizen
in wit en blauw lĳken op bepaalde
plaatsen wel tegen de rotswanden te
hangen. Het uitzicht op de caldeira,
de spectaculaire kraterwand waartegen witte dorpjes als vogelnestjes
gebouwd zĳn, is spectaculair. Het is
bewonderenswaardig hoe de huizen op
subtiele manier met elkaar vervlochten zĳn, waardoor tal van terrassen
ontstaan met een fantastisch uitzicht.
Terug aan boord zetten we koers naar
Schinoussa, het eiland van de zon,
vrĳ onbekend met veel strandjes die
moeilĳk via het land te bereiken zĳn.
We houden halt voor een zwemstop bĳ
het mooie strand van Tsigouri. Daarna
varen we verder naar Pano Koufonissi,
het kleinste eiland van de Cycladen.
We brengen er de nacht door. Ontbĳt,
lunch en diner aan boord.

DAG 5: NAXOS
We ontbĳten tĳdens de navigatie richting Naxos. Dit is een van de ‘grotere’
eilanden van de Cycladen en beschikt
over verrassend diverse landschappen. Het midden van het eiland is
bergachtig en de dorpen hier zĳn heel

anders dan de traditionele gemeenten
op de Cycladen.
In het zuiden van het eiland houden
we halt voor een zwemstop.
Naxos-stad (Chora Naxos), de hoofdstad, ligt aan de kust, op een rotsig
schiereiland. Het hooggelegen oude
stadsdeel Kastro, met zĳn kasseitjes
en charmante huizen in wit en blauw,
telt nog verschillende Venetiaanse gebouwen en de ruïnes van een kasteel.
Op 4 km van het dorp Melanes bevindt
zich de archeologische site van Flerio,
met de beroemde Kouros van Flerio.
Dit onafgewerkte beeldhouwwerk van
een jonge man ligt op zĳn rug en heeft
een lengte van liefst 6 meter en weegt
5 tot 7 ton.

Naxos

DAG 6: DELOS - MYKONOS
Tĳdens het ontbĳt navigeren we
richting Delos. Het eiland is klein
maar herbergt een uitzonderlĳk rĳk
archeologisch patrimonium. Delos ligt
op een centrale positie in de archipel
en speelt een belangrĳke rol in de
Griekse mythologie. Het kleine, droge
en winderige eiland wordt nog maar
enkele eeuwen lang bewoond. Volgens

Kaap Soenion

de legende zou Leto op Delos de
tweeling Apollo (god van de ratio) en
Artemis (godin van de jacht) gebaard
hebben. We bezoeken de archeologische site van Delos en zetten vervolgens, tĳdens de lunch, koers richting
Mykonos.

Mykonos

Mykonos is uitgegroeid tot een van de
meest exclusieve toeristische bestemmingen van Griekenland, maar heeft
toch zĳn ongerepte natuurlĳke schoonheid weten te bewaren. Met zĳn prachtige baaien, helder water en levendige
sfeer is dit het meest kosmopolitische
van alle Cycladen-eilanden. We dineren aan boord en brengen er de nacht
door.

Ermoupoli

DAG 7: SYROS - ERMOUPOLI
(ANOS SYROS)
’s Morgens navigeren we richting
Syros. Het eiland is centraal gelegen
in de Cycladen. Ermoupoli, de mooie
hoofdstad van de eilandengroep, ziet
er met zĳn indrukwekkende neoklassieke en Venetiaanse gebouwen heel
gedistingeerd uit. Met de bus trekken
we naar Anos Syros. Deze wĳk dateert
uit het einde van de Byzantĳnse
periode. Het grootste deel van de bevolking is er echter katholiek. Aan de
ene kant zie je de orthodoxe kerken,
aan de andere kant de katholieke
klokkentorens.
Dit stadsdeel biedt een verrassende
combinatie van de typische Cycladen-architectuur en middeleeuwse
bebouwing met smalle straatjes en
kleine, tegen elkaar aanleunende
huisjes. Vandaag is nog altĳd goed
zichtbaar hoe de wĳk amﬁtheatrisch
is gebouwd, als bescherming tegen
aanvallen van piraten.
Bĳ onze terugkeer ontdekken we
te voet de met marmer geplaveide

straatjes van Ermoupoli, de prachtige
gebouwen en enkele absolute hoogtepunten, zoals het stadhuis uit de 19e
eeuw (een ontwerp van architect Ernst
Ziller), het beroemde Apollotheater en
tal van andere prachtige neoklassieke
panden. In de late namiddag keren we
terug aan boord en varen we naar de
haven van Lavrion. Ontbĳt, lunch en
diner aan boord.

DAG 8: ATHENE - BELGIË
In de voormiddag volgen na het ontbĳt
de ontscheping en de transfer naar
de luchthaven van Athene. Vlucht naar
Brussel.
Belangrĳke opmerking:
De volgorde van de bezoeken kan wĳzigen
afhankelĳk van de vaarschema’s of om
technische redenen. Het is ook mogelĳk
dat een stop moet worden afgelast of
vervangen door de weersomstandigheden.
Alleen de kapitein is bĳ machte om de beslissingen te nemen die een verder verloop
van de cruise in alle veiligheid garanderen.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE CRUISE

• Perfecte combinatie van cultuur en ontspanning
• Prachtige panorama’s, pittoreske plaatsen en archeologische
sites uit de klassieke oudheid
• Naxos, Santorini, Mykonos + vele onbekende eilandjes
• Een Knack Cruises-conferencier en specialist van Griekenland
• Een jacht voor slechts 48 passagiers

HET SCHIP: MS ELYSIUM
Dit originele en uitnodigende ‘boetiekschip’ voor slechts
48 passagiers biedt zĳn opvarenden een met veel zorg
gedecoreerde omgeving. Het platform met rechtstreekse
toegang tot de zee is bovendien perfect voor een deugddoende duik in het warme water van de Egeïsche Zee.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
De MS Elysium ziet er compact uit, maar beschikt over
heel wat gemeenschappelĳke ruimtes die uitkĳken op de
omringende zee. Op het Panoramadek vinden de gasten
het restaurant, waar heerlĳke gerechten met een lokale
toets worden bereid. Het restaurant omvat tevens een
overdekt buitenterras om te genieten van maaltĳden met
uitzicht op zee. Het Zonnedek beschikt dan weer over
ligstoelen en een jacuzzi. In de gezellige bar met salon op
het Panoramadek vinden de lezingen plaats en wordt ook
de info voor die dag verstrekt.

DE KAJUITEN
Alle kajuiten bevinden zich aan de buitenzĳde van het
schip. De Comfort-kajuiten met patrĳspoort of panoramisch raam zĳn 14 tot 17 m² groot en de Deluxe-kajuiten
met panoramisch raam 18 tot 19 m². De twinbedden
beschikken telkens over beddengoed van zeer hoge
kwaliteit. Alle kajuiten zĳn uitgerust met airconditioning en
eigen badkamer. Ze hebben tevens een ﬂatscreen-tv, een
kluis, een haardroger en een klein bureau. Alle passagiers
beschikken aan boord over gratis internet (wiﬁ).

PLAN VAN HET SCHIP
MS ELYSIUM
ZONNEDEK (PHOS)

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Vluchten Brussel/Athene/Brussel op lijnvluchten
in economyclass met tussenlanding (Lufthansa,
Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines)
• Luchtvaart- (€ 150) en havenbelastingen (€ 180),
variabel en aan verandering onderhevig
• Alle transfers vermeld in het programma
• Verblijf aan boord van de MS Elysium in de gekozen
kajuitcategorie
• Volpension vanaf het diner op dag 1 tot het ontbijt
op dag 8
• Drank tijdens de maaltijden aan boord: water, thee,
koffie, lokale wijn
• Excursies volgens het programma met een lokale
Engelssprekende gids
• Begeleiding door een Nederlandstalige cruisedirecteur
• Een reeks lezingen aan boord door onze Knackconferencier

BOVENDEK (ASTRA)

PANORAMADEK (THALASSA)

HOOFDDEK (AMMONS)

Alle kajuiten beschikken over 2 uitschuifbare bedden.

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Alle andere dranken dan deze vermeld in het
programma
• Fooien voor het personeel aan boord (ongeveer
€ 15 per dag en per persoon)
• Fooien voor gidsen en chauffeurs
• Reisverzekering

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Lengte: 63,8 m
• Breedte: 12,5 m
• Diepgang: 3,42 m
• Capaciteit: 48 passagiers
• Bemanning: 24 personen
• Kajuiten: 24 verdeeld over 2 dekken
• Elektriciteit: 220 V
• Munteenheid aan boord: euro
• Renovatiejaar: 2021

FORMALITEITEN
• Geldige identiteitskaart of geldig paspoort

PRĲS (INCL. BTW) PER PERSOON – VERTREK UIT BRUSSEL

TYPE KAJUIT
Comfort met patrijspoort
(14 tot 16 m2)

Comfort met venster
(16 tot 17 m2)

Deluxe met venster
(18 tot 19 m2)

DEK

DUBBELE BEZETTING

SINGLE

Hoofddek

€ 3870

€ 5970

Bovendek

€ 3990

€ 6090

Bovendek

€ 4190

€ 6290

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 30 PERSONEN.

OB73541

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41, mail naar info@rivagesdumonde.be
of stuur bĳbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een
kopie van uw identiteitskaart, naar Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Griekse
Cycladen’, Bergstraat 17, 1000 Brussel. Of ga naar www.knackcruises.be/
griekenland-23 en vul het optieformulier in.

