
 

  

Griekenland @ Salon des Vacances 

Tijdens de Salon des Vacances   

kunt u de stand van Griekenland bezoeken in Hal 5, in Heyzel, op 1 t/m 4 

februari 2018 

 

 

 

Eregast Bestemming 

Voor dit jaar is Karpathos de erebestemming 

bij het Griekse paviljoen. Het eiland Karpathos 

ligt tussen de eilanden Kreta en Rhodos en 

maakt deel uit van de Dodekanesos. Karpathos 

is een paradijs voor de liefhebbers van natuur 

en traditie. 

De rijke volkstraditie van dorpen op Karpathos, 

zoals Olympos en Mesohori, verweven een 

krachtig charme, omdat ze op open volksmusea 

lijken, dit komt doordat hun bewoners nog 

steeds gekleed zijn in traditionele kostuums en 

hun lokale dialect spreken. 

 

Check out Karpathos!!! 

http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-r/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-y/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-j/


 

 

 

Cocktail met Griekse smaken 
De presentatie vindt plaats bij de stand van 

Karpathos, bij het Griekse paviljoen op 

donderdag 1 februari, 2018 om 12.30 uur. Dit 

zal plaatsvinden in de aanwezigheid van de 

minister van Toerisme van Griekenland, 

gevolgd door een cocktail met Griekse smaken. 

 

 

Win een reis naar het eiland 
Karpathos. 
Een superwinnaar krijgt de gelegenheid om met 

een vlucht van Aegean Airlines naar Karpathos 

te reizen en om 4 nachten in een 

tweepersoonskamer in het Althea-boetiekhotel   

te verblijven. 

  

  

http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-i/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-d/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-h/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-k/


 

Win een vakantie op 
Thassos Door deel te 

nemen aan de loting bij het 

Griekse pavilijoen, krijgt u de 

gelegenheid om uw volgende 

vakantie op Thassos door te 

brengen, voor 5 nachten in het 

4-sterren hotel AEOLIS met 

uitzicht op zee H / B . 

 

 

Presentatie van het      

eiland Thassos 

Ter gelegenheid van de 

nieuwe vlucht van TUI Fly naar 

het eiland Thassos, vindt er 

een presentatie plaats van de 

bestemming Thassos, op 

vrijdag 2 februari 2018 om 

12:00 bij het Griekse paviljoen. 
Thasos is een eiland in de 

Noord-Egeïsche Zee, het ligt 

op  minder dan een uur afstand 

varen van de havenstad 

Kavala. Het eiland van de 

Sirenen is een van de beste 

opties voor uw zomervakanties 

en biedt oneindig veel 

activiteiten. 

 

 

Win een vakantie op 
Thassos 

Het 5-sterren hotel ILIO MARE 

biedt aan de winnende 

deelnemers accommodatie in 

een tweepersoonskamer B / B 

voor 4 nachten op het eiland 

Thassos.

 

  

 

 

Show cooking 

Kreta 

Show cooking Kreta, de 

liefhebbers van de 

Kretenzische keuken - die de 

basis van het mediterrane 

dieet vormt - kunnen de 

bereiding van een recept 

volgen door de chef-kok van 

Creta Maris, in het 

 

 

http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-u/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-o/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-p/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-x/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-m/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-c/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-q/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-s/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-g/


1e recept 

Zeebaars gebakken met 

citrusaroma's - Beter met 

olijfoliepoeder in zoetzure 

textuur – de smaak wordt 

verzacht met gesauteerde 

babyspinazie.  

kooktheater in het Palais 5, 

op vrijdag 2 februari 2018 

om 13.00 uur en op 

zaterdag 3 Februari om 

12.30 uur bij het Griekse 

pavilijoen.  

2e recept 

Kretenzische xinohondro 

lamskoteletten (graanproduct 

in de vorm van een 

kiezelsteentje, gemaakt van 

zure melk en grofgemalen tarwe 

met een zure smaak), groenten 

en baby roquette. 

  

 

Plan u huwelijksreis in Griekenland 
Voor degenen die hun huwelijksreis in Griekenland plannen, zal 

de vertegenwoordiger van Grecotel in België u na de bruiloft 

vertellen over haar eigen huwelijksreis op vrijdag 2 februari 

2018 om 14:00 uur bij de Griekse pavilijoen, gevolgd door een 

drankje. 

 
  

 

Stem op Athene 
 

Als u genoten heeft van u reis naar Athene, 

heeft u de mogelijkheid om terug te gaan naar u 

voorkeursbestemming. Door op de volgende 

link te klikken kunt u tot 8 februari 2018 

stemmen op Athene als de beste Europese 

bestemming.  

 
 

www.vote.ebdest.in 

http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-w/
http://visitgreece.cmail19.com/t/d-i-oxirhk-l-yd/

