


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Secrets of Greece 
 

Bent u: 
Iemand die de bijzondere plekjes, waar de massa meestal niet komt, 

kunt waarderen? Iemand die ontmoetingen met de plaatseli jke 
bevolking vaak als mooiste herinneringen mee naar huis neemt? 

Iemand die graag verbli jft op een mooie, authentieke of sfeervolle plek 
waar u als gast wordt ontvangen en niet als nummer? Iemand die 

graag meedenkt over hoe het toerisme voordeel voor mens en natuur 
ter plekke kan brengen? 

 
Dan is Secrets of Greece de juiste reisorganisatie voor u: De 

vakantieganger die geniet van het echte Griekenland. 
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Wie we zijn en waar we voor staan 
 

Secrets is of Greece is een touroperator, gespecialiseerd in reizen op  
maat naar authentiek Griekenland. 

Wij onderscheiden ons graag door het aanbieden van kwaliteit,  
deskundigheid en persoonlijke aandacht. 

Door onze jarenlange ervaring en unieke kennis van het 
land en van de Griekse taal hebben wij de 

mogelijkheid om u, behalve de bekende 
bezienswaardigheden, ook de andere, 

authentieke kanten van dit prachtige land te 
laten zien. 

Wij treden buiten de reeds platgetreden 
paden zodat u het echte 

Griekenland kunt ervaren. 
 

In deze brochure vindt u 
een aantal voorbeelden 

van verschil lende 
mogelijkheden. Maar wij 
stellen graag een op 

maat gemaakte reis voor 
u samen. 

Over ons 
 

Carla Benningshof  woont al meer dan 25 
jaar in Griekenland en is werkzaam in het 
toerisme als gids, duurzaamheid-

controleur v an hotels en als oproepkracht 
bij calamiteiten v oor de ANWB. Door haar 
jarenlange erv aring en expertise, kan zij u 

tot in detail inf ormeren en ter plekke de 
benodigde begeleiding bieden. 
 

Anneke Kamerling, heef t jarenlang in  
      Griekenland gewoond en gewerkt als 

         destination-dev eloper. Ze kent de 
           ins en outs v an de uiteenlopende 
             reisdoelen als geen ander.  

              Jaarlijks keert zij terug naar  
               Griekenland als reisleidster voor
                speciale groepen en  

               themav akanties en om haar 
              reisgidsen v oor de serie 
            “het-boekje” te schrijv en en bij te

          werken. 
 
    Samen willen wij graag onze passie 

met u delen en wij bieden u onze 
deskundigheid om u een onv ergetelijke 
v akantie te laten belev en in het echte 

Griekenland. 
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Duurzaamheid 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze reizigers op een verantwoorde 

manier met de natuur en de lokale bevolking omgaan en de heersende 
culturele waarden respecteren. Wij streven ernaar om ter plekke de 

natuur en bevolking in acht te nemen. 
Duurzaam toerisme zorgt niet alleen dat de negatieve kanten van 
toerisme zoveel mogelijk beperkt bli jven, maar laat ook de lokale 

bevolking, en een ieder die op de bestemming van het toerisme leeft, 
profiteren van uw komst. 

 

Wat u zelf kunt doen 
 

1. Respecteer de lokale bev olking 
U bent te gast in Griekenland. Een land 
met een andere cultuur en gebruiken. 

Respecteer deze en leer een paar 
woordjes Grieks, dat waarderen de 
Grieken zeer. Let op de 

kledingv oorschrif ten bij kerk- en 
kloosterbezoek, geen blote schouders en 
korte rokken of  broeken. Wanneer u 

mensen wilt f otograf eren v raag hen dan 
eerst om toestemming, niet iedereen is 

erv an gediend om gef otograf eerd te 
worden. 
2. Wees zuinig met water en energie  

Wanneer u uw accommodatie v erlaat, 
doet u dan de airco en lichten uit. Wees 
alstublief t zuinig met water! Gedurende de 

lange droge zomers, kan er watertekort 
ontstaan. 
3. Laat geen af v al achter 

Neem uw af v al altijd mee. Maak gebruik 
v an een herv ulbare waterf les in plaats van 
elke keer plastic f lessen te kopen. Op alle 

bestemmingen zijn waterbronnen te 
v inden, waar u deze kunt v ullen. 
4. Koop lokale producten 

Door in lokale restaurants te eten en 
lokale of  in ieder gev al zov eel mogelijk 
Griekse producten te kopen, stimuleert u 

niet alleen de lokale economie, maar 
berschermt u ook het milieu, door 

besparing op transport. In v rijwel elke 
Griekse supermarkt staat aangegev en 
wanneer een product v an Griekse makelij 

is. 
5. Dieren 
De laatste jaren is er v eel v erbeterd v oor 

de Griekse zwerf honden en katten. Er zijn 
v erschillende dierenopv angcentra, die wij
ondersteunen. Deze centra doen wat ze 

kunnen, maar zitten v aak ov erv ol. Veelal 
wordt er een goed huis v oor de dieren 
gezocht in het buitenland. 

U kunt zich aanmelden als 
v luchtbegeleider v oor het transport v an 
honden/katten naar Nederland. Meldt u 

zich minimaal 1 week v oor v ertrek v an de 
betref f ende v lucht aan, bij de betreffende 
dierenopv ang. U kunt natuurlijk ook zelf  

een hond of  kat 
adopteren, op af stand of  meenemen/laten 
ov erkomen naar huis. 

 

Duurzaam toerisme 

 

Toerisme in harmonie 

met natuur & milieu en 

de lokale bevolking 

op de bestemming. 

Secrets of Greece biedt u 

de mogelijkheid de 

schadelijke uitstoot van uw 

vliegreis te compenseren. 

Voor onze reizen is CO2 

compensatie standaard 

opgenomen in de reissom. 

Het bedrag wordt 

geïnvesteerd in duurzame 

energieprojecten. 
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Gastvrijheid 
 
De Grieken staan bekend als een warm en gastvrij volk. FILOXENIA is Grieks voor gastvrijheid. Hierin zit het woord 

"FILOS" = vriend en het woord "XENOS" = vreemdeling. Dit zegt eigenli jk alles: in Griekenland wordt elke vreemdeling 
als mogelijke vriend beschouwd. 

 
In de mythologie kon de god Zeus zich 

vermommen in allerlei gedaanten en dus als 
een volkomen vreemde aan je deur kloppen. 

Vandaar dat in elke bezoeker een 
bijzondere gast kan schuilen. Bij de echte 

Grieken is elke onverwachte gast dan ook 
van harte welkom. 

 
Ook wij van Secrets of Greece willen dit 

naar onze gasten uitstralen. U bent van 
harte welkom om ons te contacten voor al 

uw vragen en wensen. Wij zullen graag voor 
u klaar staan en u op weg helpen naar de 

geheimen van dit prachtige land. Ver van 
het massatoerisme. 
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Authenticiteit 
 

Wij kennen bijzondere plekken en letten op kleinschaligheid, authenticiteit, duurzaamheid en comfort. 
Wij beschouwen de secrets of Greece als juist die dingen waar de echte Griekenland liefhebber naar op zoek is. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5 



 
 

 
 

Kunst en cultuur 
 
Laat u inspireren en ontdek uw talenten en creativiteit. 

Wat dacht u van een heerli jke ontspannen schildervakantie onder de Griekse zon of de fi jne kneepjes van de 
eeuwenoude mozaïek techniek onder de knie te kri jgen? Een rondreis per huurauto, door oorspronkelijke dorpjes in de 

binnenlanden, waarbij u kennismaakt met verscheidene traditionele oude ambachten? Misschien bent u dol op Griekse 
muziek en komt uw droom uit wanneer u een van de vele concerten kunt bezoeken. Of wilt u l iever zelf musiceren en 

bijvoorbeeld enkele bouzoukilessen volgen? 
 

U zegt het maar, wij regelen het. 
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Inbegrepen 
 
1 week v erblijf  (7 nachten) in 

een studio v oor alleengebruik 
op basis v an logies/ontbijt, 4-

daagse schilderworkshop, 
boottickets Raf ina-Andros v .v. 
en optionele excursies.  

 
Excl. v lucht, transf ers, 
maaltijden en consumpties.  

 
Verlenging (alleen v erblijf  op 
basis v an logies/ontbijt) is 

mogelijk op aanv raag. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Schildervakantie op Andros 
 

Workshop 
De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers en de cursussen 

zijn exclusief materiaal. De ervaring heeft geleerd dat de meeste 
mensen het l iefst met hun eigen materialen werken. Wij zorgen er 

wel voor dat er verf en penselen aanwezig zijn, voor het geval u iets 
mist, maar neemt u vooral uw eigen vertrouwde materialen mee. Om 

09.00 uur vertrekken we naar de plek waar we gaan schilderen. Dat 
kan aan zee zijn of landinwaarts. We werken door tot een uur of 

13.00, waarna we op excursie gaan of terugkeren naar ons verblijf. 

 

Accommodatie 
Op Andros hebben wij voor u het leuke complex Myrtos appartementen 

geselecteerd. Rustig gelegen, net buiten Chora, de hoofdstad van het eiland. De 
gastvrije familie Hala zorgt dat het u aan niets ontbreekt. U verblijft in een studio voor 

alleengebruik. ’s Morgens kunt u genieten van een goed verzorgd ontbijt 
(inbegrepen) en ’s avonds kunt u genieten van het heerli jke Griekse eten in een van 

de vele restaurantjes in de buurt. 

 

Eigen verblijf 
U kunt onze workshops ook combineren met een zelfgeboekte pakketreis. In dat 
geval verzorgt u zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u alleen voor 

de 4-daagse workshop. 

 

Optionele excursies 
's Middags bieden wij optionele excursies. Wij bieden wandelingen met gids door het 

weelderige groene landschap over ezelpaden met oude boogbruggen over 
stromende rivieren, waarbij u mooie watervallen kunt tegenkomen. Of u kunt met ons 

zeep maken of glyko tou koutaliou en jams, of u kunt deelnemen aan een 
kookworkshop van de traditionele Andriotische keuken. Natuurli jk wordt dit 

afgesloten met het proeven van de lekkernijen die u vervaardigd heeft. De 
excursies zijn inbegrepen, maar mocht u l iever een middag aan het strand 

doorbrengen, dan kan dat natuurli jk ook. 
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Inbegrepen 
 
1 week v erblijf  (7 nachten) in 

een tweepersoonskamer v oor 
alleengebruik op basis v an 

logies/ontbijt, 4-daagse 
schilderworkshop en optionele 
excursies. (behalv e boottocht 

Oly mpos). 
 
Excl. v lucht, transf ers, 

maaltijden en consumpties.  
 
Verlenging (alleen v erblijf  op 

basis v an logies/ontbijt) is 
mogelijk op aanv raag. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Schildervakantie op Karpathos 
 

Workshop 
De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers en de cursussen 
zijn exclusief materiaal. De ervaring heeft geleerd dat de meeste 

mensen het l iefst met hun eigen materialen werken. Wij zorgen er 
wel voor dat er verf en penselen aanwezig zijn, voor het geval u iets 

mist, maar neemt u vooral uw eigen vertrouwde materialen mee. Om 
09.00 uur vertrekken we naar de plek waar we gaan schilderen. Dat 

kan aan zee zijn of landinwaarts. We werken door tot een uur of 
13.00, waarna we op excursie gaan of terugkeren naar ons verbli jf. 

 

Accommodatie 
Op Karpathos hebben wij voor u het leuke Hotel Alex geselecteerd. Rustig gelegen 

op ca. 600 m. van het strand van Pigadia, de hoofdstad van het eiland. De gastvrije 
familie Alexiou zorgt dat het u aan niets ontbreekt. U verbli jft in een 

tweepersoonskamer voor alleengebruik. ’s Morgens kunt u genieten van een goed 
verzorgd ontbijtbuffet (inbegrepen) en ’s avonds kunt u genieten van het heerlijke 

Griekse eten in een van de vele restaurantjes van Pigadia. 

 

Eigen verblijf 
U kunt onze workshops ook combineren met een zelfgeboekte pakketreis. In dat 

geval verzorgt u zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u alleen voor 
de 4-daagse workshop. 

 

Optionele excursies 
's Middags bieden wij optionele excursies. Op Karpathos kunt u mee met een 

boottocht naar het bijzondere afgelegen dorp Olympos (boottocht niet 
inbegrepen), of deelnemen aan een wandeltocht door de prachtige natuur. Ook 

kunt u een bezoek brengen aan de verschil lende dorpjes in het binnenland en de 
kleine vissersplaatsjes Finiki en Lefkos, met een heerli jk strand en gezell ige 

vistaverna’s. De excursies zijn inbegrepen, maar mocht u l iever een middag aan 
het strand doorbrengen, dan kan dat natuurli jk ook. 
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Inbegrepen 
 
1 week v erblijf  (7 nachten) in 

een studio v oor alleengebruik 
op basis v an logies/ontbijt, 4-

daagse schilderworkshop en 
optionele excursies.  
 

Excl. v lucht, transf ers, 
maaltijden en consumpties.  
 

Verlenging (alleen v erblijf  op 
basis v an logies/ontbijt) is 
mogelijk op aanv raag. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Schildervakantie op Kreta 
 

Workshop 
De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers en de cursussen 
zijn exclusief materiaal. De ervaring heeft geleerd dat de meeste 

mensen het l iefst met hun eigen materialen werken. Wij zorgen er 
wel voor dat er verf en penselen aanwezig zijn, voor het geval u iets 

mist, maar neemt u vooral uw eigen vertrouwde materialen mee. 

 

Accommodatie 
Uw verbli jf op Kreta, het complex Avra studios - Taverna is gelegen 

aan het strand. De studios zijn in typisch Griekse sti j l  gebouwd en 
liggen in een weelderige tuin tussen de palmbomen. De eigenaar en zijn familie zijn 

zeer gastvrije en vriendeli jke mensen en staan alti jd voor u klaar. U verbli jft in een 
studio voor alleengebruik. ’s Morgens kunt u genieten van een goed verzorgd 

ontbijtbuffet (inbegrepen) en ’s avonds wordt door de eigenaar zelf gekookt met 
verse lokale producten. 

 

Eigen verblijf 
U kunt onze workshops ook combineren met een zelfgeboekte pakketreis. In dat 

geval verzorgt u zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u alleen voor 
de 4-daagse workshop. 

 

Optionele excursies 
's Middags bieden wij optionele excursies. Zo heeft u op Kreta bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om mee te gaan naar het prachtige hoog gelegen oude dorp Orino, 

waar de 95-jarige Maria ons haar oude weefgetouw laat zien. Of u kunt mee naar het 
dorp Kalamafka, met boven het dorp een kleine in de rotsen uitgehouwen kapel. 

Deze is te bereiken via een fl ink aantal traptreden, maar zeer de moeite waard! Ook 
staat er voor de liefhebbers een bergwandeling op het programma en een bezoek 

aan het bijzondere dorpje Kato Simmi, waar heel het jaar water vanuit de bergen 
overvloedig stroomt. De tocht naar de Ha-kloof is ook een echte aanrader! De 

excursies zijn inbegrepen, maar mocht u l iever een middag aan het strand 
doorbrengen, dan kan dat natuurli jk ook. 

 
 

 

9 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Inbegrepen 
 
1 week v erblijf  (7 nachten) in 

een tweepersoonskamer v oor 
alleengebruik op basis v an 

logies/ontbijt, 4-daagse 
mozaïekworkshop en optionele 
excursies.  

 
Excl. v lucht, transf ers, 
maaltijden en consumpties.  

 
Verlenging (alleen v erblijf  op 
basis v an logies/ontbijt) is 

mogelijk op aanv raag. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mozaïekvakantie op Kreta 
 

Workshop 
De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers en de 4-daagse 

cursus is inclusief materiaal. Vier ochtenden van 09.30 tot 13.00 uur 
worden u de oude technieken van de traditionele Griekse mozaïeken 

en de moderne kneepjes van de hedendaagse mozaïekkunst 
bijgebracht. Een klein voorwerp kan worden gemaakt om mee naar 

huis te nemen als een mooie herinnering aan uw creatieve vakantie 
op Kreta. 

 

Accommodatie 
Uw verbli jf op Kreta, is het unieke hotel Arolithos, dat is gebouwd als een traditioneel 
Grieks dorp, met een eigen plein en taverna en diverse workshops, waaronder een 

mozaïek workshop, waar u zal deelnemen aan uw mozaïekcursus. U verbli jft in een 
tweepersoonskamer voor alleengebruik.’s Morgens kunt u genieten van een goed 

verzorgd ontbijtbuffet (inbegrepen) en ’s avonds kunt u genieten van een Kretenzer 
maalti jd met verse lokale producten in de taverna op het "dorpsplein". 

 

Eigen verblijf 
U kunt onze workshops ook combineren met een zelfgeboekte pakketreis. In dat 

geval verzorgt u zelf uw vervoer naar de workshop en betaalt u alleen voor de 4-
daagse workshop. 

 

Optionele excursies 
In de middag bieden we optionele excursies. Bijvoorbeeld naar het oude dorp 

Anogia, een middag aan het strand van Fodele of naar de hoofdstad Heraklion. Of u 
kunt met ons mee naar de archeologische site van Knossos (entree niet 

inbegrepen). De excursie naar de Samaria-kloof is ook zeer aan te bevelen, maar 
niet inbegrepen! Mocht u l iever een middag aan het zwembad doorbrengen, dan 

kan dat natuurli jk ook. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Inbegrepen 
 
1 week v erblijf  (7 nachten) in 

studio of  tweepersoonskamer 
v oor alleengebruik, inclusief  

ontbijt, 4-daagse 
beeldhouwworkshop en 
optionele excursies.  

 
Excl. v lucht, transf ers, 
maaltijden en consumpties.  

 
Verlenging (alleen v erblijf  op 
basis v an logies/ontbijt) is 

mogelijk op aanv raag. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Beeldhouwen op Tinos 
 

Workshop 
De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers en de 4-daagse 
cursus is inclusief materiaal. Vier ochtenden van 09.30 tot 13.00 uur 

worden u de oude technieken van het traditionele Griekse 
beeldhouwen en de moderne kneepjes van de hedendaagse 

beeldhouwkunst bijgebracht. Een klein marmeren voorwerp kan 
worden gemaakt om mee naar huis te nemen als een mooie 

herinnering aan uw creatieve vakantie op Tinos. 

 

Accommodatie 
Uw verbli jf op Tinos, zijn de unieke apartementen Porto Raphael, pal aan het strand 
van Agios Ioannis Porto, met een eigen taverna, waar door de eigenaresse heerlijk 

wordt gekookt.  U verbli jft in een studio voor alleengebruik op basis van logies en 
ontbijt. ’s Avonds kunt u genieten van een Tiniaanse maalti jd met verse lokale 

producten in de taverna van het complex of elders. 

 

Eigen verblijf 
U kunt onze workshops ook combineren met een zelfgeboekte pakketreis. In dat 

geval verzorgt u zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u € 250,- p.p. 
voor de 4-daagse workshop. 

 

Optionele excursies 
's Middags bieden wij optionele excursies. 

Bijvoorbeeld naar het marmermuseum in Pyrgos, een wandeling door de vallei bij 
Tarambados met de duiventil len, een middag aan het strand van Kolymbithra, de 

archeologische site van Kionia, het mooie hooggelegen klooster van Agia Pelagia, of 
een bezoek aan de hoofdstad Chora met de beroemde Evangelistria kerk. Mocht 

u l iever een middag aan het strand doorbrengen, dan kan dat natuurli jk ook. 
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 Prijslijst 
 Kunst en Cultuur    Schildervakantie op Andros  € 585,- p.p. Schildervakantie op Karpathos  € 565,- p.p. Schildervakantie op Kreta  € 565,- p.p. Mozaïekvakantie op Kreta  € 575,- p.p. Beeldhouwen op Tinos  € 595,- p.p.     
 Verlenging    Andros, Myrtos Alleen verblijf op basis van L/O € 280,- p.p.p.w. Karpathos, Alex Alleen verblijf op basis van L/O € 280,- p.p.p.w. Kreta, Avra Alleen verblijf op basis van L/O € 280,- p.p.p.w. Kreta, Arolithos Alleen verblijf op basis van L/O € 290,- p.p.p.w. Tinos, Porto Raphaël Alleen verblijf op basis van L/O € 290,- p.p.p.w.     

 Losse workshops    Andros 4-daagse schilderworkshop € 200,- p.p. Karpathos 4-daagse schilderworkshop € 200,- p.p. Kreta 4-daagse schilderworkshop € 200,- p.p Kreta 4-daagse mozaïekworkshop € 200,- p.p. Tinos 4-daagse beeldhouwworkshop € 250,- p.p.     
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Aanvraagformulier 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aantal Reis of onderdeel Datum Opmerking 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
www.secretsofgreece.net 

 

Naam 
 

Adres 
 

Postcode 
 

Woonplaats 
 

Telefoon 
 

Met behulp van dit formulier 

kunt u uw reis plannen en een 
offerte aanvragen. 

 

E-mail 
 

DEELNEMERS 

Nr Hr/Mv Naam zoals in paspoort Geboortedatum 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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Algemene voorwaarden 
 

Boekingsaanvraag 
Bij boekingsaanvragen, telefonisch, per 
email, post of via de website van Secrets of 
Greece, ontvangt u van ons een schriftelijke 

offerte per post of per email. Wij maken u 
erop attent dat u geen enkel recht kunt 
ontlenen aan boekingsaanvragen. Het 
betreft hier een boekingsaanvraag en geen 
definitieve boeking. 

 

Reserveringsovereenkomst 
Alle overeenkomsten komen tot stand zodra 
wij de bevestiging van acceptatie van de 

offerte en de voor de overeenkomst 
noodzakelijke gegevens schriftelijk (per fax, 
per email, per post) van u ontvangen 
hebben. 

 

Boekingsbevestiging/Factuur 
Alle overeenkomsten worden door Secrets 
of Greece schriftelijk bevestigd (per post of 
per email). De boekingsbevestiging is 
tevens de factuur. Onjuistheden dienen 

binnen 10 werkdagen na ontvangst te 
worden doorgegeven. Kosten welke 
voortvloeien uit later geconstateerde fouten 
komen voor rekening van de klant, wij zullen 
hiervoor € 25,00 wijzigingskosten moeten 

doorbelasten. (Naams)wijzigingen zijn niet 
altijd mogelijk, (afhankelijk van de 
vervoersmaatschappij). In dat geval zal de 
wijziging als een annulering en nieuwe 
reservering behandeld moeten worden. 

 

Reisbescheiden 
Na ontvangst van de betaling worden 
ongeveer 2 weken voor vertrek de 

reisbescheiden aan u toegestuurd. 

 

Prijzen 
De vermelde prijzen in onze brochure en op 

onze website zijn in Euro’s en per persoon. 
In onze rekenvoorbeelden wordt er 
uitgegaan van een minimale bezetting van 
twee personen in een standaard hotelkamer 
of studio in een appartementencomplex. 

 

Lucht)havenbelastingen en 
(brandstof)toeslagen 
Wij behouden ons het recht voor om bij 

onvoorziene verhogingen van belastingen 
en/of (milieu)-heffingen deze door te 
berekenen aan de klant. 

Betaling 
• Op de factuur, welke tevens uw 

boekingsbevestiging is, staan het 
aanbetalingbedrag en het restantbedrag 
vermeld. 

• Direct na ontvangst van de factuur dient 

de aanbetaling te worden overgemaakt. 
Deze bedraagt 20% van de totale reissom 
vermeerderd met de premies voor de 

annuleringsverzekering en 
reisverzekering, indien u die bij Secrets of 
Greece heeft afgesloten. 

• Zes weken voor vertrek dient de totale 

reissom in het bezit te zijn van Secrets of 
Greece. De datum waarop het 
restantbedrag in ons bezit dient te zijn, 

staat op de factuur vermeld. 
• Indien de reis korter dan zes weken voor 

vertrek wordt geboekt, dan dient het 
gehele factuurbedrag direct te worden 
voldaan. 

• Voor betaling van last-minutes gelden 

andere bepalingen die per boeking 
kunnen verschillen. Wij zullen de 
betalingsvoorwaarden met u doornemen 
op het moment van boeken. Voor het 

klaarleggen van tickets op Schiphol (of 
indien nog mogelijk per exprespost naar u 
toe te sturen) rekenen wij € 22,50. 

• Bij niet tijdige betaling kan de 

overeenkomst door Secrets of Greece 
direct worden opgezegd tegen de 
geldende annuleringsvoorwaarden. In dat 

geval komen de annuleringskosten voor 
rekening van de klant. 

 

Wijziging door de klant 

• Tot 28 dagen voor vertrek kunnen 
wijzigingen in de gemaakte reservering, 
op verzoek van de hoofdcontractant, voor 

zover mogelijk, worden aangebracht. 
Hiervoor wordt een bedrag van € 25,00 
aan wijzigingskosten in rekening 
gebracht, vermeerderd met eventuele 
communicatiekosten en meerkosten van 

de reissom. 
• Een (naams)wijziging zal niet altijd 

mogelijk zijn, (afhankelijk van de 
vervoersmaatschappij). Secrets of 
Greece zal echter haar uiterste best doen 
om dit toch te realiseren. Indien een 
wijziging niet mogelijk is, zal de wijziging 

als een annulering en nieuwe reservering 
behandeld worden. 

• Wijzigingen binnen 28 dagen zullen in de 

regel als een annulering en nieuwe 
reservering behandeld worden. 

Annulering door de klant  
Indien de klant de reis annuleert zullen de 
volgende bepalingen gelden: 
• bij annulering tot 6 weken vóór de dag 

van vertrek, zal de aanbetaling in 
rekening worden gebracht. 

• bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken 
vóór de dag van vertrek, zal 35% van de 
reissom in rekening worden gebracht. 

• bij annulering vanaf 4 weken tot 3 weken 
vóór de dag van vertrek, zal 40% van de 

reissom in rekening worden gebracht. 
• bij annulering vanaf de 3 weken tot 2 

weken vóór de dag van vertrek, zal 50% 
van de reissom in rekening worden 
gebracht. 

• bij annulering vanaf 2 weken tot een 

week vóór de dag van vertrek, zal 75% 
van de reissom in rekening worden 
gebracht. 

• bij annulering binnen een week vóór de 

dag van vertrek, zal 100% van de reissom 
in rekening worden gebracht. 

 

Wijziging of annulering door Secrets 
of Greece 
• Secrets of Greece kan de overeenkomst 

alleen wijzigen dan wel opzeggen in geval 
van gewichtige omstandigheden. Onder 

gewichtige omstandigheden worden 
verstaan; omstandigheden die van 
zodanige aard zijn dat verdere 
gebondenheid van Secrets of Greece aan 
de reisovereenkomst in redelijkheid niet 

kan worden gevergd. 
• Secrets of Greece zal de klant binnen 2 

werkdagen, met opgaaf van redenen, van 
de annulering of wijziging op de hoogte 
stellen. 

• In geval van wijziging door Secrets of 

Greece heeft de klant het recht binnen 
een week na ontvangst van 
bovengenoemd bericht de reis kosteloos 

te annuleren. 
• Secrets of Greece zal tevens trachten de 

klant een reis aan te bieden die 

gelijkwaardig is qua situering, klasse en 
faciliteiten. 
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Wijzigingen reissom 
Secrets of Greece behoudt zich het recht 

voor om de reissom te wijzigen indien 
hiertoe aanleiding bestaat, bijv. wegens het 
verhogen van vervoerkosten, heffingen en 
wisselkoersen. Deze verhogingen worden 
netto, d.w.z. zonder opslag, aan de klant 

doorberekend. 

 

BTW voorbehoud 
Indien gedurende de looptijd van dit 

programma de Nederlandse of buitenlandse 
BTW voorschriften worden gewijzigd, zullen, 
indien van toepassing, de reissommen 
dienovereenkomstig worden aangepast en 
bij verhoging worden doorberekend aan de 

klant. 

 

Aansprakelijkheid van Secrets of 
Greece 
• Secrets of Greece kan niet aansprakelijk 

gesteld worden in situaties die het gevolg 
zijn van: a) natuurrampen, 
oorlogshandelingen, terrorisme en 
politieke onlusten; b) de reis naar het 
vakantieland en terug, het vervoer naar 

de accommodatie en terug; c) schade bij 
evenementen die door derden worden 
uitgevoerd zoals excursies en activiteiten 
programma’s. 

• Secrets of Greece is niet verantwoordelijk 

voor de in het eerste lid genoemde 
schade voor zover deze niet te wijten is 
aan haar schuld krachtens de 

Nederlandse Wet en volgens de in 
Nederland geldende opvattingen. 

• De aansprakelijkheid voor schade 

waarvoor de gebruikelijke reis- en 
annuleringskostenverzekering dekking 
pleegt te geven, is uitgesloten. 

 

Verplichtingen en aansprakelijkheid 
van de klant  
• Schade door de klant geleden wegens 

het niet tijdig aanwezig zijn op 
opstapplaatsen, het niet in het bezit zijn 
van de nodige reisdocumenten e.d. is 

voor zijn/haar rekening. De klant dient 
zichzelf te vergewissen van de juiste 
vertrektijden en de nodige formaliteiten te 
verrichten zoals het herbevestigen van de 
(camping)vlucht. 

• De klant dient in bezit te zijn van een 
geldig identiteitsbewijs. Indien van 

toepassing dient hij/zij ook in het bezit te 
zijn van een geldig visum. Indien u twijfelt 
of u een visum nodig heeft, neemt u dan 
altijd contact op met de ambassade of het 
consulaat. Secrets of Greece kan op 

geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden door de eventuele schade die 
hieruit voort zou komen. 

 

(Campingvlucht) (retour)vlucht 
voorwaarden  
• De vermelde vertrektijden van 

chartervluchten zijn indicatief en binden 
Secrets of Greece niet. 
Chartermaatschappijen hebben het recht 
tot 24 uur voor vertrek wijzigingen aan te 
brengen. 

• Op zowel charter- als lijndienstvluchten 
mag u beperkt bagage meenemen. Per 
persoon is één stuk handbagage 

toegestaan. Informeert u voor de 
voorwaarden en tarieven bij de 
betreffende luchtvaartmaatschappij. 
Indien het toegestane of tegen betaling 
gereserveerde gewicht overschreden 

wordt, kan men u verplichten hiervoor te 
betalen. 

• Sinds november ‘06 gelden er andere 

regels dan voorheen voor het meenemen 
van vloeistoffen in uw handbagage. 
Informeert u ook hier voor meer 
informatie bij de betreffende 

luchtvaartmaatschappij 
• Bij charter- en lijndienstvluchten hebben 

baby’s tot en met 1 jaar geen recht op 
een eigen zitplaats. 

• Wij adviseren u om de in- en 

uitvoerregels van uw reisbestemming te 
raadplegen m.b.t. in- en uitvoer van 
goederen. 

 

Vertragingen 
Vertragingen kunnen voorkomen, bijv. door 
stakingen, weersomstandigheden of drukte 
in het luchtruim. Begrijpelijk dat dit 
vervelend is, maar het kan in het belang van 

uw eigen veiligheid zijn. De 
annuleringsverzekering geeft onder 
bepaalde voorwaarden dekking voor 
vertragingen bij vertrek. Secrets of Greece 
is niet aansprakelijk voor vertragingen. 

 

Reisschema’s 
Alle reisschema’s zijn aangegeven in de 
lokaal geldende tijden en worden afgegeven 

onder voorbehoud van wijzigingen door de 
vervoersmaatschappijen. De schema’s 
kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door 
de vervoersmaatschappijen. Indien een 
wijziging plaatsvindt na ontvangst van de 

reisbescheiden zult u telefonisch op de 
hoogte worden gesteld door één van onze 
medewerkers. Secrets of Greece kan in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele kosten die voortkomen uit 

een schemawijziging. 

Preferentie/essentie 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen te 

voldoen aan uw speciale wensen, 
preferenties. U dient deze wel bij boeking 
aan ons te melden. Of dit lukt, is 
grotendeels afhankelijk van de uiteindelijke 
dienstverlener. Een garantie kan hiervoor 

nooit gegeven worden. Is uw wens dermate 
van belang dat, indien hier niet aan voldaan 
wordt, de reisovereenkomst niet afgesloten 
kan worden, dan is er sprake van essentie. 

 

Problemen en klachten 
• Onverhoopte problemen en/of klachten 

en tekortkomingen dienen direct ter 
plaatse aan een vertegenwoordiger van 
Secrets of Greece te worden gemeld om 
Secrets of Greece in de gelegenheid te 

stellen deze te verhelpen. 
• Secrets of Greece dient een redelijke 

termijn te worden gegeven om te trachten 

de tekortkomingen te verhelpen. 
• Mocht uw klacht niet naar tevredenheid 

zijn opgelost dan dient u deze altijd 
schriftelijk (per post of email) bij (een 
vertegenwoordiger van) Secrets of 
Greece te melden. Indien u geen 
schriftelijke melding maakt, kan dit 

achteraf nooit leiden tot een 
schadevergoeding. 

 

Verzekeringen 
Wij raden iedereen aan zich goed te 
verzekeren. De annuleringsverzekering 
verzekert alleen de reissom, zowel vooraf 
als tijdens de reis. Andere mogelijke kosten, 
bv. medische kosten of kosten van 

onverwachte terugkeer naar Nederland, 
kunnen fors oplopen. Een goede 
reisverzekering kan deze kosten dekken. 
Vraag hiernaar bij uw boeking. 

 

Algemeen voorbehoud 
Kennelijke fouten in de brochures, op de 
website, in advertenties of in de 
correspondentie binden Secrets of Greece 

niet. Prijswijzigingen zijn eveneens 
voorbehouden. Secrets of Greece is niet 
aansprakelijk te stellen als door wijzigingen 
van buitenaf bepaalde informatie in de 
brochures of op de website niet meer juist 

blijkt te zijn. 

 

Privacy 
Alle persoonsgegevens zoals email, 

adresgegevens en telefoonnummers zullen 
strikt vertrouwelijk en alleen door Secrets of 
Greece behandeld worden. Indien u geen 
commerciële communicatie per post, 
telefoon, email en dergelijke meer wenst te 

ontvangen, worden uw persoonsgegevens 
na kennisneming direct uit het bestand 
gehaald. 
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