


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 
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Fly drives 
 

Ontspannen, compleet verzorgde rondreizen per huurauto.  
Fly drives bieden u de mogelijkheid om in relatief korte tijd veel 

van uw vakantiebestemming te kunnen zien.  
U kunt bijvoorbeeld elke dag of om de paar dagen naar een 

andere accommodatie reizen of vanuit een vaste standplaats 
gebruik maken van onze speciaal samengestelde autotochten.  

 
Wij hebben enkele bijzondere routes voor u uitgezet, die u langs 

plekken leiden, waar u anders niet zo snel zou komen. U verbli jft in 
kleinschalige authentieke accommodaties, waar u warm wordt onthaald. 

 
In deze brochure krijgt u een idee van de mogelijkheden, maar in principe is 

alles naar uw wensen aan te passen. 
 

 

Inbegrepen 

 

accommodaties 

huurauto 

uitgebreide 

routebeschrijving 

met leuke tips 

kaart 

muziek cd 
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Inbegrepen 
 
7 ov ernachtingen op basis v an 

logies bij 2 personen in een studio 
of  tweepersoonskamer. 

8 dagen auto cat. A; v anaf  
aankomst op de luchthav en tot 
v ertrek v an de luchthav en.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1-weekse fly drive West-Kreta 
 

Dag 1 - Regio Kissamos 
Overnachting in Maleme of omgeving. 

 
Dag 2 - Regio Kissamos 

Falassarna strand, overnachting in Milia. 
 

Dag 3 - Regio Selino. 
Chrissokalitissa klooster, Elafonissi, overnachting in 

Paleochora. 
 

Dag 4 - Regio Kydonia 
Van Paleochora via Kambanos, Prasses en Skines naar de 

nieuwe nationale weg. Van hier richting Vamos en Litsarda. 
Overnachting in omgeving Vamos of Rethymnon. 

 
Dag 5 - Regio Rethymnon 

Bezoek aan de oude stad van Rethymnon en de dorpen in het achterland. Via 
Atsipopoulo, Roustika, Argiroupoli en Episkopi naar het meer van Kournas. 

Overnachting in omgeving Vamos of Rethymnon. 
 

Dag 6 - Regio Sfakia. 
Optie1: via Vrises en Chora Sfakion naar Frangokastello. Of, optie2: alleen naar 

Chora Sfakion en vanaf hier per boot naar Agia Roumeli voor een bezoek aan de 
Samaria kloof. Overnachting in Chania. 

 
Dag 7 - Regio Chania 

Bezoek aan Chania stad. Overnachting in de omgeving van Chania stad. 
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Inbegrepen 
 
7 ov ernachtingen op basis v an 
logies bij 2 personen in een studio 

of  tweepersoonskamer. 
8 dagen auto cat. A; v anaf  
aankomst op de luchthav en tot 

v ertrek v an de luchthav en.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8-daagse fly drive Oost-Kreta 
 

Dag 1- Regio Archanes /Asteroussia 
Overnachting in de streek Archanes Asteroussia, zo'n 10 - 15 

km ten zuiden van Heraklion, in het wijngebied. 
 

Dag 2 - Regio Agios Nikolaos 
Bezoek aan de streek van Archanes met de Jouchtas berg. 

Van hier een landeli jke rit in de streek rond de Lassithi 
hoogvlakte. Overnachting in de regio Neapolis. 

 
Dag 3 - Regio Aghios Nikolaos/Sitia 

Via de streek ten noorden van de snelweg naar het dorp Plaka 
(met uitzicht op het eiland Spinalonga, en de mogelijkheid om 

hier een bezoek te brengen). Verder ri jdend langs de 
prachtige Mirabello baai. Overnachting in de omgeving van de Mirabello baai. 

 
Dag 4 - Regio Itanou 

Route in oosteli jke richting naar de uiterste noordooskust van Kreta. Onderweg 
naar Sitia is een prachtige kloof te bezichtigen. Stop in de stad Sitia en 

overnachting aan het strand van de noordoostkust in de streek Itanou. 
 

Dag 5 - Regio Itanou 
Naar de streek Lefkis in het zuidoosten. Mogelijkheid tot bezoek aan de 

opgravingen van Kato Zakros. Overnachting aan het strand in de streek Itanou. 
 

Dag 6 - Regio Ierapetra 
Via Makrigialo langs de zuidoostkust in westeli jke richting naar Ierapetra. Bezoek 

aan de stad. Mogelijkheid tot het maken van een boottocht naar het eiland 
Chrissi. Overnachting in de omgeving van Ierapetra. 

 
Dag 7 - Regio Archanes/Asteroussia 

Via Vianos, Arkalochori en Choudetsi terug naar Archanes. Overnachting in de 
omgeving van Archanes. 
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Inbegrepen 
 
9 ov ernachtingen op basis v an 

logies bij 2 personen in een studio 
of  tweepersoonskamer. 

10 dagen auto cat. A; v anaf  
aankomst op de luchthav en tot 
v ertrek v an de luchthav en. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10-daagse fly drive op Lesbos 
 

Dag 1 - Larissos 

Neapoli (luchthaven Mytil ini), Skala Loutron, Larissos, 
overnachting in Larissos. 
 

Dag 2 - Larissos 

Bergdorp Agiassos, Ouzo hoofdstad Plomari, Papados met 
een leuk oli jfolie museum, overnachting in Larissos. 
 

Dag 3 - Skala Kallonis 
Via Vassil ika en Polichnitos met de thermale bronnen naar 

Skala Kallonis, overnachting in Skala Kallonis. 
 

Dag 4 - Skala Kallonis 
Via het Klooster van Leimonos naar Sigri. Bezoek aan het 

versteende woud. Overnachting in Skala Kallonis. 
 

Dag 5 - Skala Kallonis 

Binnenland Skala Kallonis. Mogelijkheid tot bezoek aan de tempel van Messa, de 
basil iek van Chalinadou en het dorp Agia Paraskevi. Overnachting in Skala 

Kallonis. 
 

Dag 6 - Skala Eressou 

Via Parakila en Mesostopos, stuwmeer en klooster van Pythariou naar Eressos, 
de geboorteplaats van Sappho. Overnachting in Skala Eressou. 
 

Dag 7 - Molivos 

Via Antissa, Skalochori, Anaxos en Petra naar Molivos. Overnachting in Molivos. 
Dag 8 - Molivos 

Eftalou, Skala Sikaminias. Overnachting in Molivos. 
 

Dag 9 - Mytil ini 

Via Mantamados met het Taxiarchis klooster en het klooster van Agios Rafaël bij 
Thermis naar Mytil ini. Bezoek aan het amfitheater, het Kastro en de stad. 

Overnachting in Mytil ini. 
 

Dag 10 - Mytil ini 

Mytil ini, Neapoli (luchthaven Mytil ini). 
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Inbegrepen 
 
7 ov ernachtingen op basis v an 
logies bij 2 personen in een studio 

of  tweepersoonskamer. 
8 dagen auto cat. A; v anaf  
aankomst op de luchthav en tot 

v ertrek v an de luchthav en. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8-daagse fly drive op Samos 
 

Dag 1 - Pythagorion 
Overnachting Pythagorion. 

 
Dag 2 - Pythagorion 

Evangelistria klooster, Evpalinio tunnel, overnachting in 
Pythagorion. 

 
Dag 3 - Pythagorion 

Miti l inoi, Miloi, Ireon, Hera tempel, overnachting in 
Pythagorion. 

 
Dag 4 - Votsalakia 

Chora, Koumaradei, Pirgos, Koutsi, Marathokambos, 
overnachting in Votsalakia. 

 
Dag 5 - Agios Konstantinos 

Platanos, Karlovassi, Potami, overnachting in Agios Konstantinos. 
 

Dag 6 - Kokkari 
Stranden Tsabou, Tsamadou en Lemonakia, Nachtegalenvallei, Manolates, 

Vourliotes, Kokkari, overnachting in Kokkari. 
 

Dag 7 - Kokkari 
Kokkari, Samos stad, overnachting in Kokkari. 

 
Dag 8 - Kokkari 

Kokkari, luchthaven 
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 Prijslijst 
 Fly drives    1-weekse fly drive West-Kreta  € 595,- p.p. 8-daagse fly drive Oost-Kreta  € 595,- p.p. 10-daagse fly drive op Lesbos  € 795,- p.p. 8-daagse fly drive op Samos  € 595,- p.p.     
 Verlenging    West-Kreta Alleen verblijf op basis van L/O € 280,- p.p.p.w. Oost-Kreta Alleen verblijf op basis van L/O € 280,- p.p.p.w. Lesbos Alleen verblijf op basis van L/O € 290,- p.p.p.w. Samos Alleen verblijf op basis van L/O € 290,- p.p.p.w. 
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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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