Odysseus & Grecotel

GRIEKENLAND

Al gedacht aan deze
Griekse luxeresorts?

Mykonos

Corfu

Kreta

De Griekse eilanden Kreta, Corfu en Mykonos klinken je wellicht als muziek in de oren. Waar wil jij heen?
Specialist in luxereizen Odysseus, niet toevallig genoemd naar de Griekse held, wijst je de weg. Ze selecteerden vier vijfsterrenresorts uit het aanbod van Grecotel. We helpen je graag kiezen.

BOETIEKHOTEL OF VILLA-RESORT OP
KRETA?
Kreta is het grootste en meest zuidelijke
Griekse eiland. Naast een populaire zonbestemming is het eiland van de Minotaurus
de bakermat van de Europese beschaving.
Waar de scheidingslijn tussen mythe en geschiedenis een wazige rimpel wordt. Geen
betere plek om dit zelf te ontdekken dan
vanuit een van deze resorts van Grecotel
op Kreta.
Op een paar minuten van Rethymnon, de
oude havenstad van de Venetiaanse veroveraars, logeer je in Grecotel Caramel.
Een fijn boetiekhotel, ontworpen als een
eilandnederzetting. Elke kamer is uniek,
individueel gedecoreerd en ingericht met
handgemaakte meubels en designer-stoffen.
Langs het zwembad met afwisselende stemmingslichten kan je heerlijk ontspannen.
Op zoek naar een exclusief villa-resort met
de hoogste normen voor privacy? Grecotel

Amirandes in Heraklion biedt je een wereld van stijl en Kretenzische warmte. Het
villa-resort ligt aan een privéstrand, aan
twee idyllische baaien van goudkleurig
zand. Waar je in alle rust kan genieten. Als
golfliefhebber sta je in een kwartiertje op
de enige golfclub van het eiland.

EEN VAN DE ALLERMOOISTE KIDSCLUBS
Groene Griekse eilanden leren kennen? In
het westen vind je de Ionische Eilanden
met hun weelderige natuur en beboste
bergen. Corfu is wellicht het gekendste, en
misschien wel het groenste. Dit is de plek
waar Homerus’ held Odysseus schipbreuk
leed en hulp kreeg van de Faiaken om terug
in Ithaca te geraken.
Het mythologische eiland leren kennen doe
je best vanuit Grecotel Corfu Imperial,
genesteld op een geprivatiseerd schiereiland. Waar het weelderige groen en de
schittering van de Ionische Zee naadloos
in elkaar vloeien. Alsof je verblijft in een

renaissancepaleis. En in het gloednieuwe
Grecoland, een van de allermooiste kidsclubs, zijn kinderen koning!

ROMANTISCH TOEVLUCHTSOORD OP
MYKONOS
In het oosten vormen de Cycladen een
archipel van 56 grote en kleine eilanden,
verspreid over de diepblauwe Egeïsche
Zee. Denk aan de typisch witte huisjes met
blauwe deuren van Santorini en Mykonos.
De witte koepelkerken, smalle straten en
steegjes.
In Grecotel Mykonos Blu verblijf je in
een blauwe oase op een klif, een haast
etherisch resort van licht en ruimte. Vanuit het overloopzwembad in dit romantisch
toevluchtsoord heb je een prachtig uitzicht
op het strand van Psarou. Je persoonlijke eilandbungalow of villa weerspiegelt de sfeer
van de Cycladen.
Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het
beste verwachten. Deze specialist in luxereizen

Citytrip, familievakantie of culturele rondreis Griekenland? Grecotel is een familiale Griekse hotelketen met 30

selecteert enkel absolute tophotels en stelt je

luxe- en familieresorts (4 en 5 sterren), gelegen aan de mooiste stranden. Beleef een vakantie in alle comfort in

rondreis met de grootste zorg samen. Je vakantie is

Athene, Kreta, de Peloponnesos, Corfu, Kos, Mykonos, Rhodos, Chalkidiki, Alexandroupolis of Larissa. Vraag naar

in ervaren handen. Vraag naar hun aanbod bij ons,

hun aanbod bij ons, uw reisagent.

uw reisagent.
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Grecotel Caramel

Grecotel Caramel

Grecotel Caramel

TIP

Vraag ons zeker naar ‘The Dine Club’-formule van Grecotel. Geniet onder andere van twee gratis
diners, gratis maaltijden voor de kinderen en een uitgebreide keuze aan à-la-carterestaurants.
Mogelijk in de Grecotels Corfu Imperial, Caramel en Amirandes.

Grecotel Amirandes

Grecotel Amirandes

Grecotel Mykonos Blu
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