Apotheken
Apotheken herkent u aan het groene kruis en de aanduiding ‘Farmakio’ (in het Grieks: ΦΑΠΜΑΚΕΙΟ).
De apotheek fungeert ook als drogist. Men heeft een heel assortiment verzorgingsproducten als zonnecrèmes, tandpasta,
make- up en alles voor de gezichtsverzorging van bijvoorbeeld: Vichy en Roc en het inmiddels bekende, ook in Nederland
verkrijgbare merk Korres. Maar ook voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen zoals aspirine gaat u naar de apotheek. Deze zijn
elders niet verkrijg- baar. Ook hier kunt u met Engelse taal terecht, of met de hulp van uw reisleiding. In heel Grieken- land
zijn er overal apotheken te vinden, zelfs vaak in de kleinste dorpen.
Banken
U zult overal in Griekenland in de steden en dorpjes banken en pinautomaten aantreffen waar u geld kunt opnemen
met uw pinpas met pin- code. Dit kan 24 uur per dag. Ook kunt u bij alle banken geld pinnen met diverse
creditcards, houd er echter rekening mee dat geldopnames met uw creditcard extra geld kosten.
Openingstijden van de banken: maandag t/m donderdag 08.00-14.00 uur; vrijdag 08.00-13.30 uur. Het ‘pinnen’ in
winkels met uw Maestro-pin- pas is in Griekenland nog niet overal standaard, maar in steeds meer winkels en
supermarkten kan dit al wel. Zorg dat u altijd wat contant geld bij
u hebt!
Diefstal
In Griekenland komt veel minder criminaliteit voor dan in West- Europa. Na Portugal is Grie- kenland het land met
de minste aangiften voor diefstal. Toch adviseren wij u om waardevolle spullen goed op te bergen, huur desnoods
een kluisje. Let net als thuis goed op uw spullen, laat geen spullen in de huurauto liggen en geef dieven geen kans.
Schakel gelijk de politie in bij problemen en licht uw reisleiding in. Zij kunnen u begeleiden en helpen bij het
invullen van de papieren. Lees ook de polisvoorwaarden van
uw reisverzekering na. Iedere maatschappij hanteert eigen voorwaarden, mogelijk moet u de diefstal direct melden
aan uw verzekeringsmaatschappij.
Elektriciteit
Griekenland levert 220 volt, dus u kunt uw telefoon, camera en batterijen normaal opladen, zonder speciale stekker.
Fietsen
Onder ‘Vervoer’ leest u alles over fietsmogelijkhe- den op het Griekse vasteland en op de eilanden.
Fooien
Er gelden geen vaste regels, het staat u vrij om fooien te geven. Maar wat is gebruikelijk? U zult tijdens u vakantie
met vele dienstverleners in aanraking komen. De mensen die in het toerisme werken in Griekenland hebben vaak
een baan voor het zomerseizoen. Men zal een fooi erg
waarderen. In restaurants en taverna’s kunt u, net als in Nederland, ongeveer 10% van de rekening
als fooi aanhouden (het bedieningsgeld is in de prijs inbegrepen). Aan de buschauffeur kunt u na elke excursie een
fooi geven, ook kunt u ervoor kiezen om aan het eind van uw vakantie in een keer een bedrag te geven. Hetzelfde
kan gelden voor de kamermeisjes die uw kamer schoonma- ken. Maar onthoud: de fooien zijn te allen tijde
vrijblijvend.
Fotograferen
In de ochtend tot ongeveer een uur of elf maakt u de mooiste foto’s. Daarna wordt het zonlicht
te fel en kunnen uw foto’s flets worden. Vanaf vijf uur ’s middags kunt u weer aan het fotograferen slaan. Vaak
maakt u rond deze tijd prachtige foto’s met het zonlicht als een zacht gouden gloed. Dit geeft extra warmte aan uw
foto’s.
Gastvrijheid
De lokale bevolking is zeer gastvrij. In de Griekse taal heeft men hetzelfde woord voor zowel vreemdeling als gast:
‘Xenos’.
Tip: indien men u iets aanbiedt, dan verwacht men hiervoor niets terug. Men zou dit als een belediging kunnen
opvatten. Men wil echt iets
voor zijn gast doen. Bied dus nooit geld aan, maar stuur die foto op waar u samen op staat, of stuur een leuke
Nederlandse kaart als u weer thuis bent!
Geld
Griekenland heeft net als in Nederland de Euro als munteenheid.
Iconen
Een echte handgemaakte, handgeschilderde icoon is vaak kostbaar. Als de prijs u erg meevalt kan het om een
geplakte afbeelding gaan, die met de hand verder is bewerkt, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een
vernislaagje. De icoon heeft dan het predicaat: handmade. Bij een handge-schilderde icoon: handpainted.

Kranten
Nederlandse kranten zijn veelal verkrijgbaar bij de souvenirwinkeltjes of boekhandels, uw reisleiding zal u altijd
informeren waar u Nederlandse kran- ten kunt kopen.
Kerken en kloosters
Bij bezoek van een kerk of klooster gelden een paar regels die u in acht moet nemen alvorens de kerk of het
klooster te betreden. De schouders
en knieën dienen bedekt te zijn. Het maken van foto’s met flitser is verboden. Dit voorschrift geldt vooral voor de
belangrijke kerken en kloosters op de bestemmingen. Handig om bijvoorbeeld een pareo bij u te hebben; deze kunt
u dan als om- slagdoek om uw schouders slaan of om de taille knopen. Vaak zijn bij de ingang ook doeken en
schorten te leen voor uw bezoek aan het klooster. Let op: soms kan de ‘oude’ regel gehanteerd wor- den dat
vrouwen een rok tot over de knie moeten dragen om het klooster te mogen betreden. Een omslagdoek omknopen
volstaat prima!
Klimaat
Griekenland kent een rijkdom aan warmte en licht met zo’n 300 zonnige dagen per jaar. Maar het kan er ook wel
eens koud zijn en regenen doet het er ook wel eens. De meeste eilanden kennen veel zonuren, maar in de
wintermaanden kan het koud zijn, heel soms valt er zelfs sneeuw. Regenen doet het vooral in de wintermaanden.
Vanaf april tot eind oktober regent het nauwe- lijks. De natuur moet het in de zomermaanden doen met het
grondwater. In het voor- en nasei- zoen kan het ‘s avonds afkoelen en is een vest of jasje nodig.
Medicijnen
Zie ‘Handbagage’ voor wat betreft uw vliegreis. Het is handig om uw medicijnengebruik in het Engels en/of Latijn
te laten beschrijven door
uw behandelend arts. Bij twijfel bij controles op de luchthavens kunt u aantonen dat u deze medicijnen op
voorschrift gebruikt. Zorg ervoor dat u voldoende medicijnen bij u heeft. Neem altijd voor een aantal dagen
medicijnen mee in uw handbagage!
Musea
Veel musea zijn op maandag gesloten. Uw reislei- ding kan u informeren over de openingstijden van de musea op
uw bestemming.
Oudheden
Het uitvoeren van oudheden is bij de wet verbo- den. Indien u iets koopt dat lijkt op antiek, be- waar de bon goed.
Mocht er twijfel ontstaan bij controles, dan kunt u deze bon overleggen. Vaak
is dat voldoende om aan te tonen dat het niet om originele oudheden gaat maar om een kopie.
Openingstijden winkels
In de toeristenplaatsen zijn de winkels 7 dagen per week geopend. In de stad en grotere plaatsen gelden de
volgende openingstijden: maandag- zaterdag: 08.00-14.00 uur en op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond is er
vaak koopavond van 18.00-21.00 uur.
Postkantoor
Het Griekse woord voor postkantoor is: ‘Tachi- dromio’. In het Grieks: ΤΑΧΗΔΡΟΜΙΟ. Hier kunt u postzegels
kopen en uw post in de brie- venbus deponeren. Ook bij veel toeristenwinkels kunt u postzegels kopen bij uw
ansichtkaarten. Houd u wel rekening met ongeveer 4 tot 6 dagen voordat de post in Nederland aankomt. Wacht dus
niet te lang met het versturen van uw vakan- tiekaarten.
Restaurants
In de toeristenplaatsen zijn allerlei restaurants aanwezig. Typische lokale taverna’s met authen- tieke gerechten,
maar ook pizzeria’s en restau- rants waar de meer internationale keuken wordt gevoerd.
Rijbewijs
Bij het huren van een auto heeft u uw rijbewijs nodig. Vergeet het dus niet mee te nemen! Voor het huren van een
scooter heeft u een rijbewijs of brommercertificaat nodig. U kunt informatie vinden op de website van het CBR.
Sanitair
Griekenland gaat langzaam over op het Euro- pese systeem waarbij het toiletpapier door het toilet wordt gespoeld.
Maar vaak komt u nog een afvalemmertje tegen waarin u het papier dient te deponeren. Probeert er zoveel mogelijk
rekening mee te houden en gooi het papier in het daarvoor bestemde emmertje. Als u dit toch vergeet spoelt u dan
nog een keer extra door. Griekenland kent dit systeem omdat het verbo- den is om in zee te lozen. Verwerking en
lozing gebeurt ondergronds in speciale containers. Dit is hoogst waarschijnlijk de reden dat de zee nog zo blauw is.

Taal
De spreek- en schrijftaal die wordt gebruikt is het Nieuw-Grieks. Deze taal is in 1974 officieel in ge- bruik
genomen en is afkomstig uit het Oud-Grieks en de ‘gekuiste taal’. Deze taal kwam rond 1800
in zwang, het was de ‘intellectuele taal’, ook weer afkomstig uit het Oud-Grieks. In veel toeristen- plaatsen zult u
overigens goed met Engels terecht kunnen.
Telefoneren
Nog altijd de goedkoopste oplossing is de aan- schaf van een telefoonkaart. U kunt deze bij de vele kioskjes
aanschaffen. Vanuit een telefooncel kunt u dan naar het thuisfront bellen. Kies 0031, laat de 0 van het kengetal
weg, en kies daarna
het abonneenummer. Indien u uw mobiele telefoon bij u heeft en u kunt hiermee vanuit het buitenland naar
Nederland bellen, dan kan dat natuurlijk ook, het is gemakkelijk. Houd u wel rekening met de kosten, deze zullen
hoger zijn dan in Nederland.
Weetje: als u gebeld wordt op uw mobiele tele- foon vanuit Nederland, betaalt u zelf de kosten vanaf de
Nederlandse grens naar Griekenland. U betaalt dus mee aan het gesprek.
Wel is het zo dat per 1 juli 2012 de kosten naar beneden zijn gegaan voor bellen in het buitenland of gebeld worden
als u in het buitenland verblijft. Informeer vooraf bij uw provider wat de kosten per minuut zijn, zo voorkomt u dat
u achteraf schrikt van de rekening.
Tijdverschil
In Griekenland is het een uur later dan in Neder- land. Griekenland kent net als in Nederland een zomer- en
wintertijd.
Uitgaan
Gezellig uitgaan kan zeker in de toeristenplaatsen; vaak zijn langs de boulevard leuke café’s te vinden met muziek.
Disco’s en de bouzoukia-clubs zijn niet overal op onze bestemmingen te vinden.
Vervoer
Autohuur
Prinos reizen heeft een contract met (lokale) autoverhuurbedrijven, veelal met Europcar, Avis of andere aanbieders
. De bedrijven werken met zeer goed onderhouden auto’s die niet ouder zijn dan maximaal 6 jaar. Zij bieden ook
een 24 uur- service. U kunt uw autohuur regelen via uw reisleiding. Op de met u afgesproken tijd wordt de auto bij
uw accommodatie afgeleverd. Men komt de auto ook weer bij u ophalen. U heeft uw rijbewijs en paspoort (of IDkaart) nodig om een auto te kunnen huren. De verhuurder zal u uitleg geven over de diverse mogelijkheden m.b.t.
de verzekering die mogelijk zijn.
Lokale bus, de KTEL
Met de lokale bus kunt u leuke uitstapjes maken naar andere plaatsen op de bestemmingen. Uw reisleiding
informeert u hierover tijdens de infor- matiebijeenkomst.
Fietsen
Niet alle bestemmingen lenen zich tot het maken van fietstochten. Maar veel bestemmingen
ook weer wel. Het landschap in Griekenland is heuvel- en bergachtig, dus totaal anders dan in Nederland. Indien er
gefietst kan worden op uw vakantiebestemming, dan zal uw reisleiding u daarover informeren. En u ook adviseren
waar u het beste een fiets kunt huren.
Scooter
Met de scooter of quad kunt u heerlijke tochten over het eiland maken. Wel heeft u hiervoor uw
rijbewijs/bromfietscertificaat nodig, bij velen van u zal op het ‘nieuwe creditcardformaat rijbewijs’ aangegeven
staan dat u een brommer/scooter mag besturen. U kunt altijd uw reisleiding om advies en tips vragen.
Taxi
De taxi is makkelijker, en niet zoveel duurder dan de bus. Op de eilanden zijn de taxi’s zilvergrijs. Op het
vasteland heeft elke regio zijn eigen kleur taxi. In Athene bijvoorbeeld zijn de taxi’s geel. U kunt een taxi
aanhouden door uw hand op te steken en
‘taxi’ te roepen. Spreek van te voren de prijs af. Er geldt een toeslag van 0.00 uur tot 06.00 uur.
Wandelen
De eilanden lenen zich (vaak) uitstekend voor het maken van mooie wandelingen. Rondom de toeristenplaatsen
zijn veelal wandelingen uitgezet. Handig: rugzakje met water, petje, handdoek en vergeet uw zwemkleding niet.
Onderweg komt u prachtige, uitnodigende baaitjes tegen. Zonne brandcrème is een must om bij u te hebben. Vraag
uw reisleiding naar de wandelmogelijkheden, vaak zijn er gidsjes (Engelstalig in de meeste gevallen),

u kunt ze van ons lenen gedurende uw vakantie.
Verzekeringspapieren
Bewaar uw verzekeringspapieren in uw hand- bagage en nooit in uw koffer.
Water
Wij adviseren u om geen kraanwater te drin- ken. Het kraanwater in Griekenland heeft een hoger natrium- en
calciumgehalte dan u gewend bent. Dit kan eventueel zorgen voor maag- of darmklachten. U kunt wel een slokje
water nemen om medicijnen in te nemen of om uw mond te spoelen bij het tandenpoetsen. Om uw dorst te lessen
adviseren wij om flessen water te kopen. Deze zijn overal verkrijgbaar. Bij de vele bronnen op het eiland kunt u
uw waterfles weer vullen. Dit is zuiver water zonder toevoegingen.
Uitzondering: op Evia kunt u overal gewoon het kraanwater drinken, dit is zuiver bronwater.
Welkomstpakket
U ontvangt van uw reisleiding bij aankomst een welkomstpakketje. Hierin treft u alle belangrijke telefoonnummers
aan die voor u van toepassing zijn. Indien u een combinatiereis heeft geboekt krijgt u op elke bestemming van onze
reisleiding een welkomstpakketje.
Winkels
In de toeristenplaatsen zijn allerlei soorten winkels. In de steden of hoofdplaatsen zijn naast toeristen- winkels ook
reguliere winkels te vinden. Kijk voor
de openingstijden bij ‘Openingstijden winkels’.
Xenos
Het Griekse woord voor zowel gast als vreem- deling. Een ‘Xenos’ zal altijd met veel respect behandeld worden.
De Grieken tonen graag hun gastvrijheid aan hun gasten.
IJs
Verpakt ijs of schepijs is van goede kwaliteit en kunt u rustig nuttigen. IJsblokjes in frisdrank kan van kraanwater
gemaakt zijn. Maar gezien de kleine hoeveelheid zult u er waarschijnlijk geen last van ondervinden. Wilt u alle
risico uitsluiten, dan kunt u vragen of uw frisdrank of drankje zon- der ijsblokjes geserveerd kan worden. Ook is
het de gewoonte om de Griekse ijskoffie, de frappé met ijsblokjes te serveren. Wilt u dit niet, geef dit dan bij u
bestelling aan. Uitzondering: op Evia zijn ook de ijsblokjes van het bronwater gemaakt.
Zon
Wees altijd voorzichtig met de zon, zeker de eerste dagen van uw vakantie. De zon is feller dan in Nederland en
geeft een krachtige straling af. Bescherm u goed tegen zonnebrand. Smeer u vaker in en gebruik de eerste dagen
een hoge be- schermingsfactor. Een hoge beschermingsfactor zorgt ervoor dat u minder snel verbrandt.
Zorg ook voor een petje of hoedje om uw hoofd te beschermen. En drink genoeg vocht: vruchten- sap of water. Met
hogere temperaturen kunt u sneller uitdrogen dan in Nederland.
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De informatieboekjes over Griekenland algemeen en uw specifieke bestemming in Griekenland ontvangt u bij uw
reisbescheiden voor vertrek van uw reis naar Griekenland.

