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Dankzij Rene’s organisatie- en onderhandelingstalent vertrokken we op 12 mei naar Kyllini in de Peloponesos. 

Met 41 keken we vol verwachting uit naar ons 11-daags verblijf. En het bleek een super vakantie. 

 

Het Grecotel Riviera Thalaso overtrof al onze verwachtingen. De architectuur was in het begin wat 

verwarrend, omdat het hotel tegen een helling is gebouwd. De zeer ruime, aangename kamers lagen kris kras 

tegen de helling verdeeld. Maar de pools op verschillende niveaus waren een streling voor het oog. Het eten 

in buffetvorm was heel lekker en het personeel vriendelijk. Om een bridgezaaltje dat voldeed aan onze 

verwachtingen te krijgen moest Rene weer wat onderhandelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat graag 

doet en natuurlijk kwam het in orde.  

 

Het hotel en de onmiddellijke omgeving boden wat mogelijkheden. Zwemmen of zonnen in en om de talrijke 

pools. Bridge spelen naast de poolbar in de namiddag. Een wandeling naar Arkoudi langs het strand of langs 

de baan. Een wandeling naar de oude thermen vroeg dan wel wat verdraagzaamheid van onze neus, maar 

was binnen ieders mogelijkheden. Er was ook wat animatie, met onder andere om 11 uur petanque. Daar 

hebben we vol enthousiasme aan deelgenomen. Nietwaar Fernand?. En vooral dames hebben gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden van het welness center. 

 

Kyllini of het fort lagen een beetje verder, maar voor Jan en Jean-Pierre maar een opwarmertje. 

 

Een paar van ons hebben een auto gehuurd om de Peloponesos uitgebreider te verkennen. En Jef en Geertje 

hebben de laatste dag ontdekt dat je daar zelfs elektrische fietsen voor kan huren. 

 

Met de groep hebben we Patras bezocht. Dat was echt de moeite niet waard. Het bezoek aan Olympia, waar 

in de Oudheid de Olympische Spelen werden gehouden, was daarentegen een groot succes. Onze 

Nederlandse gids vertelde uitgebreid en met grote kennis van zaken over de Griekse cultuur. Zij maakte ons 

bezoek aan wat tenslotte maar een hoop oude stenen is tot een grootse belevenis. 

 

Het gezamenlijk etentje in “Cap Voyage” was een heel aangename afsluiter van onze super vakantie. 
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