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Wil jij op vakantie naar Griekenland deze zomer en wil je
graag meer weten over de verschillende bestemmingen die per
vliegtuig te bereiken zijn? In dit artikel gaan we je wat meer
vertellen over het vliegen naar Griekenland vanaf Nederlandse
luchthavens of vanaf één van onze buurlanden en de diverse
bestemmingen in Griekenland.
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Griekse bestemmingen per vliegtuig
Griekenland is een populaire vakantiebestemming voor
Nederlanders en dit heeft als voordeel dat er veel
verschillende bestemmingen te bereiken zijn met het vliegtuig.
Ook zijn er natuurlijk diverse eilanden die fungeren als
vakantiebestemming met een eigen vliegveld. We zetten de meest
populaire bestemmingen voor je op een rij.

1.Kos
We beginnen met het best bereikbare eiland vanaf Nederland,
namelijk Kos. Vanaf Schiphol, Eindhoven, Rotterdam en
Maastricht Airport gaan er directe vluchten naar Kos toe. Zo
sta je al binnen 3 uur en 20 minuten op je vakantiebestemming.

2.Kreta
Een zeer populaire vakantiebestemming en tevens het grootste
eiland van Griekenland is Kreta. Dit zorgt voor een goede
vliegverbinding vanuit Nederland, waardoor er direct vluchten
gaan vanaf Schiphol, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam
Airport.

Een pittoresk café op Kreta

3.Rhodos
Populaire vakantiebestemming Rhodos beschikt over de tweede
grootste luchthaven van Griekenland. Vanuit Nederland is het
erg goed bereikbaar, waardoor je een directe vlucht kunt nemen
vanaf Schiphol, Eindhoven of Maastricht.

4.Santorini
Het eiland Santorini is een geliefde vakantiebestemming,
bekend van de witte gebouwen met blauwe daken. Dit eiland is
met een directe vlucht te bereiken is vanaf Amsterdam Airport.
Het is ook mogelijk om vanaf de andere Nederlandse luchthaven
te vliegen, maar hierbij wordt er vaak nog een tussenstop
ergens gemaakt.

De typerende huisjes van Santorini

5.Zakynthos
De prachtige stranden van Zakynthos zijn bekend van de
anzichtkaarten, met de witte stranden en azuurblauwe zee.
Vanaf Schiphol Airport en Maastricht Airport is dit eiland met
een directe vlucht te bereiken.

6.Corfu
Aan de westkust van Griekenland ligt het eiland Corfu, ook wel
Korfoe genoemd. Dit eiland is vanaf Schiphol en Rotterdam met
een direct vlucht te bereiken, waardoor je al binnen 2 uur en
45 minuten in Corfu aankomt.

7.Mykonos
De schilderachtige witte huisjes en rotsachtige heuvels
typeren het eiland Mykonos. Wanneer je vliegt vanaf Schiphol

Airport kun je met een directe vlucht naar dit Griekse eiland
vliegen. Vanaf de andere Nederlandse luchthavens kun je ook
reizen naar Mykonos, maar dan met een tussenstop.

Het prachtige Mykonos

8.Athene
De welbekende hoofdstad van Griekenland is zeer geschikt als
stedentrip, maar het ligt ook aan de zee waardoor je ook het
strand kunt bezoeken tijdens je vakantie. Een direct vlucht is
mogelijk vanuit Schiphol en Eindhoven Airport.

Tips om goedkoop te vliegen
Vaak wordt gekozen voor Griekenland omdat dit een goedkope
vakantiebestemming is. Om je vakantie extra goedkoop te
houden, kun je het beste kiezen voor het vaste land of één van
de grotere eilanden. Zo hebben Mykonos en Santorini een jetset

imago, waardoor de prijzen ook hoger liggen.

Andere luchthaven
Andere tips om goedkoop naar Griekenland te kunnen is:
vergelijk de luchthaven vanaf waar je vertrekt. Zo kan het
soms een stuk goedkoper zijn om vanaf Brussel of Düsseldorf te
vliegen, dan vanaf Schiphol. De Griekse eilanden zijn namelijk
ook zeer goed te bereiken vanaf een Belgische of Duitse
luchthaven en het is soms best het extra ritje waard.

Parkeren op de luchthaven
Wanneer je vliegt vanaf een Duitse of Belgische luchthaven, is
de kans groot dat je hier met de auto heenrijdt. Overigens kan
dit bij de Nederlandse luchthavens natuurlijk ook het geval
zijn. Dan is het fijn om zeker te weten dat je auto veilig
geparkeerd staat als je voor langere tijd weg bent. Het is aan
te raden om Dusseldorf Airport parkeren vooraf te reserveren,
zodat je de beste prijs hebt én zeker bent van een plaats op
een goed beoordeelde parkeerplaats.

Een parkeerplaats
Over het algemeen geldt: hoe verder je van tevoren boekt, des
te lager de prijs is. Wanneer je niet vooraf online een
reservering maakt, dan worden er enorm hoge prijzen gerekend
ter plaatse van wel €100 tot € 200. Door vooraf online een
reservering te maken en prijzen te vergelijken kun je zomaar
tientallen euro’s besparen!
Dit gastblog is geschreven door Nikki van The Travelling Souk.

