


Beste vrienden en collega’s,
laten we u even de John & George Group 

voorstellen: een vaste waarde in de toerist-
ische sector in Griekenland.

Onze diensten bieden een ruim aanbod: 
hotelreservaties, transport van en naar ho-
tels, touroperator vertegenwoordiging en 
een heel assortiment aan excursies. Boven-
dien bieden wij de mogelijkheid tot het or-
ganiseren van congressen en professionele 
meetings, met de gewenste catering. 

Onze jarenlange samenwerking met de 
plaatselijke markt stelt ons in staat u uiterst  
gunstigste prijzen aan te bieden voor een 
professionele en persoonlijke service.

Tot besluit van deze korte introductie wil-
len we graag alle collega’s bedanken die hun 
vertrouwen in ons stelden en toekomstige 
partners willen we verzekeren dat we ernaar 
uitkijken om met hen samen te werken.

Vriendelijke groeten,
Yannis en Yorgos Georgidakis

Introductie



De Peloponnesos is het grootste schiereiland 
van Griekenland met Olympia en Epidaurus als 
wereldbe-roemde antieke opgravingen. Vele my-
then speelden zich af in de bergen van Arkadia, 
rond de Myceense burchten in Argolida. In de 
middeleeuwen was de Peloponnesos een be-
langrijke provincie van het Byzantijnse Rijk. De 
Peloponnesos is een aantrekkelijk reisdoel met 
ontelbare stranden, uitgestrekte berglandschap-
pen, verlaten streken, stille kloosters en kleurri-
jke vissersdorpen.

Landschap en bevolking.
De Peloponnesos is het zuidelijkste deel van 

het vasteland Griekenland, sinds de opening van 
het kanaal van Korinthos in 1893 een eiland. Het 
heeft de vorm van het blad van de moerbeiboom, 
vandaar de andere naam van de Peloponnesos, 
Morea, komt van het Griekse woord voor moerbei, 
mouro. Volgens de legende echter zou Pelops zijn 
naam aan het schiereiland gegeven hebben.

De oppervlakte is 21.379 km². De grootste stad 
is Patra de derde stad van Griekenland. Grieken-
land (Ellada) is sinds 1986 bestuurlijk ingedeeld 
in regio’s (periferia) en 51 provincies (nomos). De 
Peloponne-sos is zo’n  regio en is onderverdeeld 
in 7 provincies

Het landschap is zo’n 230 miljoen jaren 
geleden gevormd, het is een berglandschap met 
als belangrijkste steensoort kalksteen. De berg-
ketens lopen hoofdzakelijk in Noord - Zuid richt-
ing. De hoogste top is de Iliasberg 2407 m hoog. 
De berghellingen zijn met bomen begroeid en de 
lagergelegen flanken zijn vaak in cultuur gebracht 
daar waar rivieren door vruchtbare valleien stro-
men. 

 De  Peloponnesos 

1) Nafplio, Bourtzi

2) Epidaurus Theater

3) Hydra Island

4) Ancient Olympia
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Tolo ligt in een schilderachtige beschutte baai van 
het groene en vruchtbare Argolis, in de oostelijke Pelo-
ponnesos. Beschermd door de heuvels en omgeven 
door olijf en citrus boomgaarden. Het dorp ligt aan de 
kleine vissershaven vol met kleine dobberende bootjes 
en langs het smalle zandstrand.

Het twee kilometer lange smalle strand begint aan 
de haven tot voorbij het dorp waar het verbreed in een 
mooi geel zandstrand beschermd door duinen en het 
oude voorgebergte van Assini. Het water is er warm en 
ondiep en de baai is beschermd door drie eilandjes. 
Voor het dorp ligt het kleine eilandje  “KORONESI” met 
op de top een kleine kapel gewijd aan H. Apostelen. 
Naar de haven toe ligt het grotere eiland “ROMVI” 
vroeger ook “ROVE” of “RODE” genoemd en ook soms 
“NESI” wat eiland betekend. Daarachter ligt het rot-
sachtige eilandje “DASKALEO”, betekend “LERAAR”. Hi-
er kwamen, tijdens de Turkse bezetting toen het onder-
wijs verboden was, de kinderen ‘s nachts in het geheim 
om les te krijgen van de priester in het kleine Byzanti-
jnse kerkje gewijd aan de H. Maagd. Op dit eilandje zijn 
ook nog ruines van een Byzantijnse versterking.

 Tolo





 John & George
h o t e l

Hotel John & George bevindt zich in het oude 
deel van Tolo, uitkijkend over de baai. De ligging 
van het hotel biedt een uniek uitzicht over de baai 
van Tolo met haar twee kleine eilandjes Romvi en 
Koronisi, en vlakbij een haventje voor jachten 
en vissersbootjes. John & George is een uiterst 
comfortabel familiehotel dat 58 kamers en 4 ap-
partementen telt die allemaal voorzien zijn van 
het meest moderne comfort, zoals douche, bad, 
W.C., haardroger, T.V., telefoon, safe, ijskast, air-
conditioning, mogelijkheid tot internetaansluiting, 
individuele balkons met een magnifieke uitzicht.

De mooie bar en de eetruimte met zijn voortre-
ffelijke Griekse keuken bevinden zich valkbij het 
zwembad. Vanuit de receptiehall kan men de lift 
nemen naar alle verdiepingen. Voor kleine kin-
deren is er een afzonderlijk zwembadje. Er zijn 
ook kamers voor personen met bijzondere be-
hoeften.
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Dolfin hotel

Hotel Dolphin bevindt zich in het oude deel van 
Tolo, aan het water. Het werd volledig vernieuwd 
in 2003. Alle kamers zijn voorzien van het meest 
moderne comfort zoals douche/bad, W.C., bidet, 
airconditioning, mogelijkheid tot internetaansluit-
ing, ijskast, T.V., haardroger, telefoon en balkon. 

Het hotel heeft kamers met een eigen keu-
kentje (studios). Het merendeel van de 33 kam-
ers heeft uitzicht op zee. 

De mooie bar is slechts 10 meter verwijderd 
van de zee, ligt vlak naast de eetruimte en is 
makkelijk bereikbaar vanaf het terras. De lift 
naar alle verdieping bevindt zich in de receptie-
hall. Als mooi alternatief voor het luieren in dit 
strand ontspanningsoord  is Hotel Dolphin het 
ideale vertrekpunt voor cruises en daguitstapjes 
naar de belangrijkste historische sites van de 
Griekse Oudheid.
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BBQ

Drie keer per week is er een barbecue op een 
klein onbewoond eiland op een half uur varen, 
met lams ribbetjes, wijn en dans. Voor afvaart 
uren van de boot en meer inlichtingen raad-
pleeg het onthaal.


