
 Griekenland 
 Een warm land dat je best via haar 
 verhalen en legendes kunt ontdekken 

 De Griekse eilanden met onder andere Kreta, Rhodos, Kos en 
 Zakynthos zijn populaire bezienswaardigheden en het vasteland is 
 fraai met een rijke flora en fauna. Ontdek de mooiste stranden, 
 idyllische bergdorpjes, pittoreske baaitjes en kies voor de beste 
 avontuur naar Griekenland. De Griekse cultuur is de bakermat van 
 de West-Europese beschaving. Algemene kenmerken zijn de 
 ontwikkeling van filosofie, wetenschap en literatuur. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Grieken zijn zeer gastvrij en vinden familiemomenten erg 
 belangrijk. Grieken spenderen graag hun tijd met familie in de zon 
 aan zee of in de bergen. Grieken hechten ook veel belang aan hun 
 rijke cultuur en geschiedenis, een goede basiskennis en een 
 gezonde kennis is dus een must! Kalo taxidi! 

 Hoofdstad  : Athene 
 Taal  : Grieks 
 Munt  : Euro 

 Bevolking  : 
 10,7 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 131 957 km² 
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 School 
 Het schooljaar in Griekenland loopt van september tot juni voor het 
 middelbaar onderwijs. Leerlingen gaan naar school van maandag tot 
 vrijdag, vanaf ongeveer 8.00 uur en eindigen om 14.00 uur. Scholieren 
 in Griekenland dragen geen schooluniformen. Net zoals bij ons zijn de 
 belangrijkste vakanties met Kerstmis en Pasen. 

 Taal 
 Grieks is voor ons als Nederlandstaligen een moeilijke taal. Het Grieks 
 alfabet heeft geen 26 maar 24 letters en de Grieken kennen 
 bijvoorbeeld ook meerdere i’s en o’s. De klinkers zijn in het Grieks 
 allemaal kort en helder, vooral bij de “e” moeten je daar goed op letten. 
 Het is dus zeker een uitdaging om deze taal onder de knie te krijgen! 

 Eten 
 Grieken eten graag samen hun familie en eten in het algemeen iets 

 later als bij ons. Het beroemdste ovengerecht uit de Griekse keuken is 

 ongetwijfeld moussaka. Het traditionele gerecht wordt bereid met 

 aubergines, aardappels en gehakt. Overgoten met bechamelsaus en op 

 smaak gebracht met uien, kruiden, tomaten en wijn. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 17 jaar | 
 18 - 30 jaar 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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