
 

 

Ingezonden recensie door Robert en Mary 

31 oktober 2016 

 

Griekenlandreis oktober 2016 – Harrie Schouten. 

Deze 4x4-rondrit door de Peloponnesos brengt je door prachtige, 
afwisselende landschappen. Telkens weten ze je allen te bekoren. De 
gereden routes zijn waar mogelijk stevig 4x4,(rivier rijden, op ’t strand 
langs de zeelijn, en half weggespoelde bergpaden). Tevens wordt aan 
de toeristische bezienswaardigheden aandacht besteed. Om de toch wel 
redelijke afstanden te overbruggen moet er soms wel wat asfalt onder de 

wielen. Zowel de zuivere toerist als de echte 4x4 fanaat komt op deze reis aan 

zijn trekken. Eigenlijk mocht deze toch wel intense reis over 1 à 2 dagen meer 

gespreid worden om nog meer van alle facetten te genieten.  

De bezochte hotels zijn naar onze normen niet luxueus,( vooral de badkamers 

zijn afgemeten), maar hun unieke ligging met mooie zichten van op hun balkon 

zorgt voor een positieve sfeer. 

Wat me hevig positief getroffen heeft is de enorme gedrevenheid van de 

reisleiding, zowel Harrie als Rene. De luchtige en ontspannen aanpak, met 

tevens een constante focus op een mogelijke verbetering van hun product, is 

ongezien. 

Geen goedkope reis, maar wij voelen ons voor geen € bekocht. 

Mary en Robert 

 

 

 
 

Jacob Bil heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

26 oktober om 12:37 ·  

ons Grieks avontuur was in één woord prachtig! de sfeer onderling, gezelligheid, 

de spannende off-road tracks...geleid zoals alleen Harrie&Rene dat kunnen, om 

niet te spreken van de geweldige manier waarop ze 4x de problemen aan mijn 

Disco hebben verholpen...onderweg!! � 
 

https://www.facebook.com/jacob.bil?fref=nf
https://www.facebook.com/jacob.bil?fref=nf
https://www.facebook.com/jacob.bil
https://www.facebook.com/harrieschoutenreizen/
https://www.facebook.com/jacob.bil/posts/1208764315828927:0
https://www.facebook.com/jacob.bil?fref=nf


 

 

Theo Steeman heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

12 november 2015 ·  

We hebben een schitterende off road -reis meegemaakt op de Peloponnesos met 

Harrie Schouten en Rene Konijnenberg van HSR Reizen. Van spectaculaire 

bergkammen en ravijnen tot droge rivierbeddingen. Iedere dag, naast het vele 

off road, ook de ‘Couleur Locale’ geproefd en meegemaakt; het amfitheater van 

Epidavros, Sparta, Olympia en het schitterende Monemvasia. Door de zeer 

goede begeleiding van de Grieks sprekende Rene (met zijn vele, en goede, 

uitleg) en de zeer ervaren Harrie (ook met een goede technische ondersteuning) 

hebben we niet alleen een prachtige, avontuurlijke reis gehad, maar ik een waar 

we ons heel veilig bij hebben gevoeld. Echt een aanrader. 
 

 

 

 

 

Monique de Munck heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

11 november 2015 ·  

We hebben een geweldige reis gehad in Peloponnessos. In 9 dagen hebben we 

heel veel gezien van het land en de cultuur. Mooie offroad routes gereden, op 

het strand, in de bergen en door rivieren. Heerlijk gegeten en elke avond weer in 

een geweldig hotel geslapen. De vele indrukken, het geweldige landschap en de 

perfecte organisatie hebben het voor ons tot een onvergetelijke vakantie 

gemaakt. 

Groetjes Willem en Monique 
 

 

Ria Bouwmeester heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

2 november 2015 ·  

wij hebben een geweldige vakantie gehad in Griekenland,enorm veel indrukken 

opgedaan! de reis was super georganiseerd door Harrie. uitdagende bergpassen 

gereden, over het strand langs de vloedlijn gereden, hele leuke authentieke 

stadjes en dorpjes bezocht, kennis gemaakt met heerlijke plaatselijke gerechten 

en iedere nacht weer een heerlijk bed in geweldige hotels. het was iedere dag 

weer genieten op het prachtige Peloponnesos! dankjewel voor deze 

onvergetelijke ervaring 
 

 

 

https://www.facebook.com/t.steeman
https://www.facebook.com/harrieschoutenreizen/
https://www.facebook.com/t.steeman/posts/871553216246500:0
https://www.facebook.com/monique.demunck.3
https://www.facebook.com/harrieschoutenreizen/
https://www.facebook.com/monique.demunck.3/posts/984459421575826:0
https://www.facebook.com/ria.bouwmeester.94
https://www.facebook.com/harrieschoutenreizen/
https://www.facebook.com/ria.bouwmeester.94/posts/720520191416010:0


 

 

Rene Konijnenberg heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

1 november 2015 ·  

Reizen met HSR 

Griekenland is daar waar mijn hart ligt…. 

Sinds 2008 werk ik als freelance offroad-gids samen met Harrie. In al die jaren 

heb ik hem leren kennen als een man met een geweldige dosis humor en 

levenservaring en…. als een uitermate grote ervaringsdeskundige in het offroad 

rijden en -techniek. Deze persoonlijke kenmerken, samen met het feit dat 

Griekenland heel veel ingrediënten levert om een reis tot een succes te maken, is 

het resultaat iedere keer weer een nieuw avontuur. Ook de laatste reis jl oktober, 

met het grote contrast tussen het schiereiland Peloponnisos en het vaste land 

Kentriki Ellada, is er eentje die ik nooit vergeten zal. 

Dank je wel Harrie! 

 

https://www.facebook.com/rene.konijnenberg
https://www.facebook.com/harrieschoutenreizen/
https://www.facebook.com/rene.konijnenberg/posts/1064493960228503:0

