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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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TOPERVARINGEN

1 ONTDEK IN ATHENE  
ALLE HOEKJES VAN  

DE AKROPOLIS EN BRENG 
TEGELIJK EEN BEZOEK  
AAN ZIJN MUSEUM
Het monumentale Parthenon, de gracieuze 
tempel van Athena Nikè, het elegante en rij-
zige Erechtheion  … De Akropolis is een 
weergaloos archeologisch geheel. Toch bleef 
de Akropolis in het verleden weinig bespaard 
en werd het slachtoffer van bombardemen-
ten, plunderingen. Het museum dat aan de 
Akropolis is gewijd, wisselt authentieke 
meesterstukken af met getrouwe reconstruc-
ties die de Heilige Rots op briljante wijze zijn 
pracht en praal van de oudheid teruggeven. 
Blz. 162 
Goed om te weten: de vindplaats is uiteraard 
erg druk bezocht. Je kunt de rijen bij de hoofd-

ingang vermijden door de ingang te nemen 
aan de kant van het Dionysostheater.

2 VERDIEP JE NOG MEER 
IN HET VERLEDEN VAN 

ATHENE EN KEER TERUG 
NAAR DE OUDHEID TIJDENS 
JE BEZOEK AAN RUÏNES EN 
MUSEA
Het oude Athene, dat is heel wat meer dan al-
leen de Akropolis. Al meteen aan de voet er-
van strekt zich een andere belangrijke vind-
plaats uit, de Agora, die misschien minder 
spectaculair oogt maar onlosmakelijk verbon-
den is met de Atheense democratie. En wat te 
denken van het Keramikoskerkhof, de monu-
mentale resten van het Olympieion en de vele 
andere ruïnes! Kers op de taart is een niet te 
missen bezoek aan het Nationaal Archeolo-

1

2

Op deze pagina’s zetten we de 
toeristische highlights voor je op 
een rijtje – stuk voor stuk zijn het 
met recht topervaringen die je 
niet mag missen!

X
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ABC VAN GRIEKENLAND
oppervlakte - 131.944 km² (en 14.854 km kustlijn).
bevolking - 10.738.000 inwoners (schatting 2018).
hoofdstad - Athene.
taal - modern Grieks.
munt - de euro (in het Grieks evro).
staatsvorm - parlementaire republiek.
staatshoofd - Katerina Sakellaropoulou, sinds maart 2020.
regeringshoofd - Kyriakos Mitsotakis, sinds juli 2019.
religie - orthodox (98%).

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

toeristische dienst van grieken-
land: Zie: Greek National Tourism Orga
nisation Benelux, onder ‘In Nederland’.
ambassade van griekenland: Karme
lietenstraat  10, 1000  Brussel T  (02) 545 
55  00 :  gremb.bru@mfa.gr o  mfa.gr/
brussels/en.
wegwijzer reisinfo: Beenhouwers
straat  9, 8000  Brugge T  (050) 33 75 88 
:  info@wegwijzer.be o  wegwijzer.be. On
afhankelijk reisinformatiecentrum met 
leeszaal (reisgidsen, tijdschriften, kaarten, 
reisverslagen). Uitgever van het magazine 
Reiskrant. Organisator van Reismarkt (rei
zigers informeren reizigers), Lang op Reis 
(langdurig reizen), workshops en andere 
activiteiten. Jeugddienst en ledenvereni
ging.

In Nederland

greek national tourism organisation 
benelux: Rokin 93, 1012 KM Amsterdam 
T  (020) 624 87 86. Fax: (020) 620 70 31 
:  info@visitgreecebenelux.nl o  grieksver
keersbureau.nl.
ambassade van griekenland: Amalia
straat 1, 2514  JC Den Haag T  (070) 363 
87 00. Fax: (070) 356 30 40 :  gremb.hag@
mfa.gr o  mfa.gr/hague.

In Griekenland

ambassade van belgië: Odos Sékéri 3, 
10671 Athens T  361 78 87. Fax: 360 42 89 
:  athens@diplobel.fed.be o  greece.diplo
matie.belgium.be/nl.
ambassade van nederland: Leoforos 
Vassileos Konstantinou  57, 10674 Athens 
T  725 49 00. Fax: 725 49 08 o  ath@min
buza.nl o  nederlandwereldwijd.nl/landen/ 
griekenland/overons/ambassadeathene.

Formaliteiten

In België

Een identiteitskaart volstaat als je niet lan
ger dan 3 maanden in Griekenland blijft. 
Kinderen onder de twaalf jaar moeten in 
het bezit zijn van een eigen identiteitsbe
wijs met foto, verkrijgbaar bij de gemeen
tediensten van je woonplaats. Reist het 
kind met een van de ouders, dan is het 
wenselijk dat de ouder die het kind niet 
vergezelt een schriftelijke toestemming 
opmaakt (in het Engels) en die laat legali
seren door het gemeentebestuur.

In Nederland

Een Europese identiteitskaart of geldig 
paspoort volstaat als je niet langer dan 
3 maanden in Griekenland blijft. Dat geldt 
ook voor kinderen. Reist het kind met een 
van de ouders, dan is het wenselijk dat de 

ouder die het kind niet vergezelt een 
schriftelijke toestemming opmaakt (in het 
Engels) en die laat legaliseren door het ge
meentebestuur.

Ben je onder de 18 jaar en reis je alleen of 
met een persoon die niet een van de ou
ders is, dan is de schriftelijke toestemming 
van beide ouders vereist (in het Engels). 
Het bewijs moet worden gelegaliseerd.  

Heb je niet de Belgische of Nederlandse 
nationaliteit, neem dan contact op met de 
ambassade van Griekenland in België of 
Nederland.

Een Europees paspoort kan 
 handig zijn!
De Europese Unie heeft een systeem van 
wederzijdse consulaire bijstand ontwik
keld voor onderdanen van de EU die in 
moeilijkheden verkeren in het buitenland.

Je kunt op deze bijstand een beroep doen 
als België of Nederland niet over een verte
genwoordiging beschikt in het land waar je 
je bevindt. Concreet houdt dit in dat je de 
hulp kunt inroepen van de ambassade of het 
consulaat (geen ereconsulaat) van om het 
even welke lidstaat van de EU. Deze dien
sten zullen je zelf rechtstreeks helpen of je 
zeggen wat je precies moet doen.

De dienstverlening geldt uiteraard 
uitsluitend voor noodsituaties, zoals 
overlijden, ongevallen met verwondingen 
of letsels, ernstige ziekte, repatriëring om 
medische redenen, arrestatie of gevangen
schap. In geval van verlies of diefstal van 
je paspoort kun je bij deze diensten te
recht voor een voorlopig reisdocument.

Bij deze consulaire bijstand tussen de 
Europese lidstaten zul je uiteraard niet al
tijd in je eigen landstaal worden geholpen. 
Meestal zal dat gebeuren in een van de 
courante Europese talen.

Internationale studenten-
kaart
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs 
dat je student bent. Hiermee kun je profi
teren van verschillende voordelen, dien
sten en studententarieven (op vervoer, 
overnachtingen, cultuur enzovoort). Met 
de kaart heb je ook diverse speciale voor
delen tijdens het reizen (korting op vlieg
tickets, hotels en jeugdherbergen, verzeke
ringen, simkaarten, autoverhuur).

De digitale kaart kost € 12. Download 
hem in de App Store of Google Play Store. 
Je kunt deze ook verkrijgen op vertoon van 
je identiteitskaart, je studentenkaart en 
een foto bij:

In België

connections - Connections Travel Shops 
in Aalst, Antwerpen, Brasschaat, Brugge, 
Brussel Centrum, Brussel Elsene VUB, 
Brussel Schuman, Brussel Toison d’Or, 
Brussels Airport, Ukkel, Gent, Gent Expo, 
Hasselt, Kortrijk, Kraainem, Leuven, Lom
mel, Mechelen, Mortsel, Oostende, Roese
lare, SintNiklaas, Turnhout, Vilvoorde.
Callcenter T  (070)  23  33  13 o  connec
tions.be.
Via o  isic.be.

`In Nederland

kilroy travels netherlands - Singel 
413, 1012 WP Amsterdam T  (020) 524 
51 00 o  kilroytravels.nl.
Er zijn ook kantoren in Utrecht en Gro
ningen.
joho - :  info@joho.nl o  joho.nl.
Er zijn kantoren in Den Haag (hoofdkan
toor), Amsterdam, Leiden, Rotterdam, 
Groningen en Utrecht.
Via o  isicnederland.nl.

VOOR DE ZEKERHEID …
Het is een goed idee om van al je belang-
rijke documenten (identiteitskaart, reispas, 
vliegtuigtickets, verzekeringspolis, e.a.) een 
fotokopie mee te nemen op reis. Bewaar de 
fotokopies niet op dezelfde plaats als de ori-
ginele documenten. 

In het hoofdstuk ‘Praktisch’ vind 
je alle nuttige informatie over de 
bestemming. Lees er alles wat 
je moet weten over bijvoorbeeld 
verkeer en vervoer, geldzaken, 
taal en reisdocumenten.

De tekst die in twee kolom-
men loopt, bevat praktische 
informatie zoals adres-
gegevens van instanties en 
webadressen ter voorberei-
ding op de reis.
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de archeologische vindplaats delphi staat 
op de werelderfgoedlijst van unesco.

MENS, MAATSCHAPPIJ, 
NATUUR EN CULTUUR

Archeologie 34
Beroemde Grieken 34
Bevolking 37
Dagje op zijn Grieks 38
Diepzeeduiken 38
Drank 40
Economie 42
Geografie 46
Geschiedenis 46
Godsdienst en geloof 56
Grieks-Turkse relaties 58
Keuken 59
Media 62
Milieu 63
Muziek en dans 64
Mythologie 66
Politiek 68
Ruimtelijke ordening 68
Theater 69
Typisch Grieks 70
Werelderfgoed van Unesco 70
Zeden en gewoonten 71

In het hoofdstuk ‘Mens, 
maatschappij, natuur en 
cultuur’ gaan we dieper in op 
de geschiedenis, het cultureel 
erfgoed en de geografi e van 
het land of gebied dat je be-
zoekt. Boeiende achtergrond-
informatie om alvast thuis of 
tijdens de heenreis door te 
nemen.
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Z  Agia Marina: aan de oostkust. Rechtstreek-
se boten uit Piraeus of de haven van Egina. Er rijdt 
ook een bus van Egina naar Agia Marina. Een 
strandgangersnest, vooral in trek bij Scandinavi-
sche reisbureaus. De hoofdstraat bulkt van de bars, 
restaurants en allerhande winkels. Buiten het sei-
zoen is alles gesloten. Op de heuvel staat het gi-
gantische betonnen karkas van een hotel dat nooit 
is afgewerkt. Het verpest het landschap behoorlijk. 
En het strand zou zonder die rijen ligstoelen en dat 
bradende vlees ook een stuk mooier zijn. Blijf hier 
vooral niet te lang hangen als je maar kort op het 
eiland bent. Voor het geval dat, kunnen we je toch 
een restaurant aanraden, Kiriakakis. 

In zuidelijke richting
X  Perdika: 11 km van Egina. Bussen in het sei-
zoen. Een piepklein haventje aan het einde van 

een doodlopende weg. Witte huizen, een vreed-
zame en afgelegen ligging langs een smalle baai. 
Enkele tavernes boven de kade. Ze bieden alle-
maal hetzelfde menu en hetzelfde uitzicht. Wil je 
hier enkele dagen blijven, huur dan bij Venetia 
aan de rand van het dorp een ingerichte studio. 
Weinig inspirerende omgeving (€ 50 voor twee 
personen). Je mag gebruikmaken van het zwem-
bad van het gelijknamige hotel, het is iets duur-
der, onberispelijk schoon, maar ook nogal onper-
soonlijk (T  22 97 06 12 19 of 22 97 06 13 41 
o  venetia.gr).

X  Stop, voor je in Perdika aankomt, ook even in 
het dorpje Marathonas, 5 km van Egina. Neem er 
een duik aan een van de mooie zandstranden 
langs de baai. Goede eettentjes onder de tamaris-
ken, bij het water.
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DE PELOPONNESUS 
(Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Dit schiereiland is genoemd naar de mythologische ko-
ning Pelops. In 1893 werd het een ‘eiland’, na de voltooiing 
van het kanaal van Korinthe (hoewel de afstand tot het 
vasteland nauwelijks 25  m bedraagt). De Peloponnesus 
wordt gekenmerkt door een grillig reliëf dat bestaat uit 
diepe inhammen, enkele zeldzame vlaktes en woeste ber-
gen, die getuige waren van een groot deel van de Griekse 
geschiedenis. In de Peloponnesus vind je de drukst be-
zochte antieke vindplaatsen, met uitzondering van 
Delphi. Tijdens de middeleeuwen regeerden de Franken 
onder de naam prinsen van Morea (de vroegere naam van 
deze streek) over dit gebied. Turken en Venetianen wilden 
daar natuurlijk niet voor onder doen. Voor de moderne 
Grieken is de Peloponnesus echter vooral de streek die in 
1821 als eerste in opstand kwam tegen de Turkse bezetter. 
Verscheidene steden dingen overigens naar de eer wie als 
eerste in opstand is gekomen.

De Peloponnesus is niet zo heel uitgestrekt, maar door 
het bijzonder bergachtige reliëf kom je er niet snel vooruit. 
Wij hebben de streek met de klok mee verkend. Op het 
programma staan zeven departementen (nomoi in het 
Grieks): eerst Korinthe, dan Argolis (de oostelijkste van 
de vier ‘spenen’ van de ‘uier’ Peloponnesus) met Mycene en 
Epidaurus. Ten zuiden van Navplion maakt de oostkust tot 
Leonidio deel uit van Arcadië, vervolgens beland je in La-
conië met zijn twee ‘spenen’ (Monemvasia en Mani). Ver-
der westwaarts kom je in Messinia, de vierde en laatste 
‘speen’. Vervolgens terug noordwaarts naar Ilia, met name 
de omgeving van Olympia, en ten slotte Achaia (Patras). 

Peloponnesus

BULGARIJE

TURKIJE

ALBANIË

EGEÏSCHE

    ZEE

NOORD-
MACEDONIË

MIDDELLANDSE
ZEE

in de 5de eeuw v.chr. was korinthe een 
van de grootste steden van griekenland. 

Op het kleine kaartje links-
boven zie je in een oogopslag 
welk deel van het land of de 
regio het betreffende hoofdstuk 
beschrijft.

Op de eerste pagina van elk 
regiohoofdstuk zijn de niet te 
missen bezienswaardigheden in 
kaart gebracht met een pagina-
verwijzing voor wie ze direct 
wil raadplegen.

Door deze beknopte inhouds-
opgave per hoofdstuk te 
gebruiken hoef je niet telkens 
terug te bladeren naar de 
volledige inhoudsopgave 
vooraan in het boek.

X
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REISPLANNER

0 50 100 km

Plaatsen opgenomen op de 
Werelderfgoedlĳst van Unesco

De klassieke rondreis langs 
de antieke steden in 12 dagen
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In Mani heb je prachtige uitkijkpunten. 

DE KLASSIEKE RONDREIS LANGS  
DE ANTIEKE STEDEN IN 12 DAGEN
• Dag 1-2: je begint uiteraard in Athene (1). 
Met een bezoek aan de antieke vindplaat-
sen (Akropolis, Agora) en de musea (Ar-
cheologisch Museum, Museum van de 
Akropolis) ben je makkelijk twee  dagen 
zoet. ’s  Avonds eet je in een taverne in 
Plaka of Psiri.
• Dag 3: op weg naar de Peloponnesus, 
stop in Archea Epidaurus (2), een kleine 
badplaats waar je een bezoek brengt aan de 
antieke vindplaats Epidaurus (3), voor of 
na het zwemmen.
• Dag 4: Navplion (4), een van de mooi-
ste steden van de Peloponnesus, met haar 
oude stad die geflankeerd wordt door twee 
citadellen. Perfecte uitvalsbasis voor een 
bezoek aan Mycene (5).

• Dag 5: het gaat zuidwaarts naar Mo-
nemvasia (6), een zalig middeleeuws stad-
je boven op een enorme rotsuitloper die 
bekroond wordt door de ruïnes van een 
kasteel.
• Dag 6: een tochtje door Mani (7), een 
opmerkelijke streek waar alleen stenen en 
vestingtorens lijken te groeien. Je hebt er 
prachtige uitkijkpunten.
• Dag 7: overnachting in Sparta (8), voor 
(of na) het bezoek aan de ruïnes van de 
middeleeuwse stad Mistras (9).
• Dag 8: naar Olympia (10), de stad van 
de Spelen, en bezoek aan de vindplaats. 
Overnachting in Olympia.
• Dag 9: een dagje rust (op alle fronten, 
geen antieke ruïnes vandaag!) in Nafpak-

De antieke vindplaats Epidaurus

De Reisplanner stelt uitgewerkte 
reisprogramma’s voor om het 
Griekse vasteland op de beste 
manier te ontdekken. 

HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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er een trap die overgaat in een pad dat naar de 
zee grot van Bekiris voert. De toegang is smal en 
wie stevig gebouwd is of claustrofobisch is aan-
gelegd zal zich er misschien liever niet in wagen. 
Vroeger kwamen vrouwen en kinderen zich hier 
verschuilen om aan de plunderingen te ontsnap-
pen. Nog 2 km verder ligt het strand van Agia Pa-
raskevi, een strand dat kleiner is, maar ook heel 
erg mooi. 

Z  Langs dezelfde kust, circa 3  km voor Agii 
Anargiri (9 km dus van Spetses-stad als je uit het 
zuiden komt), ligt het heerlijke strand van Xiloke-
riza, genesteld in een smalle baai met pijnbomen. 
Ligstoelen natuurlijk (je komt er echt niet onder-
uit), maar je kunt tenminste gratis op je eigen 
handdoek liggen. Geen bordje: je moet boven uit-
kijken naar de betonnen toegangsweg (je ziet het 
strand in de diepte liggen).

DE WEG VAN ERMIONI NAAR NAVPLION

De eerste halte is Kilada, een kleine, nog authentieke vissershaven die 15 km ten noord-
westen van Ermioni ligt. In de buurt zijn meerdere grotten en andere geologische feno-
menen, vooral in de buurt van het dorp Didyma. Vanuit Didyma vertrekt een nieuw 
aangelegde, schitterende weg de bergen in om vervolgens weer bij de zee uit te komen. 
Je doorkruist echt woeste landschappen. Tot Tolo is het mogelijk om te zwemmen, met 
name in Iria, een enigszins afgelegen vlakte met talrijke artisjokkenplantages. Behalve 
zijn lange strand en zijn kleine haven is er weinig te beleven. In Kandia is een strand met 
douches en strandcabines. 

X  Kilada (Κοιλαδα): in dit vissersdorp vind je uiteraard enkele visrestaurants. Heel leuk 
rond half augustus (Vissersfeesten). Enkele stranden in de richting van kaap Thyni, 
verder naar het westen. Op de andere oever van de inham, tegenover Kilada, zie je in 
de rotswand de opening van de grot van Franchthi waar de oudste sporen van men-
selijke activiteiten in Griekenland werden gevonden. Om de grot te bezoeken, keer je 
terug naar de grote weg naar Navplion en sla je linksaf richting zee in het dorp Fourni 
(aangegeven). Aan het eind van het parkeerterrein van het strand is een aangeduid pad 
dat voorbije enkele zware rotsblokken voert en je in 15  min naar de enorme grot 
brengt. Bij opgravingen werden stukken bewerkt obsidiaan blootgelegd die afkomstig 
waren van het eiland Milos. Deze plek werd bijna 30.000 jaar lang onafgebroken be-
woond. Tegenwoordig is alles netjes aangelegd en zijn er borden met uitleg voorzien. 
Na je bezoek kun je wel een zwempauze gebruiken. Bovendien is de omgeving hier 
mooi.

XX  Grotten van Didyma: links als je bij het dorp aankomt, goed aangegeven (let op het 
bordje ‘cave’). Gratis toegang. Al vanuit de verte zie je de gigantische, cirkelvormige bo-
deminzinking die megali spilia (de grote grot) wordt genoemd en ontstaan is door het 
wegsijpelen van water uit de diepere geologische lagen. Iets ervoor ligt de zogenaamde 
‘kleinere grot’, die echter mooier is en ook indrukwekkender. Je kunt het beste daar par-
keren, rechts van de berijdbare weg die naar de rotswand leidt. De grotingang is nauwe-
lijks te zien door de woekerende vegetatie, maar herkenbaar aan het hek en een poort, 
met daarachter een steile, uit de rots gehakte trap die naar een kleine tunnel leidt. Aan 
de voet van de loodrechte rotswand van dit prachtige okerkleurige rotsketeldal liggen 
twee piepkleine Byzantijnse kapelletjes, waarvan eentje in de 12de eeuw uit de rots werd 
gehakt door een kluizenaar. Opmerkelijk. Opgelet, er komen hier geregeld stenen naar 
beneden.

SLAPEN,  
ONDERWEG ETEN

C  Iria Beach Camping: strand van Iria (210 
60) T  27 52 09 42 53 o  iriabeach.com. Het 
hele jaar door geopend. Reken op circa € 15-20 
voor 2 personen met tent en auto. Weekverhuur 
van tenten en caravans. Grote schaduwrijke 
camping met goede voorzieningen en piekfijn 
onderhouden. Sanitair met wasgedeelte voor 
baby’s, wasmachine en droger, gemeenschap-
pelijke keuken, snackbar (ontbijt en pizza’s in 
het seizoen), winkeltje, speelterrein en mooi 
zwembad. Je hoeft alleen de weg over te ste-
ken en dan ben je op het strand. Vriendelijke 
uitbaters.

CR  Camping Lefka Beach: in Vivari 
(210 60) T  27 52 09 23 34 o  camping-lefka.gr. 
Tussen Kandia en Vivari. Geopend april-okt. Re-
ken op circa € 18-22 voor 2 personen met tent en 
auto. Camping met terrassen en veel schaduw, 
aan zee gelegen en met een eigen kleine privé-
inham met een heel aangenaam kiezelstrand. 
’s Avonds heb je vanaf het terras van de taverne 

(gezellige keuken, bereid door de mama en haar 
kinderen) een prachtig uitzicht op de golf en op de 
rots van Vivari, echt schitterend. Fonkelnieuw 
sanitair. Wasmachines en koelkasten ter beschik-
king, winkeltje. Sympathieke uitbater en idylli-
sche omgeving. Een erg goede camping.

CHR  Camping Triton II: in Plaka Dre-
panou (210 60), tussen Vivari en Tolo (links aan-
gegeven) T  27 52 09 22 28 o  tritonii.gr. Volg 
in het dorp 2  km lang de bordjes. Geopend 
maart-okt. Reserveren in het seizoen. Reken op 
€ 25 voor 2 personen met tent en auto, op € 50 
voor een hut op palen, ook hotelkamers. Langs 
dit strand liggen talrijke, heel drukke campings. 
Camping Triton II biedt grote, schaduwrijke en 
nette staanplaatsen. Goede uitgerust: gemeen-
schappelijke keuken, wasmachines, winkeltje, 
aangename bar-restaurant, speeltuin. Ook en-
kele hutten op palen bij de zee, met een rustieke 
inrichting (gemeenschappelijk sanitair) en 
brandschone kamers in een onlangs gebouwd 
hotel. Het strand ligt aan de overkant van de 
weg. Het is smal en druk bezaaid met parasols 
en ligstoelen. Sympathieke, heel professionele 
ontvangst.

De ‘grotten’ van Didyma zijn eigenlijk kraters.

Aan de rand van de pagina’s 
zorgen een duimgreep en een 
kopregel ervoor dat je direct 
ziet welke informatie er op 
de betreffende pagina wordt 
besproken.

Om vlot door de gids te navigeren, 
wordt per stad of regio dezelfde 
informatiestructuur gehanteerd: 
praktische informatie - informatie 
over verblijf: slapen, eten, iets 
drinken, uitgaan - informatie over 
de bezienswaardigheden.

X trottertip          XX interessant          XXX niet te missen

AANDUIDING TROTTERTIPS

Let op deze kaders voor interessante weetjes.

WIST JE DIT?

A  algemeen
q  autoverhuur
s  bank
O  busstation
D  café, bar
C  camping
p  consulaat
E  dansen
c  duiklocatie
W  internetcafé 
f  fietsen te huur
F  haven
h  honden toegestaan
Y  ijssalon

I  informatie
d  kindvriendelijk
i  koffie- of theehuis
M  livemuziek, concert
L  luchthaven
e  metrostation
N  ontbijt
P  parkeren
Q  patisserie
B  postkantoor
R  restaurant
a  roken verboden
H  slapen
b  skistation

g  snackbar
Z  strand
U  taxi
J  theater
S  treinstation
V  voorzieningen voor 

rolstoelgebruikers
j  wandelen
k  winkelen
m  Unesco-werelderfgoed
r  zwemgelegenheid
T  telefoonnummer
o website
: e-mailadres

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
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het beeldige kiezelstrand avlaki bevindt zich op hydra.
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INLEIDING

G riekenland is niet alleen een 
bewaarplaats van antieke ruïnes, 
hoe mooi ze ook zijn, en beperkt 
zich niet alleen tot zijn grootse 

verleden. Het heeft zoveel meer te bieden als 
je bereid bent de platgetreden paden te verla-
ten. Anders gezegd, het zou zonde zijn je 
Griekenlandreis te beperken tot een klassieke 
tocht langs de archeologische vindplaatsen, je 
kunt beter een beetje gezonde nieuwsgierig-
heid aan de dag leggen. Ook zijwegen zijn er 
immers om genomen te worden. Sterker nog, 
het gevoel van bevreemding overvalt je altijd 
op plaatsen waar a priori niets te zien is. In 
dorpen die ver van alles verwijderd zijn 
bestaat de kans dat je ontvangen wordt in de 
geest van de filoxenia, de traditionele gastvrij-
heid van de Grieken die in sommige afgele-
gen gebieden nog niet verdwenen is. Aarzel 
niet om je op onbekende wegen te begeven en 
vertrouw op je goede gevoel.
Dit kleine land is eigenlijk immens: op het 
vasteland zorgen bergen voor versnippering 
van de landstreken en de eilanden zijn stuk 
voor stuk minilandjes met een eigen identi-
teit, allemaal waard om ontdekt te worden. 

Griekenland is nog steeds niet verlost van de 
diepe economische – en morele – crisis die 
het land nu al jaren in zijn greep heeft. Maar 
geloof ook niet alles wat de kranten en tv 
beweren over die ‘vreemde’ Grieken, 
vreemd in de ogen van de Noord-
Europeanen die toch wel een heel hard oor-
deel over hen hebben. Bekijk die ‘vreemde’ 
Grieken met een open en nieuwsgierige 
geest en vergeet alle clichés. Je ontdekt een 
volk voor wie gastvrijheid geen loos begrip 
is en dat bereid is met jou over alles en nog 
wat te praten  … Ondanks alle problemen 
heeft het land niets aan aantrekkingskracht 
ingeboet als je het aantal toeristen van de 
laatste jaren bekijkt. En dat is een goede 
zaak!

De Griekse keuken is ontzettend veelzijdig. 

Het dagelijkse leven in Griekenland speelt zich 
buiten af.
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WAT ZIJN DE FORMALITEITEN OM 
GRIEKENLAND BINNEN TE KOMEN?
Inwoners van de EU hebben alleen een gel-
dige identiteitskaart of paspoort nodig.

WANNEER REIS JE HET BESTE  
NAAR GRIEKENLAND?
De maanden mei en juni. Dan is het al mooi 
weer en de hitte is nog niet zo drukkend. 
Bovendien zijn de landschappen dan nog 
mooi groen. Het enige nadeel is dat begin 
mei nog niet alles geopend is. September is 
ook een goede keuze. Juli en augustus zijn 
uiteraard ook niet slecht, maar dan is het 
erg warm en is de kans klein dat je rustig in 
je eentje op het strand kunt zitten.

IS GRIEKENLAND EEN DUUR LAND?
Griekenland is nog steeds goedkoper dan Bel-
gië en Nederland, ondanks recente verhogin-
gen van btw en andere belastingen. De prijzen 
voor campings verschillen niet veel, hotel- en 
gastenkamers zijn iets goedkoper. Vooral het 
eten in restaurants is nog steeds vrij goedkoop.

HOE VERPLAATS JE JE?
Weinig problemen op het vlak van vervoer, 
ook als je niet over eigen vervoer beschikt 
(eigen auto of huurauto), want er rijden veel 
bussen. Er zijn wel streken waar de dienst-
verlening minder goed is. De treinverbin-
dingen blijven beperkt tot een klein gedeelte 
van het land.

VEELGESTELDE  
VRAGEN

In de maanden mei en juni zijn de landschappen nog mooi groen.
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ZIJN ER VEILIGHEIDSPROBLEMEN?
Nee, absoluut niet, Griekenland is een erg 
veilig land. Alleen in de grote steden moet 
je net als overal een beetje op je hoede zijn 
(vooral in de metro van Athene).

IS ER EEN TIJDVERSCHIL?
In Griekenland is het een uur later, het hele 
jaar door.

HOELANG DUURT EEN VLUCHT?
Vanuit Brussel duurt een vlucht naar Athe-
ne gemiddeld 3  uur, vanuit Amsterdam is 
dat iets langer.

MOET JE GEZONDHEIDS-
VOORZORGEN NEMEN?
Je hoeft geen speciale voorzorgen te nemen. 
Vergeet je Europese ziekteverzekerings-
kaart niet. Bij ernstige gezondheidsproble-
men ga je het beste zo snel mogelijk naar 
een grote stad of meteen naar Athene.

KUN JE GRIEKENLAND MET 
KINDEREN BEZOEKEN?
Jazeker, absoluut. Denk er wel aan je kin-
deren goed tegen de zon te beschermen. De 
leukste plekken voor kinderen herken je 
aan het symbool d .

HOE KUN JE TER PLAATSE BETALEN?
In Griekenland was het gebruik van betaal-
kaarten lange tijd beperkt, maar daar is 
verandering in gekomen omdat hotels en 
restaurants nu in theorie over een betaalkaart-
terminal moeten beschikken. Hoe toeris-
tischer de regio, hoe groter de kans dat je er 
kunt betalen met een betaalkaart. Dring ge-
rust een beetje aan als je met een kaart wilt 
betalen.

WELKE TALEN SPREEK JE  
IN GRIEKENLAND?
Tenzij je natuurlijk Grieks spreekt, kun je 
met Engels bijna overal terecht. Heel wat 
Grieken die in de toeristische sector wer-
ken, spreken ook een aardig mondje Frans. 
Het Griekse alfabet kunnen lezen is wel heel 
handig bij het ontcijferen van wegwijzers, 
straatnamen of uithangborden van hotels 
en restaurants.

MOET IK BANG ZIJN VOOR DE HITTE?
Als je van koelte houdt, kun je beter naar 
Ierland gaan! Al vroeg in de lente maakt de 
zomer zich helemaal meester van het land, 
in de ene streek al wat sneller dan in de an-
dere. Houd er rekening mee dat het op het 
Griekse vasteland warmer is dan op de ei-
landen, waar er in de zomer meer wind staat.

Griekenland is een kindvriendelijke bestemming. 
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TOPERVARINGEN

1 ONTDEK IN ATHENE  
ALLE HOEKJES VAN  

DE AKROPOLIS EN BRENG 
TEGELIJK EEN BEZOEK  
AAN ZIJN MUSEUM
Het monumentale Parthenon, de gracieuze 
tempel van Athena Nikè, het elegante en rij-
zige Erechtheion  … De Akropolis is een 
weergaloos archeologisch geheel. Toch bleef 
de Akropolis in het verleden weinig bespaard 
en werd het slachtoffer van bombardemen-
ten, plunderingen. Het museum dat aan de 
Akropolis is gewijd, wisselt authentieke 
meesterstukken af met getrouwe reconstruc-
ties die de Heilige Rots op briljante wijze zijn 
pracht en praal van de oudheid teruggeven. 
Blz. 162 
Goed om te weten: de vindplaats is uiteraard 
erg druk bezocht. Je kunt de rijen bij de hoofd-

ingang vermijden door de ingang te nemen 
aan de kant van het Dionysostheater.

2 VERDIEP JE NOG MEER 
IN HET VERLEDEN VAN 

ATHENE EN KEER TERUG 
NAAR DE OUDHEID TIJDENS 
JE BEZOEK AAN RUÏNES EN 
MUSEA
Het oude Athene, dat is heel wat meer dan al-
leen de Akropolis. Al meteen aan de voet er-
van strekt zich een andere belangrijke vind-
plaats uit, de Agora, die misschien minder 
spectaculair oogt maar onlosmakelijk verbon-
den is met de Atheense democratie. En wat te 
denken van het Keramikoskerkhof, de monu-
mentale resten van het Olympieion en de vele 
andere ruïnes! Kers op de taart is een niet te 
missen bezoek aan het Nationaal Archeolo-
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gisch museum. Dat biedt een ongeëvenaarde 
collectie bestaande uit 12.000 tentoongestelde 
stukken … Blz. 166, 168, 169, 183 
Goed om te weten: er bestaat een combikaartje 
waarmee je 5 dagen lang toegang krijgt tot de 
belangrijkste archeologische vindplaatsen (niet 
goedkoop!).

3 BEKIJK ATHENE VANAF 
DE TOP VAN HEUVELS 

EN ZIE HOE DE ZONSONDER-
GANG DE HELE STAD IN 
VUUR EN VLAM ZET
Athene ligt in een kom, omringd met heu-
vels die prachtige panorama’s bieden vanuit 
telkens een andere hoek. Er is natuurlijk de 
heuvel van de Akropolis, maar vanaf de Li-
kavitosheuvel  is het uitzicht op de antieke 
vindplaats nog mooier. Je ziet het Parthenon 
prachtig liggen en het uitzicht reikt tot de 

zee. Dichter bij de Heilige Rots ligt de heuvel 
met het Philoppapoumonument vanwaar je 
uit de hoogte op de Akropolis neerkijkt. 
Blz. 179 
Goed om te weten: je kunt met een kabelbaan 
naar de top van de Likavitosheuvel, maar te 
voet ben je er ook in een kwartiertje en het 
kost je geen cent …

4 SNUIF DE VOLKSE SFEER 
VAN ATHENE TERWIJL  

JE ’S OCHTENDS DOOR DE 
GANGEN VAN DE HALLEN 
DWAALT
De Hallen van Athene liggen in het hart van 
de stad en bieden een heel kleurrijk, fellini-
aans beeld. Een overvloed van vis aan de ene 
kant, vlees aan de andere, en handelaren en 
klanten die druk staan te onderhandelen. De 
hele wijk gonst mee op die activiteiten, met 

3
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groothandels in de Odos Sokratous, een be-
toverende mix van allerlei geuren en de 
kraampjes met Chinese uithangborden in de 
Odos Evripidou. Om het plezier nog wat lan-
ger te laten duren, kun je in dit bruisende 
stadsdeel terecht in enkele van de beste taver-
nes van de stad. Blz. 173 

5 SLENTER DOOR DE 
PITTORESKE STRAATJES 

VAN DE ATHEENSE WIJK 
PLAKA, EEN DORP IN 
HARTJE STAD
Plaka klampt zich hardnekkig vast aan de 
heuvel en ontrolt zijn straatjes aan de voet 
van de Akropolis, hier en daar onderbroken 
door trapsteegjes waar caféterrassen soms 
toch een plekje hebben gevonden. Het lijkt 
wel een ansichtkaart, een dorpje dat wegge-
plukt werd van een of ander eiland en hier 
integraal werd herbouwd. Het spreekt van-
zelf dat deze wijk heel erg toeristisch is, zo 
erg dat de charme soms ver te zoeken is als 
toeristen en snuisterijenkraampjes de straten 
innemen. Maar als je de laatste restaurantjes 
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