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Van de gebaande paden af, op zoek naar de bijzondere 
buurtjes van een stad, design shoppen bij lokale 

ontwerpers in upcoming wijken, op het terras een 
huisgebrouwen biertje drinken, restaurants ontdekken 

die alleen bekend zijn bij de locals, we love it!

We vroegen onze time to momo-stedentrippers naar hun 
favoriete wijken in de leukste, tofste, verrassendste en 

hipste steden van Europa. Welke plekken hebben jullie in 
het hart gesloten? Wat zijn jullie grootste ontdekkingen? 

Waar moet je als time to momo-fan echt nog eens 
naartoe? Aan de hand van de hipste wijken-verkiezing 
kwamen er tien wijken in tien steden als favoriet uit de 
bus, met als grote winnaar Psiri in Athene. In deze gids 

verzamelden we de niet-te-missen plekken in deze wijken, 
getipt door onze time to momo-locals. Want zij weten 
waar je écht naartoe moet als je op stedentrip gaat. En 

natuurlijk tippen we in deze wijken ook de hipste hotspots 
om te logeren, want de sfeer proef je pas echt als je er 

verblijft. Waar wacht je nog op?

IT’S TIME TO MOMO!

HIPSTE WIJKEN 
VAN EUROPA
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PSIRI, 
ATHENE

VROEGER HET TERREIN 
VAN BANDIETEN, NU EEN 

BRUISENDE WIJK DOOR DE MIX 
VAN LOCALS EN TOERISTEN

Psiri is van oorsprong een industrie- en 
 a rbeiderswijk. Lang was deze buurt de thuis-

basis van bendes en criminelen. De afgelopen 
jaren heeft Psiri een metamorfose ondergaan 

en tegenwoordig is het een hippe wijk. 
 Kunstenaars, winkeltjes met handgemaakte 
spullen, ateliers en vintageshops bevinden 
zich gebroederlijk naast de werkplaatsen van 

traditionele ambachtslieden als de koper slager 
en de stoelenmatter. Verder heeft de wijk veel 

gezellige horeca en het is een walhalla voor de 
liefhebbers van streetart.
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Psiri werd in de 19e eeuw gebouwd door mensen 
van het eiland Naxos. Al snel werd de wijk over
genomen door verschillende bendes, waarvan 
de Koutsouvakides de bekendste was. Deze 
gangsters waren te herkennen aan hun grote 
snorren, laarzen met enorme punten en de 
 manier waarop ze hun jas droegen; met één arm 
uit de mouw, zodat ze die snel uit konden trekken 
als er gevochten moest worden. Er kwam een 
einde aan de macht van de Koutsouvakides toen 
een dappere premier de bendeleden één voor 
één liet oppakken. Hij liet vervolgens de punten 
van hun laarzen en de ongebruikte mouw af
knippen en ook nog eens hun snor afscheren. 
Deze vernedering was te veel voor de bandieten 
en ze dropen af. Nog steeds is Psiri een buurt met 
een rauw randje, wat juist zorgt voor het unieke 
 karakter. Rond het middaguur komt dit stadsdeel 
tot leven, maar ’s avonds is het er op z’n leukst. 

VAN ACHTERBUURT NAAR  
ALTERNATIEVE & HIPPE HOTSPOT

GRIEKSE GEWOONTES

KOFFIETIJD

Grieken zijn dol op koffie. 
Ouderen drinken vaak 
Griekse koffie – een klein 
kopje sterke koffie met 
drab. Jongeren gaan voor 
espresso of cappuccino. 
Als je koffie bestelt, wordt 
er gevraagd hoe je deze 
drinkt. Je kunt kiezen uit 
sketo (zonder suiker),  metrio 
(medium zoet) of gliko 
(zoet). Houd er rekening 
mee dat zoet ook écht 
mierzoet is.

 HIGHLIGHTS
1  Kerkje van Agios Ioannis 

stin kolona 
2  Let’s meet in Athens 

fietstours
3  Polis Hammam

 ETEN & DRINKEN
4  Cinque Wine & Deli Bar
5  Avli
6  Atlantikos
7  Lukumades
8  Kokkion
9  Bougatsadiko

 SHOPPEN
10  Treasure House
11  The Concept Store
12  3Quarters

 HOTEL
1  Moon and Stars

PSIRI ATHENE
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OP DE PEDALEN
Onder de naam Let’s meet in Athens 2  
organiseert de Nederlandse Monique van 
Hulst fietstours door Athene. Op een 
 moderne Nederlandse fiets neemt ze je 
mee langs de bekende hoogtepunten en 
laat ze je kennismaken met bijzondere 
plekken waar je als toerist niet zo snel 
komt. Ook leuk is de culinaire fietstour, 
langs verschillende authentieke restaurant
jes waar alleen locals komen. 
arionos 14, www.meetinathens.eu, metro 1 
thiseio, 1, 3 monastiraki

HEILIG HUISJE
Atheners komen naar het kerkje van Agios 
Ioannis stin kolona 1  om tot Ioannis 
(Johannes) te bidden om hem om genezing 
te vragen. In de oudheid stond hier het 
 heiligdom van Asklepeios, de halfgod van 
de medicijnen. De antieke pilaar die uit het 
kerkdak steekt, is hiervan afkomstig. 
De pilaar staat in het heilige gedeelte van 
de kerk, achter de iconostase (wand met 
 iconen). Vraag – met je liefste glimlach – 
aan de ietwat norse kosteres of je de pilaar 
mag zien.
evripidou 70, metro 1, 3 monastiraki of 
omonoia

HIGHLIGHTS PSIRI ATHENE

‘PSIRI, OOIT EEN ACHTERBUURT VAN ATHENE, 
DAT NU ‘S AVONDS EN ‘S NACHTS VERANDERT IN 
EEN OASE VAN LICHT EN VROLIJKE MENSEN.’

ME TIME 
Heb je vermoeide voeten gekregen van de wandeling 
of wil je gewoon even bijkomen? Breng dan een  bezoek 
aan de Polis Hammam 3 . In deze mooie  hamam, met 
de sfeer van een Turks badhuis uit lang vervlogen tijden, 
kom je helemaal tot rust. Voor de ultieme ontspanning 
boek je van tevoren een massage.
avliton 68, www.polishammam.gr, metro1 thiseio
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‘DIT IS GRIEKENLAND  
OP ZIJN BEST: GEZELLIG
HEID EN CULTUUR. EEN 
PLEK OM TE STRUINEN EN 
TE  DROMEN DAT JE ER 
MAG WONEN!’

PSIRI ATHENE ETEN & DRINKEN

WIJN & SPIJS
Cinque Wine & Deli Bar 4  is een 
intieme wijnbar, gerund door een 
 gepassioneerd echtpaar met veel 
kennis van wijn. Ze schenken alleen 
maar Griekse wijnen. Vertel van wat 
voor soort wijn je houdt en je krijgt 
een wijn geserveerd die precies bij je 
past. Je kunt hier ook terecht voor 
een proeverij van wijn of delicatessen. 
Reserveren is aanbevolen.
agatharchou 15, www.cinque.gr, metro 1 
thiseio, 1, 3 monastiraki 

VERVLOGEN TIJDEN
Avli 5  geeft je het gevoel dat je op 
een Grieks eiland in de jaren 50 
 terecht bent gekomen. Het avli 
(binnen plaatsje) staat vol met (te) 
kleine tafels en typische taverne
stoelen. Uit de geluidsinstallatie 
 klinken Griekse evergreens, die soms 
luidkeels worden meegezongen. 
Doe als de locals en bestel een karaf 
tsipouro (Griekse brandewijn) met 
een pikilia, een schaal met hapjes.
agiou dimitriou 12, metro 1, 3 
monastiraki

VIS VAN DE DAG
Atlantikos 6  is een van de beste plekken voor 
verse vis. Deze kleine nononsensetaverne zit 
verstopt in een nauw steegje. Wat er ’s ochtends 
vers op de markt te vinden is, staat die dag 
op het menu. Een aanrader is de gegrilde vis, 
geserveerd met olijfolie en citroen. De menu
kaart biedt ook vegetarische opties. 
avliton 7, metro 1 thiseio, 1, 3 monastiraki
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STYLISH VERANTWOORD
Fan van bijzondere kleding? Dan moet je naar 
The Concept Store 11 . De ruime winkel, die 
gerund wordt door een Nederlandse, is smaak
vol en met oog voor detail ingericht. De collectie 
bestaat uit kimono’s, nieuwe kleding met een 
 retrolook, bijzondere vintagestukken en acces
soires. De Griekse glossy’s besteden regelmatig 
aandacht aan deze winkel. Je kunt hier terecht 
voor dames en herenspullen.
ermou 116, fb @conceptstoreathens, metro 1 thiseio

PSIRI ATHENE SHOPPEN VAKANTIECALORIEËN TELLEN NIET

3× ZOETIGHEID

BLIJF LOGEREN

MOON AND STARS

In een prachtig artdecopand in hartje Athene 
openden Theodore en Vaso in 2020 het klein
schalige boetiekhotel Moon and Stars. Het 
 interieur is een lust voor het oog, met rijke, 
diepe kleuren als robijnrood en smaragdgroen, 
gecombineerd met karakteristieke elementen 
als bakstenen muren en visgraatvloeren. De vijf 
kamers hebben allemaal een unieke inrichting. 
Kortom: een droomplek om te verblijven. 
plateia agion asomaton 2, metro 1 thiseio,  
www.timetomomo.com/nl/hotelsdichtbij

LEVI’S SCHATKAMER
Treasure House 10  verkoopt bijzon
dere vintagekleding, afkomstig uit 
Franse en Italiaanse privécollecties 
en uit televisie en theaterproducties. 
De grote trekpleister is de uitge
breide collectie vintage Levi’s. De 
filo sofie van de sympathieke eigenaar 
 Georgos is dat er voor iedereen een 
 perfecte Levi’s bestaat. Hij helpt je 
net zolang totdat jij jouw ultieme 
 exemplaar hebt gevonden. 
protogenous 6, fb @treasure.house.
vintage, metro 1, 3 monastiraki

ZONNIGE EXEMPLAREN
Crisis maakt creatief, dat blijkt wel bij 3Quarters 12 . De eigenaars kwamen op het idee om 
tassen te maken van stof die overblijft bij de productie van zonneschermen. De kleurige 
en stoere tassen worden in een atelier in Athene gemaakt. Ieder exemplaar in dit piepkleine 
winkeltje is uniek. De openingstijden willen nog weleens variëren.
agiou dimitriou 19, www.3quarters.design, metro 1, 3 monastiraki
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Bij Lukumades 7  steken 
ze de traditionele loukou
mades (Griekse oliebolletjes) 
in een hip jasje.  aiolou 21

Voor ijsliefhebbers is 
 Kokkion 8  een verplichte 
stop.  
 protogenous 2

Bougatsa is filodeeg met 
een vulling die zowel zoet 
als hartig kan zijn. De beste 
eet je bij Bougatsadiko 9 . 
 plateia iroon 1

7 9
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L’EIXAMPLE, 
VALENCIA 

GELIEFD BIJ LOCALS DOOR DE 
MOOIE WINKELS, DE INNOVATIEVE 
RESTAURANTS EN HET SWINGENDE 

NACHTLEVEN

Het Valenciaanse L’Eixample kent duidelijk 
twee kanten. Je hebt de chique wijk rond de 
Mercado de Colon, met statige art-nouveau- 
stadsvilla’s, goede restaurants en designer-

winkels. Goedgeklede Valencianen komen hier 
samen voor een vrijdagmiddagborrel of een 
doordeweekse zakenlunch. Aan de andere 

kant vind je Ruzafa, met een dorps karakter, 
de gemoedelijke Mercado de Ruzafa, terrasjes 
aan een kerkplein, koffiebars, vintagewinkels 

en een bruisend uitgaansleven. Achter de 
 gerestaureerde gevels wonen artiesten, oude 

hippies, yuppen en jonge gezinnen.
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 HIGHLIGHTS
1 Mercado Colón 
2 Plaza de Toros 
3 Voltereta Manhattan 

 ETEN & DRINKEN
4 Bluebell Coffee  
5 Amor Amargo 
6 Copenhagen
7  Olhöps Craft Beer 

House
8 Bar Vermúdez
9 Apotheke

 SHOPPEN
10 Gnomo
11 Poppyns
12 Kowalski Bellas Artes

 HOTEL
13 Hospes Palau de la Mar

L’EIXAMPLE VALENCIA

De wijk L’Eixample grenst direct ten zuiden aan 
het historisch centrum van Valencia. Het kenmerk 
van het stratenplan rondom Mercado de Colon 
is een patroon van rechte wegen die uitkomen 
op brede avenida’s. De woonblokken hebben 
 afgekante hoeken en worden in Spanje ‘manza
nas’ (appels) genoemd. De statige, modernis
tische artnouveaustadsvilla’s behoren tot de 
duurste woningen van de stad. Hier vind je zeer 
goede restaurants en mooie designer winkels.
Aan de andere kant van de Avenida del Reino de 
Valencia ligt de wijk Ruzafa. De gekleurde gevels 
en de vele terrasjes maken dit een geliefde en 
levendige wijk voor locals en toeristen. Tot 1877 
was dit een aparte gemeente, met een kerk, 
een dorpsplein en een markthal. Inmiddels hoort 
het bij Valencia. De laatste jaren komen er steeds 
meer vintagewinkels, ateliers, culturele centra, 
coworkingspaces, tapasbars en hippe restaurants 
bij. Ook is er een levendig nacht leven rondom 
de Gran Vía del Marqués de Turia.

MIX VAN FANCY EN VOLKS

LOKALE SPECIALITEIT

¡SALUD!

Agua de Valencia is de ul
tieme zomercocktail (maar 
in de winter smaakt hij ook 
gewoon heel lekker). Het 
lijkt vrij onschuldig: ‘Agua 
de Valencia’ ofwel ‘water 
van Valencia’, maar het is 
allesbehalve water. Het is 
een cocktail met vers si
naasappelsap, cava, wodka, 
gin, soms nog een sinaas
appellikeur en suiker. Die 
Valencianen weten wel wat 
lekker is.
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ACHTER DE SCHERMEN
Of je nu wel of niet van stierenvechten 
houdt, het Plaza de Toros 2  is architec
tonisch een interessant gebouw. Het is 
 gebouwd tussen 1850 en 1860 in neo
klassieke stijl, naar een ontwerp van 
 Sebastián Monleón Estellés. Met zijn vier 
galerijen en 384 symmetrische bogen 
moest het een verkleinde versie van het 
Romeinse Colosseum worden. Er is plaats 
voor zo’n 20.000 toeschouwers.
calle xàtiva 28, www.torosvalencia.com,  
metro 3, 5, 9 xàtiva

HIGHLIGHTS L’EIXAMPLE VALENCIA

‘DEZE WIJK IS ZO LEVENDIG, 
MET PRACHTIGE HUIZEN, 
LEUKE, BIJZONDERE 
 WINKELTJES EN FANTAS
TISCHE RESTAURANTS. 
DESONDANKS IS DE WIJK 
NIET ‘GELIKT’. ER ZIT OOK 
NOG EEN RAUW RANDJE 
AAN HET GEHEEL.’

VAN ALLE MARKTEN THUIS
De voormalige markthal Mercado Colón 1  
is in 1914 gebouwd en heeft twee grote 
boogvormige ingangen met mozaïek. Je 
kunt hier rustig genieten van een drankje 
en een hapje op een van de luxe terrasjes. 
Er zijn vaak tentoonstellingen, concerten 
en markten. Ook in de kelder zijn een 
 aantal goede restaurants en winkeltjes.
calle jorge juan 19, www.mercadocolon.es, 
metro 3, 5, 7, 9 colón 

A ROARING GOOD TIME
Een bezoek aan restaurant Voltereta 
Manhattan 3  is een bijzondere ervaring. 
Als met een tijdmachine loop je van een 
doodgewone straat in Valencia zo het 
 Manhattan van de roaring twenties binnen. 
De bediening is in stijl gekleed en er is 
vaak livemuziek. Voltereta heeft meer 
 restaurants in Valencia, elk met een eigen 
thema, zoals Bali of Kyoto. Reserveren is 
een must.
calle isabel la catolica 11,  
www.volteretarestaurante.com,  
metro 3, 5, 7, 9 colón
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L’EIXAMPLE VALENCIA ETEN & DRINKEN

‘HET IS EEN FEESTJE OM DEZE  
WIJK TE ONTDEKKEN. VERRASSENDE 
 ETALAGES EN OP ELKE HOEK WEL 
EEN ZAAK OM MET GROTE NIEUWS
GIERIGHEID TE ONTDEKKEN.’

GOED BEGIN 
VAN DE DAG
Voor iedere koffieliefheb
ber is Bluebell Coffee 4  
het paradijs. De koffie
bonen worden met zorg 
geselecteerd en met een 
eigen koffiebrander ge
brand. Het kleine zaakje 
heeft een knusse binnen
tuin met veel groen. Of 
je hier nu komt voor een 
ontbijt, speciaal voor de 
koffie of voor de lunch: 
laat je verrassen door de 
geur en de smaak van de 
verse koffie. 
calle buenos aires 3,  
fb @bluebellcoffee, bus 7 
sueca  puerto rico

EEN ODE AAN VROEGER 
Amor Amargo 5  is een oude bodega die 
door vier vrienden nieuw leven is inge
blazen. Ze kozen ervoor om de bar en het 
restaurant zoveel mogelijk in de originele 
stijl van 1915 terug te brengen. Het is een 
populaire plek onder locals. De naam 
 Amor Amargo (‘bittere liefde’) is ontleend 
aan een lied uit de jaren 70 van de Spaanse 
rock zanger Bruno Lomas.
calle mossèn femenia 3,  
insta @amor.amargo.bodega,  
bus 6, 14, 15, 35 mercat de russafa

VEGETARISCHE VARIATIE
De koks van Copenhagen 6  laten een 
breed publiek zien hoe lekker vegetarisch 
eten kan zijn. De producten waarmee ze 
werken, worden iedere dag vers gekocht 
op de markt van Ruzafa. Het menu is een 
hommage aan andere keukens met een 
traditie van vegetarische gerechten, zoals 
de Japanse en Thaise. Ook een aanrader 
als je geen vegetariër bent!
calle literato azorín 8,  
www.restaurantecopenhagen.es,  
bus 7, 8, 90 sueca  puerto rico


