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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Metrostation Syntagma
Mastihashop
Nomismatiko Mousio
The Café
Neoklassieke trilogie
Plateia Kotzia
Falafellas
Plateia Agia Irinis
Kostas
Lukumades
Six d.o.g.s
Treasure House
SheWoods
Bougatsadiko
Remember Fashion
3Quarters
Avli
Varvakiosmarkt
Miran
Kerkje van Agios Ioannis stin kolona
Cinque Wine & Deli Bar
Pagotomania
Melissinos
Let’s meet in Athens fietstour
Atlantikos
Polis Hammam
Spiti Mas
The Concept Store
Archeologische site Kerameikos
Rakor
Seychelles
Ble Papagalos
Germanikou
Kouzouloum
Cabezon

ROUTE

restaurantjes schieten hier als paddenstoelen uit de grond – de meeste met een aangenaam
verrassende menukaart. Er zijn vele uitnodigende terrassen; ideaal om de dag af te sluiten
met een wijntje.

syntagma, psiri & kerameikos

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Met deze wandeling verken je het centrum. De focus ligt op eetadresjes en
bezienswaardigheden. Je loopt door drie wijken met elk een eigen sfeer: het ietwat stijve
Syntagma, hip Psiri en de opkomende wijk Kerameikos. Onderweg kom je langs deftige
neoklassieke panden en kleurrijke streetart. Je ontdekt het échte Athene – bijvoorbeeld op de
Varvakiosmarkt – en ziet plekken waar alleen locals komen. Er is zoveel te beleven, dat je voor
deze route wel een dag kunt uittrekken.

DE WIJKEN

De ietwat stijve wijk Syntagma is het statige hart van Athene. Aan de brede straten staan
overheidsgebouwen, ambassades en mooie neoklassieke panden. Het Plateia Syntagma
(Syntagmaplein) is hét centrum van de stad. Hier bevindt zich het parlementsgebouw met
daarvoor het graf van de onbekende soldaat, dat bewaakt wordt door wachters die ieder uur
met veel ceremonie worden afgelost.
De winkelstraat Aiolou ligt tussen Syntagma en Psiri in en is vooral populair bij de Atheners
zelf.
Psiri is van oorsprong een industrie- en arbeiderswijk. Lang was deze buurt de thuisbasis van
bendes, criminelen en ander gespuis. De afgelopen jaren heeft Psiri echter een metamorfose
ondergaan en tegenwoordig is het een hippe wijk, waar steeds meer bijzondere zaakjes
verschijnen. Ateliers van kunstenaars, winkeltjes met trendy handgemaakte spullen en
vintageshops bevinden zich gebroederlijk naast de werkplaatsen van traditionele
ambachtslieden als de koperslager en de stoelenmatter. Verder heeft de wijk veel gezellige
horeca en is het een walhalla voor liefhebbers van streetart. Op de chaotische en kleurrijke
Varvakiosmarkt – de groente-, fruit-, vis- en vleesmarkt – leer je het échte Athene kennen.
Geniet van de kleuren, de geuren en het lawaai op deze markt die volledig gericht is op de
locals die hier hun inkopen komen doen. Foodies kunnen terecht in de vele winkels rondom
de markt, voor de lekkerste Griekse producten, zoals kaas, yoghurt, vlees, olijven, kruiden,
koffie en wijn.
Tussen Psiri en Kerameikos liggen de archeologische opgravingen van Kerameikos, de
belangrijkste begraafplaats van het antieke Athene.
Het hedendaagse Kerameikos is een wijk in opkomst en populair bij jong – en jong van geest –
Athene. Je zult er weinig toeristen tegenkomen, wel veel graffiti. Er is voor Atheense
begrippen behoorlijk wat laagbouw en er zijn meerdere voetgangerszones. De nieuwe

Neoklassieke trilogie + Plateia Agia Irinis + Varvakiosmarkt + Archeologische site
Kerameikos + Germanikou

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.80 km)
Start bij metrostation Syntagma 1 . Steek de drukke Amalias over en ga linksaf, Eleytheriou
Venizelou en Panepistimiou in 2

3

4 . Na de Neoklassieke Trilogie 5 ga je de eerste straat

links in: Pesmazoglou. Neem de eerste rechts en dan de eerste links (G. Stavrou) naar Plateia
Kotzia 6 . Ga linksaf Aiolou in 7 . Bij de grote kerk op Plateia Agia Irinis 8 zit Kostas 9 . Ga
na de kerk bij Lukumades 10 rechtsaf Agias Irinis in en neem de tweede steeg rechts 11 . Ga
aan het eind links en steek schuin over naar Protogenous voor een bijzonder winkeltje 12 .
Neem het eerste straatje rechts, Kodrika, en ga aan het eind links. Bij nummer 24-26 ga je de
winkelpassage in 13 . Je komt uit op Plateia Iroon, waar je terechtkunt voor koffie met wat
lekkers 14 . Ga Eschilou in. Bij Remember Fashion 15 houd je rechts aan (Agiou Dimitriou) 16
17 . Ga aan het eind rechts en dan bij de stoplichten links. Je komt op de markt 18 met rechts

de markthallen en links in Armodiou de groente- en fruitmarkt. Ga aan het eind van de
groentemarkt links en sla bij Miran 19 rechtsaf Evripidou in. Na het kerkje met de kolom 20 ga
je links Aristofanous in, dan meteen rechts (Sarri) en de eerst links. Loop over het pleintje
langs de kerk en ga rechtsaf. Neem meteen links bij het kerkje Agatheron 21 . Ga aan het eind
links en dan schuin links voor Pagotomania 22 langs Esopou in. Loop deze straat helemaal uit
en ga daar links en dan de tweede rechts 23 . Sla aan het eind bij Ermou rechtsaf. Neem het
vierde straatje rechts (Arionos) 24 en vervolgens het eerste steegje rechts (Avliton) 25 26 . Ga
aan het eind links en meteen weer links 27 . Je komt weer bij Ermou 28 . Hier ga je rechtsaf
en bij de stoplichten een stukje verder steek je over. Ga links en dan meteen rechts het brede
voetpad op. Loop dit helemaal uit 29 . Aan het eind ga je rechts en volg je de drukke Pireos.
Rechts heb je een mooi zicht op de oude begraafplaats. Bij de grote kerk steek je over en loop
je Plateon in. Na Rakor 30 ga je rechts Kerameikou in. Volg die tot Seychelles 31 en loop daar
links het plein op. Na Ble Papagalos 32 loop je nog een stukje door en dan ga je links
Germanikou in 33 . Sla aan het eind linksaf en dan meteen rechts (Sfaktirias). Ga dan aan het
eind weer links, bij Plateon 34 . Neem de tweede straat rechts (Kerameikou) 35 . Steek de
drukke Iera Odos over en ga aan het eind rechts (Voutadon) naar metrostation Kerameikos.
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1 METROSTATION SYNTAGMA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bij de aanleg van de metro kwamen er allerlei resten uit de oudheid naar boven. Op de
bovenste verdieping van Metrostation Syntagma staan de mooiste vondsten tentoongesteld.
Hier zie je naast antieke parfumflesjes en weefgewichtjes, ook grafstenen en een riolering uit
lang vervlogen tijden. In de rechterzijmuur is te zien door welke aardlagen gegraven is voor de
aanleg van de metro.
plateia syntagma (syntagmaplein), dagelijks 6.00-0.00, entree gratis, metro syntagma

6 PLATEIA KOTZIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Plateia Kotzia was in de 19e eeuw een van de pareltjes van Athene. De neoklassieke
gebouwen rond het plein zijn hier de stille getuigen van, hoewel sommige panden enigszins
vervallen zijn. Achter het hekwerk in een hoek van het plein zie je delen van een oude

2 MASTIHASHOP - SHOPPEN

Masticha (Mastiha in het Engels) is de hars van de mastiekboom, die alleen voorkomt op het
Griekse eiland Chios. Aan deze hars worden allerlei geneeskrachtige eigenschappen
toegeschreven. Men kerft sneetjes in de bast, waardoor de boom hars gaat ‘tranen’. Deze
tranen worden gedroogd en vervolgens verwerkt in allerlei producten, van kauwgom tot likeur.
In de modern ingerichte Mastihashop kun je terecht voor een keur aan mastichaproducten.
panepistimiou 6, www.mastihashop.com, +30()210-3632750, ma & wo 9.00-20.00, di & do-vr
9.00-21.00, za 9.00-17.00, metro syntagma

stadsmuur, een Romeinse weg en een antieke begraafplaats. Het statige lichtgele gebouw is
het hoofdkantoor van de Griekse nationale bank.
plateia kotzia, metro omonia
7 FALAFELLAS - ETEN & DRINKEN

Falafel is helemaal hip in Athene en op iedere straathoek zit wel een falafeltentje, maar voor
de beste van de stad moet je bij Falafellas zijn. Niet voor niets staat hier rond lunchtijd
steevast een rij wachtenden. Alles – van de falafel tot de sauzen – is hier zelfgemaakt van
verse ingrediënten. Zoek een plekje op een van de bankjes in de winkelstraat om je pita met

3 NOMISMATIKO MOUSIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Nomismatiko Mousio (muntenmuseum) is gevestigd in het voormalige woonhuis van
Schliemann. Deze Duitse archeoloog en ontdekker van het beroemde Troje, liet zijn kolossale
herenhuis overdadig versieren met fresco’s. Het museum herbergt een uitgebreide collectie
antieke munten. Je kunt hier niets anders dan bewondering krijgen voor de oude Grieken, die
kunstwerkjes maakten van de munten. Sommige exemplaren zijn meer dan 2500 jaar oud.
panepistimiou 12, www.nummus.gr, +30()210-3632057, di-zo 9.00-15.30, entree € 6, metro
syntagma of panepistimio
4 THE CAFé - ETEN & DRINKEN

The Café bevindt zich in de tuin achter het Numismatisch Museum en is een oase van rust in
het hart van Athene. De schaduwrijke plek nodigt uit om, eventueel met een goed boek,
heerlijk tot rust te komen. Het keurig geknipte groen, de begroeide pergola’s, de verspreid
staande zitjes en de kopieën van oude Griekse beelden, geven The Café een 19e eeuwse
uitstraling. ’s Avonds en op zondag kun je hier vaak genieten van live jazzmuziek, te midden
van een elegant en wat bohemien publiek.
panepistimiou 12, www.nummus.gr/ht/anapsiktirio_en.htm, +30()69-70062599, ma-za
9.00-23.00, zo 9.00-20.00, koffie € 3,50, metro syntagma of panepistimio

falafel op te eten.
aiolou 51, www.falafellas.gr, +30()210-3239809, ma-za 11.00-23.00, pita falafel € 3,50, metro
monastiraki of omonia
8 PLATEIA AGIA IRINIS - LEUK OM TE DOEN

Het Plateia Agia Irinis dankt zijn naam aan de kerk die hier staat. In de 19e eeuw was deze
kerk een van de belangrijkste van Athene en heeft die zelfs nog een tijdje dienstgedaan als
kathedraal. De mooie, gerestaureerde 19e-eeuwse gebouwen die het plein omzomen, bieden
onderdak aan cafés, bars en restaurants. Sinds een paar jaar is dit plein dé plek waar de
Atheners koffiedrinken. De locals gaan het liefst naar Tailor Made. Dit café heeft al
verschillende prijzen gewonnen voor de beste koffie van Athene. Je moet echt je best doen
om hier een plekje te bemachtigen.
plateia agia irinis, metro monastiraki
9 KOSTAS - ETEN & DRINKEN

In dit piepkleine souvlakitentje maakt Kostas de beste pita met souvlaki van Athene. Zijn
geheimen zijn de met houtskool gestookte bakplaat en de pittige tomatensaus naar

5 NEOKLASSIEKE TRILOGIE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De neoklassieke trilogie bestaat uit de drie mooiste 19e-eeuwse gebouwen van Athene. De
academie, universiteit en bibliotheek liggen naast elkaar en zijn alle drie gebouwd tussen 1840
en 1900. Op werkdagen zijn de deuren van de academie en de bibliotheek geopend tot 14.00

Deze route is van preview

uur. Hier kun je respectievelijk de rijk gedecoreerde collegezaal en de sfeervolle leeszaal
bewonderen. Op de gevel van de universiteit verbeelden muurschilderingen de studies die
hier gevolgd konden worden.
panepistimiou 28, ma-vr 9.00-14.00, entree gratis, metro panapistimio

5

geheim familierecept. Rond lunchtijd staat de rij wachtenden dikwijls tot buiten. Kostas wordt
hier niet warm of koud van, hij bakt rustig door. Ondertussen kletst hij honderduit met de vele
vaste klanten. Als je wat te drinken bestelt bij je souvlaki, dan mag je dat zelf buiten uit de
koelkast pakken. Daar is ook een terras met krukjes.
plateia agias irinis 2, +30()210-3232971, ma-vr 12.00-18.00, pita souvlaki € 2,50, metro

6

monastiraki
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LOCAL

NAME

MARLEEN VELDHORST

Jaren geleden bezocht Marleen Athene voor het eerst en het
was liefde op het eerste gezicht! Natuurlijk was ze onder de
indruk van de Akropolis en de antieke tempels, maar het was het
hedendaagse Athene waar ze als een blok voor viel. Wat een
bruisende stad, wat een lieve en vriendelijke mensen, wat een
lekker eten en wat een relaxte manier van leven. Inmiddels
woont Marleen hier alweer meerdere jaren. Ze verzorgt en
begeleidt als gids wandelingen om bezoekers kennis te laten
maken met de leukste plekjes van Athene.
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