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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Regal Cooking Bar
Akropolis / Parthenon
Areopaag
Odeon
Akropolis Museum
Anafiotika
Dioskouri
Romeinse Agora
Antieke Agora / Tempel van Hephaistos / Stoa van Attalos
Avissinia
TAF
360 Cocktail Bar
Bibliotheek van Hadrianus
Klepsydra
To Kafeneio
Brettos
Brew Street
By the glass
Warehouse CO2
Avocado
Anamesa
Hyperion
Pink Flamingo Bao & Dim Sum
Nolan
Wild Souls
Matalou at home
Noble Store
September
Metropolis
Tazza
Le Greche
Ta biftekia tis Karagiorgi Servias
Ariston
Cocones Project
SugarKiller
Zisis
Shedia Home
Booze Cooperativa

ROUTE
de akropolis, monastiraki &
plaka
OVER DE ROUTE

Deze route voert je langs overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Je begint met het
hoogtepunt van Athene, de Akropolis met 2500 jaar oude tempels. Ook kom je langs andere
bouwwerken uit de oudheid, zoals de Antieke Agora en de Romeinse Agora. Je loopt door de
eeuwenoude steegjes van de wijk Plaka en drinkt koffie op een van de sfeervolle terrassen.
De wandeling eindigt in het moderne Athene, met streetfood, verrassende winkels en hippe
wijnbars.

DE WIJKEN

Plaka is de oudste wijk van Athene, met nauwe steegjes en smalle trapstraten. Als je hier
rondslentert, krijg je het gevoel alsof je teruggaat in de tijd. In deze buurt zijn traditionele cafés
en restaurants gevestigd. Voor een typisch Griekse lunch of een kop koffie neem je plaats op
een van de terrassen op de trappen. Liefhebbers van geschiedenis en de klassieke oudheid
komen in Plaka ook aan hun trekken, want er zijn meerdere archeologische sites. Breng een
bezoek aan de Antieke Agora, de Romeinse Markt en de Bibliotheek van keizer Hadrianus.
In de wijk staan enkele prachtige kleine kerken uit de Byzantijnse tijd. Vaak zijn die ’s ochtends
geopend en kun je even binnen kijken. Vanaf de Areopaag – de grote rots naast de ingang
van de Akropolis – heb je een fantastisch uitzicht over de stad.
Tussen de Akropolis en Plaka ligt het wijkje Anafiotika. Het is in de 19e eeuw gebouwd door
mensen van het eiland Anafi, die in Athene kwamen wonen en werken. Zij bouwden de
huizen in de traditie van het eiland waar ze vandaan kwamen. Door de smalle straatjes en
steegjes met witte huisjes met gekleurde kozijnen is Anafiotika dé plek om mooie foto’s en
selfies te schieten. Je waant je hier even op een Grieks eiland.
In de smalle autovrije straten van Monastiraki vindt iedere zondagochtend een drukbezochte
vlooienmarkt plaats en ook zitten hier veel vintagewinkels. Rondom het Monastirakiplein zijn
trendy rooftopbars, waar je kunt genieten van een lekkere cocktail met uitzicht op de
Akropolis.
Terug in Syntagma zie je een behoorlijk contrast met de oude wijken. Hier kun je op iedere
straathoek terecht om wat te eten of te drinken. Het aanbod is enorm; van moderne
koffiezaakjes en hippe streetfoodtentjes tot stijlvolle wijnbars en trendy restaurants. Dit is ook
een goede plek om te shoppen. In het uitgebreide aanbod van winkels zitten enkele

verrassende zaken waar ze werk van talentvolle beginnende ontwerpers verkopen.

WEINIG TIJD

Akropolis + Akropolis Museum + Anafiotika + TAF + Aeropaag

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.10 km)
Wil je eerst een koffie of een ontbijtje? Ga dan bij de metro rechtsaf naar Regal Cooking Bar
1 . Loop anders vanaf de metro naar de Akropolis 2 . Neem de zij-ingang. Beklim daarna de

Areopaag 3 . Volg het pad naar beneden en net voor de kleine rotonde neem je het voetpad
links omhoog naar het openluchttheater 4 . Loop voor het theater langs, neem de brede trap
naar beneden en sla linksaf. Verderop ligt rechts het Akropolis Museum 5 . Sla daarna linksaf
en loop langs het hek naar boven, naar Anafiotika 6 . Ga bij de vijgenboom links, dan rechts
en neem aan het eind het steile pad naar beneden en ga weer links. Bij het hek neem je de
trap naar beneden 7 . Je komt uit bij de Romeinse Agora 8 . Sla linksaf en loop dit straatje
helemaal uit. Ga aan het einde links de Adrianou op. Aan de linkerkant zit de ingang van de
Antieke Agora 9 . Neem de volgende rechts en loop het eerste steegje rechts, Ifaistou in.
Loop dan links het Avissiniapleintje op 10 en ga op Ermou rechts en meteen weer rechts 11 .
Volg aan het eind links Ifaistou naar het plein 12 . Hier ga je rechtsaf 13 . Eerste links en aan
het einde rechts en gelijk links naar de Toren der Winden. Hier loop je rechts omheen. Bij
Lysiou ga je rechtsaf en dan links voor Klepsydra 14 ; de route gaat linksaf. Volg Lysiou en sla
aan het eind rechtsaf naar Tripodon 15 . Neem de tweede links, je loopt nu op de marmeren
stenen van Kidathineon 16 . Neem de vierde (vijfde?) links, dit is de Nikis 17 . Op het kruispunt
ga je rechts voor een wijnproeverij 18 of links als je gaat voor een glas bubbels 19 . Vervolg de
Nikis 20 21 . Sla linksaf Apollonos in 22 . Voor Pink Flamingo 23 ga je de eerste straat links.
Of loop door tot de volgende dwarsstraat, Voulis. Voor Nolan 24 ga je hier rechts en anders
links 25 . Neem de eerste rechts 26 , loop dit straatje uit en ga linksaf (Apollonos) 27 28 .
Neem de vierde straat rechts naar de kathedraal 29 . Loop er voorlangs, ga rechts en dan links
en meteen weer rechts Petraki in 30 . Ga aan het eind rechts en dan links 31 en loop naar het
Syntagmaplein. Hier ga je links en bij Public weer links 32 . Neem de eerste rechts voor de
beste pita's 33 . Loop weer terug om verder te gaan op Karagiorgi Servias. Voor een toffe
shop 34 neem je even de tweede links en anders loop je rechtdoor 35 . Neem na Zizis 36 de
tweede rechts (Plateia Agia Irinis) en weer de tweede rechts (Limpona). Je loopt tegen Shedia
37 aan. Ga rechtsaf om de wandeling af te sluiten met een drankje 38 .
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1 REGAL COOKING BAR - ETEN & DRINKEN

De Regal Cooking Bar is een hip allday restaurant met vriendelijke bediening en zonder
opdringerige proppers voor de deur – een verademing in dit supertoeristische stukje Athene.
Je dag kan niet meer stuk als je hier begint met American pancakes en een fredo espresso.
makrigianni 29, regal-cafe-bar.business.site, +30()211-0123670, dagelijks 8.00-1.30, € 14,
ontbijt € 13, metro 2 akropoli
2 AKROPOLIS / PARTHENON - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Akropolis betekent letterlijk ‘hoogste punt van de stad’. 2500 jaar geleden bouwden de oude
Grieken hun wereldberoemde tempels boven op deze heilige rots. De bekendste tempel is
het Parthenon, gebouwd voor de godin Athene. Zij was de godin van de wijsheid en werd de
beschermheilige en naamgeefster van de stad, nadat ze de inwoners een olijfboom – symbool
van de vrede – had geschonken. Om de toeristenmassa’s te ontlopen plan je een bezoek het

beelden die de tempels op de Akropolis versierden. Topstukken zijn de kariatiden, zuilen in de
vorm van vrouwenlichamen. Ook kun je in het museum opgravingen uit de Romeinse periode
zien. Heb je geen tijd of zin om het hele museum te bezoeken? Ga dan in ieder geval wat
drinken in het restaurant op de tweede verdieping. Daar kun je zonder entreebewijs naartoe,
geef dan bij de ingang even door dat je alleen voor het restaurant komt. Vanaf het terras van
het restaurant heb je een schitterend uitzicht op de Akropolis.
dionysiou aeropagitou 15, www.theacropolismuseum.gr, apr-okt ma 8.00-16.00, di-zo
8.00-20.00, vr tot 22.00, nov-mrt ma-do 9.00-17.00, vr 9.00-22.00, za-zo 9.00-20.00, entree €
10, metro 2 akropoli
6 ANAFIOTIKA - LEUK OM TE DOEN

Het wijkje Anafiotika ligt aan de voet van de Akropolis en is een van de verborgen pareltjes

best in aan het begin of het einde van de dag. Koop een combiticket als je ook de andere
archeologische sites in Athene wilt bezoeken.
acropolis, dionysiou areopagitou, odysseus.culture.gr, mei-sep 8.00-20.00, okt-apr 8.00-17.00,

van de stad. Het is gebouwd in de 19e eeuw door arbeiders van het eiland Anafi. Zij bouwden
hun huizen in de stijl die ze van thuis kenden, zodat je je hier op een eiland waant. Kleine witte
huizen, gekleurde kozijnen, bloempotten, katten en een fantastisch uitzicht over Athene;
Anafiotika is een walhalla voor fotografen. Let op: helaas zijn hier soms zakkenrollers actief.

tijden kunnen afwijken, entree € 20, metro 2 akropoli

anafiotika, metro 2 akropoli
7 DIOSKOURI - ETEN & DRINKEN

3 AREOPAAG - LEUK OM TE DOEN

Volgens de mythologie moest de oorlogsgod Ares op deze rots verantwoording afleggen voor
de moord op Halirrhothius, een zoon van Poseidon. Zo kreeg de rots zijn naam en werd deze
plek het hooggerechtshof van het antieke Athene. Tegenwoordig is het een mooie plek om te
genieten van het uitzicht. Ben je hier met je lief? Beklim dan de 115 meter hoge Areopaag
aan het einde van de dag, gewapend met een fles wijn, en geniet van de adembenemende
zonsondergang.
aeropaag, metro 2 akropoli

Ook de locals nemen graag plaats aan een van de kleine tafeltjes bij Dioskouri, onder de
bomen op de trappen langs de Antieke Agora. Je kunt hier terecht voor zowel koffie als voor
een wijntje met hapjes. Je hebt er een prachtig uitzicht op de tempel van Hephaistos.
dioskouron 13, +30()210-3219607, dagelijks 9.00-1.00, koffie € 3,50, metro 1, 3 monastiraki
8 ROMEINSE AGORA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Romeinse Agora is rond het begin van onze jaartelling door de Romeinen gebouwd. Het
was het winkelcentrum van die tijd. Een belangrijke reden om voor deze plek te kiezen, was
omdat de Toren der Winden hier al stond. Die gaf de tijd en de windrichting aan. De toren is

4 ODEON - LEUK OM TE DOEN

Bijna tweeduizend jaar geleden bouwde de rijke Herodes Atticus dit Odeon ter nagedachtenis
aan zijn jong gestorven vrouw Regilla. Kwade tongen beweren dat hij dit deed uit
schuldgevoel, want zij zouden alles behalve een droomhuwelijk hebben gehad. In deze
sprookjesachtige setting zijn iedere zomer opvoeringen van klassieke tragedies, opera's en
concerten. Het is een unieke ervaring om hier een voorstelling bij te wonen, zittend onder de
Griekse sterrenhemel terwijl je de tempels op de Akropolis bijna kunt aanraken. Vaak zijn er op
de dag zelf nog kaartjes te krijgen bij de kassa.

het best bewaard gebleven bouwwerk uit de oudheid. Verder vind je hier de overblijfselen van
openbare toiletten.
dioskouron, odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2402, dagelijks apr-okt 8.00-20.00, novmrt dagelijks 8.00-15.00, tijden kunnen afwijken, entree € 8, combiticket alle sites € 30, metro
1, 3 monastiraki
9 ANTIEKE AGORA / TEMPEL VAN HEPHAISTOS / STOA VAN ATTALOS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

dionysiou areopagitou, aefestival.gr, alleen bij voorstellingen, zie website voor tijden en
prijzen, metro 2 akropoli

De Antieke Agora was het centrum van het antieke Athene. Dwaal door deze parkachtige
omgeving en bewonder de tempel van Hephaistos, de best bewaard gebleven tempel van
Griekenland. Breng ook een bezoek aan de Stoa van Attalos. In deze replica van een oude

5 AKROPOLIS MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Akropolis Museum zit in een prachtig modern gebouw, met veel glas. Je ziet hier de
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zuilengang krijg je met een beetje fantasie het gevoel dat je duizenden jaren terug in de tijd
bent. Hier is het museum van de Antieke Agora gevestigd, waar je een goed beeld krijgt van

6

het leven in het oude Athene.
adrianou 24, odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2485, dagelijks apr-okt 8.00-20.00, novmrt 8.00-15.00, tijden kunnen afwijken, entree € 8, combiticket alle sites € 30, metro 1, 3
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 vriendelijke mensen en wat een
relaxte manier van leven!
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