knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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PANGRATI, KOUKAKI,
THISSION & GAZI
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Zappeion
Kalimarmaro-stadion
Mavro Probato
Italia
Zagaroplasteio Kekkos
Papia
Hotel Chelsea
Tempel van Zeus
Oude Begraafplaats
EMST
Meerkat Cocktail Safari
Lazy D & Angela Rapty
Syggrouomeno
O Mpampas
Trii Art Hub
Tuk Tuk
Mani Mani
Wine O’Clock
Venia Mitropanou
Froots Juice Bar
Opos Palia
Love Cuts
Sous Sol
Psit!
Strofi
Philopappos-heuvel
Kerkje van Agios Dimitrios
Pnyx
Apostolou Pavlou
Koupa Libre
Technopolis
Lime Bistro
Alexandra’s
Bios

ROUTE

evenementen en festivals zijn. Een aanrader voor liefhebbers van industriële architectuur. In
de loop der jaren zijn de omringende industriële panden omgetoverd tot bars, restaurants en
clubs. Dit maakt Gazi tot dé uitgaanswijk van Athene. Een aantal bars en clubs richt zich

pangrati, koukaki, thission &
gazi

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Deze route is heel divers en biedt natuur, cultuur en trendy bars en shops. Via een park en het
Oude Olympisch Stadion loop je naar de wijk Pangrati, een interessante mix tussen een oude
volksbuurt en een opkomende stadswijk. Bij toeristen is deze buurt nog vrij onbekend. In de
wijk Koukaki zijn veel hippe restaurants en bars en boetieks van ontwerpers. Via groene
heuvels met prachtige vergezichten en de rustige woonwijk Thission loop je naar de
uitgaanswijk Gazi.

DE WIJKEN

Achter het Oude Olympisch Stadion ligt de wijk Pangrati. Dit stadsdeel is een interessante
mix tussen een oude volksbuurt en een opkomende stadswijk. Traditionele cafés zitten er
gebroederlijk naast hippe bars. De architectuur is een mengelmoes van neoklassiek en
modern: 19e-eeuwse herenhuizen naast moderne flats. Pangrati is nog nauwelijks bekend bij
toeristen. Jong en hip Athene weet de weg ernaartoe echter wel te vinden. De cafés en
terrassen zitten vol met studenten en andere jonge mensen.
Het charmante Koukaki ligt aan de voet van de Akropolis. Deze wijk is momenteel sterk in
opkomst. Dat de buurt de moeite waard is, blijkt wel uit het feit dat die door Airbnb werd
uitgeroepen tot een van de vijf interessantste wijken ter wereld. De afgelopen jaren heeft er
in Koukaki een ware explosie plaatsgevonden van hippe restaurants, trendy bars en boetieks
van beginnende ontwerpers.
De Philopappos-heuvel en de Pnyx zijn totaal verschillend van karakter, maar alle twee de
moeite van het beklimmen waard. Je hebt er prachtige vergezichten over de stad, de kustlijn
en de zee. Het zijn ook fijne plekken om te wandelen en even aan de drukte en hectiek van de
stad te ontsnappen.
Thission is een rustige woonwijk met veel groen en weinig verkeer. De terrassen op de
autovrije Iraklidon zijn erg populair bij studenten. De favoriete zondagochtendbesteding van
de locals is een wandeling maken over de eveneens autovrije Apostolou Pavlou en die
afsluiten met een kop koffie op een van de grote terrassen.
In de jaren 80 sloot de gemeente de deuren van de gasfabriek in de wijk Gazi. Het terrein
werd omgetoverd tot een groot cultureel centrum, waar tegenwoordig regelmatig

specifiek op homoseksuelen.

Kalimarmaro + Philopappos-heuvel + Apostolou Pavlou + Technopolis + Bios

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.20 km)

pleintje. Daar ga je rechts en meteen weer rechts Dekeleon in 32 33 . Neem de eerste straat
rechts. Aan het eind ga je links naar de metro. Voor Bios 34 loop je door naar Pireos.

Steek vanaf het Syntagmaplein Amalias over en sla rechtsaf. Ga verderop door de poort het
park in. Neem het eerste pad rechts en loop onder de pergola door het park uit. Sla linksaf en
loop om het Zappeion 1 . Ga dan rechts, over het pleintje naar Kalimarmaro 2 . Steek over en
ga het straatje links naast het stadion in. Volg dat en neem rechts Ivikou. Ga links door de
groenstrook en steek over naar Arrianou. Vlak voor Mavro Probato 3 ga je links (Polemonos)
en weer links. Ga aan het eind links en meteen rechts de smalle straat Ironda in 4 . Bij de trap
ga je rechts en dan links (Arktinou) naar Kekkos 5 . Steek over en loop een blokje voor Papia
6 . Weer terug in Eratosthenous ga je rechts naar het Plastiraplein 7 . Daar ga je rechtsaf en

dan het tweede straatje weer rechts (Argas). Neem aan het eind de trap en loop voor het
stadion langs. Steek verderop over en loop rechtdoor (Vasilissis Olgas). Houd links aan en loop
om de Tempel 8 heen. Aan de achterkant steek je de kruising over en ga je schuin links
Anapafseos in, naar de begraafplaats 9 . Ga daar rechts en beneden weer rechts. Neem dan
de tweede straat links (Aglaonikis) en bij de vijfsprong de tweede straat. Loop door het parkje
en ga links (Despos Sechou). Steek verderop Kallirrois over naar het museum 10 . Loop
erlangs en steek de drukke weg over. Ga voor de kerk rechtsaf voor een cocktail 11 . Blijf
rechtdoor lopen. Aan het pleintje in Falirou zitten 12 13 en 14 . Ga links Drakou in 15 en sla
verderop rechtsaf Veikou in 16 . Volg die tot de kerk en ga rechts. In de tweede straat links zit
Mani Mani 17 . Volg Falirou en blijf rechtdoor lopen. Bij de slagbomen naar het museum ga je
rechtsaf Lempesi in 18 19 . Neem de eerste straat links. Aan het eind zit Froots 20 . Ga links
en nog eens links. Steek voorbij het museum over naar Veikou 21 22 23 . Sla bij Psit! 24
rechtsaf en ga aan het eind links. Volg deze straat 25 tot een soort rotonde. Hier neem je het
pad links, met de slagboom, dan het tweede pad links. Wandel omhoog naar het monument
26 . Loop er voorlangs en neem het pad naar beneden. Volg dit tot je op een ander pad komt

en ga dan links. Je komt uit bij een kerkje 27 . Steek schuin over naar het pad naast het kerkje.
Neem daarna het tweede pad rechts over de open vlakte 28 en volg dan links het pad naar
beneden. Ga het hek door, rechtsaf en aan het eind links 29 . Ga Iraklidon in en loop deze uit
30 . Sla aan het eind rechtsaf en steek verderop Pireos over 31 . Ga schuin links tot het
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1 ZAPPEION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ruim 150 jaar geleden vonden de neven Zappas het tijd worden dat Athene haar eigen
expositiegebouw kreeg. Daarbij werden ze geïnspireerd door de wereldtentoonstellingen. Ze
lieten het Zappeion bouwen, nu een van de mooiste neoklassieke gebouwen van de stad. In
1896 vond hier tijdens de Olympische Spelen het onderdeel schermen plaats en vele jaren
later werd de toetreding van Griekenland tot de EU hier ondertekend. Er zijn
regelmatig bijeenkomsten, congressen en beurzen. Als er niets te doen is, dan staat de grote
deur vaak open en kun je een kijkje binnen nemen.
leof. vasilissis olgas, www.zappeion.gr, +30()210-3223509, sterk variërend, metro syntagma
2 KALIMARMARO-STADION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Kalimarmaro-stadion vonden in 1896 de eerste moderne Olympische Spelen plaats.
Dat is de reden waarom dit stadion ook wel het oude Olympische Stadion wordt genoemd. Al
in de oudheid was er op deze plek een stadion waar spelen werden gehouden ter ere van de
godin Athene. Het huidige stadion biedt plaats aan 60.000 toeschouwers. Er zijn af en toe
concerten en iedere tweede zondag van november is hier de finish van de marathon van
Athene.
leoforos vasileos konstantinou, plateia stadiou , www.panathenaicstadium.gr,
+30()210-7522984, dagelijks mrt-okt 8.00-19.00, nov-feb 8.00-17.00, entree € 5, metro
syntagma
3 MAVRO PROBATO - ETEN & DRINKEN

Mavro Probato – ‘het zwarte schaap’ in het Grieks – is populair bij zowel locals als toeristen,
die hier terechtkomen dankzij de hoge Tripadvisor-ranking. Anders dan de keurig gedekte
tafels en chique wijnglazen doen vermoeden, zijn de prijzen hier niet hoger dan in een
eenvoudige taverne. De creatieve gerechten worden smaakvol opgediend. Bestel zeker een
paar van de verrassende mezzes. Reserveren is een must.
arrianou 31, www.tomauroprovato.gr, +30()210-7223466, ma-za 13.00-1.00, zo 13.00-19.00,
mezze vanaf € 6, metro evangelismos
4 ITALIA - ETEN & DRINKEN

Zin in lekker Italiaans eten? Dan moet je bij Italia zijn, dat een beetje verstopt ligt in een
autovrij steegje. Het oude pand is stijlvol en artistiek ingericht en zomers is er buiten een
terras. De Atheners komen hier naartoe voor de zelfgemaakte pasta en de goede wijnen. Door
het eten en de hele entourage is Italia ook een prima plek voor een romantisch etentje.
ironda 6b, +30()210-7252003, di-vr 19.00-23.00, za-zo 14.00-23.00, pasta vanaf € 12, metro
syntagma of evangelismos
5 ZAGAROPLASTEIO KEKKOS - ETEN & DRINKEN

Zagaroplasteio Kekkos is een gouwe ouwe in Pangrati. De konditorei zit hier al sinds 1963 en
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heeft in de loop der jaren een trouwe klantenkring opgebouwd. Die klanten komen natuurlijk
voor de lekkere koffie en het uitgebreide assortiment zoetigheid en belegde broodjes. Maar ze
komen ook om een praatje te maken – en de laatste nieuwtjes door te nemen – met de
vriendelijke eigenaren Kristina en Demetrios.
eratosthenous 7, +30()210-7511229, dagelijks 8.00-22.00, koffie € 2, metro evangelismos

je door een park loopt.
logginou 3, dagelijks 8.00-20.00, metro acropolis of syngrou-fix

6 PAPIA - ETEN & DRINKEN

Café Papia – ‘eend’ in het Grieks – opende onlangs de deuren en is in korte tijd uitgegroeid
tot een populaire ontmoetingsplek voor de locals. Die komen hier overdag voor een kop koffie
en ’s avonds voor een drankje. Het café is modern en minimalistisch ingericht. Vintage details
zorgen ervoor dat het toch een warme uitstraling heeft.
aftomedontos 4, +30()211-1119558, dagelijks 10.00-1.00, koffie € 3, metro evangelismos
7 HOTEL CHELSEA - ETEN & DRINKEN

In het historische Chelsea Hotel in New York, zijn in de loop der jaren talloze schrijvers,
artiesten en acteurs te gast geweest. Dat is bij deze bar ook zo en daarom is voor deze naam
gekozen. Hotel Chelsea, gelegen aan het Plastiraplein in het hart van de wijk Pangrati, is een
van de populairste kroegen in deze buurt. Het is er altijd druk met locals van alle leeftijden en
studenten.
hoek archimidous & proklou, +30()210-7563374, dageijks 8.00-3.00, glas wijn vanaf € 4, metro
evangelismos
8 TEMPEL VAN ZEUS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Tempel van Zeus was in de oudheid de grootste tempel van Athene. Op deze plek
werden al in de prehistorie goden vereerd. Men begon met de bouw van deze tempel in 500
voor Christus, maar om verschillende redenen werd die niet afgebouwd. Het was de
Romeinse keizer Hadrianus die ruim 600 jaar later de tempel liet voltooien. De triomfboog die
net buiten het terrein staat, is de Boog van Hadrianus. Die is hier destijds neergezet om de
scheidslijn te markeren tussen het oude en het nieuwe Athene.
via leoforos vassilissis olgas, http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=12863,
+30()210-3224625, dagelijks apr-okt 8.00-20.00, nov-mrt 8.00-15.00, tijden kunnen afwijken,
entree € 6 of € 30 voor een combiticket voor alle sites, metro acropolis
9 OUDE BEGRAAFPLAATS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Oude Begraafplaats (Proto nekrotafeio Athinon) is aangelegd in de 19e eeuw en was de
eerste begraafplaats van het moderne Athene. Hier bevinden zich graven en tombes van
enkele van de belangrijkste mensen van het moderne Griekenland. Zo liggen hier onder meer
oud-premier Andreas Papandreou, de actrice en politica Melina Mercouri en de Duitse
archeoloog Schliemann, die Troje en Mycene heeft opgegraven. De begraafplaats is
volgeplant met bomen en heeft een wirwar van paadjes, waardoor het een beetje voelt alsof
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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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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