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ROUTE
kolonaki, lycabettus &
exarcheia
OVER DE ROUTE

Tijdens deze route leer je leer je zowel het opgepoetste Athene kennen in de chique wijk
Kolonaki, als de rauwe kant van de stad in de anarchistenwijk Exarcheia. Het ene moment
drink je koffie tussen de Atheense jetset en even later een biertje tussen de activisten. Vanaf
de Lycabettus heb je een onovertroffen uitzicht over Athene. Liefhebbers van streetart
kunnen hun hart ophalen in Exarcheia. In deze route vind je ook een paar van de belangrijkste
musea van de stad.

DE WIJKEN

Het eerste hoogtepunt van deze route is een wandeling door de National Gardens, het
grootste park van Athene. Deze voormalige paleistuin beslaat zestien hectare en is een
groene oase in het hart van de stad.
Vervolgens kom je in Kolonaki, de chique wijk van de stad. Hier woont rijk en welgesteld
Athene. De vele cafés en restaurants in deze buurt worden bezocht door mannen in pak die
hier hun zakenlunches hebben, chique dames die hier koffiedrinken met dito vriendinnen,
jetsetters, politici en expats. Hier ga je naartoe om te zien en gezien te worden. Als je van
merkkleding houdt dan moet je hier zijn. Hier vind je trendy boetieks, designwinkels en de
bekende modehuizen zoals Prada en Dior. Foodies komen aan hun trekken bij een van de
culinaire winkels. Kolonaki is tegen de Lycabettusheuvel aan gebouwd. Dit is de hoogste
heuvel van Athene met een onovertroffen uitzicht over de stad. Er loopt een mooi wandelpad
helemaal naar de top. Geen zin om te lopen? Dan neem je de tandradbaan, die brengt je snel
en moeiteloos boven.
Naast Kolonaki ligt de anarchistenwijk Exarcheia; een groter contrast is nauwelijks denkbaar.
Exarcheia is de rauwe wijk van de stad, met een schoonheid die je moet willen zien. Hier
wonen studenten, intellectuelen en activisten die elkaar ontmoeten in een van de vele
buurtcafeetjes om te discussiëren over politiek. Exarcheia is een bruisende wijk vol
onafhankelijke boekhandels, kleine taverna's en alternatieve bars. Als je Exarcheia zegt, dan
zeg je ook streetart. Als je al deze kunstwerken zou willen bekijken ben je zo een dag kwijt.
Aan de rand van Exarcheia vind je het Nationaal Archeologisch Museum, een van de
belangrijkste musea van Griekenland.
Het Omomiaplein heeft geen goede reputatie, in veel reisgidsen lees je dat je hier beter weg

kunt blijven. Het is inderdaad niet de beste buurt van Athene, maar zeker niet zo gevaarlijk als
sommigen je willen laten geloven. Hier vind je niet veel ‘oude stenen’, omdat dit gebied in de
oudheid buiten de stadmuren lag. Maar er zijn wel 19e-eeuwse architectonische juweeltjes.

WEINIG TIJD

National Gardens + Lycabettusheuvel + Ama Laxei + Archeologisch museum +
Navarinou Park

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.90 km)

Omoniaplein.

Neem vanaf het Syntagmaplein de trap omhoog. Steek de weg over en ga rechtsaf. Ga net na
de kiosk het park in 1 . Loop rechtdoor en volg het pad in een bocht naar links. Ga op de
kruising links en neem het derde pad rechts. Loop het park uit. Ga voor de woning van de
president 2 rechts, of sla meteen linksaf. Steek de Vasilissis Sofias over en volg de weg voor
kunst 3 . Steek het plein aan je rechterhand schuin over en neem de straat rechts voor lekker
eten 4

5 . Ga dan links. Deze straat eindigt in trappen, die je allemaal beklimt. Voor je is de

teleferiek naar de Lycabettus 6 . Ga na terugkomst vanaf dit punt links en neem aan het
einde de trap links naar beneden. Ga de eerste rechts, eerste links, eerste pad rechts voor
mezze en een openluchtfilm 7

8 . Loop het plein over, neem de trap naar beneden en loop

rechtdoor. Bij Everest ga je linksaf, Tsakalof 9 in. Waar het voetgangersgebied ophoudt ga je
rechtsaf, bij de splitsing weer rechts en de tweede rechts voor verzorging en voeding 10 11 .
Neem de derde rechts en de eerste links voor een mooie kerk 12 . Ga de eerste links voor
modern handwerk 13 , dan rechts voor een knipbeurt en mode 14 15 . Ga de tweede rechts
voor een stijlvol café 16 . Ga aan het einde links en bij Free Thinking Zone 17 rechts en gelijk
links. Ga links, neem de derde rechts en ga bij Frumel 18 links. Ga rechts, de derde links en bij
de tweede rechts links de trappen op. Ga aan het einde links voor een wandeling en een
drankje 19 20 . Ga rechtdoor, neem de trappen links. Ga onderaan rechts voor moderner
Grieks 21 . Ga op het kruispunt links en gelijk rechts. Ga op de 28 Oktobrios links voor
archeologie 22 . Neem de tweede links voor de oude technische universiteit 23 . Houd na het
plein 24 rechts aan. Ga de eerste rechts voor streetart 25 . Neem de derde links voor een
herdenkingsplaats 26 . Ga, het voetgangersgebied verlatend, linksaf voor kleding 27 . Steek de
weg over en loop recht door het park 28 . Ga aan het eind rechts, weer rechts en dan links
voor Zuid-Amerikaans streetfood 29 . Ga rechts en links voor een autovrij straatje 30 . Ga aan
het einde rechts, links, rechts en links voor een ouzeri 31 . Loop door en ga op de Akadimias
rechts voor een vegetarisch maal 32 en de eerste links voor feelgood vegan en traditioneel
Grieks 33 34 . Aan het einde rechts, de eerste rechts en de tweede links. Steek de 3
Septembriou over en ga linksaf het voetgangersgebied in 35 . Je loopt nu zo naar het
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1 NATIONAL GARDEN - LEUK OM TE DOEN

De National Garden – het grootste park van Athene – is de voormalige paleistuin, aangelegd
in de 19e eeuw door koning Otto. Naast wandelpaden en bankjes zijn er ook vijvers, een soort
kinderboerderij en zelfs een originele mozaïekvloer uit een Romeinse villa. Geen fijner begin
van je dag dan op een bankje in de schaduw van een van de grote bomen, met een coffee-togo die je kunt halen bij een van de koffietentjes tegenover de ingang van het park.
amalias 1, metro syntagma
2 WONING VAN DE PRESIDENT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dit riante optrekje uit het einde van de 19e eeuw deed tot 1974 dienst als koninklijk paleis.
Toen in 1974 de monarchie werd afgeschaft en de koning werd verbannen naar Engeland
werd dit de woning van de president. Je kunt niet binnenkijken; wel zijn af en toe de
presidentiële tuinen open voor publiek. De presidentswoning wordt bewaakt door de Evzones,
wachters in traditionele kleding, die ieder uur – om kwart over – wisselen. De wisseling hier
trekt veel minder publiek dan de wisseling op het Syntagmaplein, waardoor je de ceremonie
een stuk beter kunt zien.
herodou attikou, metro syntagma
3 BENAKI MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In een drie verdiepingen tellende neoklassieke villa vind je de privécollectie van de rijke
Griekse zakenman en kunstverzamelaar Benakis. De collectie omvat voorwerpen vanaf de
oudheid tot heden. Benaki had oog voor kunst, zelfs de eenvoudigste voorwerpen die hier
staan zijn nog mooi. Iedere donderdag kun je het Benaki Museum gratis bezoeken. De
museumshop is een aanrader voor originele cadeautjes.
koumpari 1, www.benaki.gr, +30()210-3671000, wo & vr 10.00-18.00, do & za 10.00-0.00, zo
10.00-16.00, entree € 9, metro syntagma, evangelismos
4 KOSTARELOS - ETEN & DRINKEN

Kaasliefhebbers komen van heinde en verre naar Kostarelos voor hun grote sortering
kwaliteitskazen. In deze modern ingerichte winkel annex lunchroom kun je ook terecht voor
ontbijt, lunch, brunch of een kaasproeverij. En ze hebben een uitgebreid assortiment
sandwiches-to-go. Scoor hier een sandwich en eet die op bij je volgend stop; de top van de
Lycabettusheuvel.
patriarchou ioakim 30-32, www.kostarelos.gr, +30()210-7259000, ma-za 8.00-22.00,
sandwiches vanaf € 5, metro evangelismos
5 ZURBARáN - ETEN & DRINKEN

Het onlangs geopende Zurbarán is in korte tijd uitgegroeid tot een van de hotspots van
Kolonaki. Hier kom je voor de lunch, een diner, of een mooie cocktail. Zelf omschrijven ze hun
kookstijl als 'een creatieve interpretatie van de Mediterrane keuken'. De mooiste plek bij
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Zurbarán is de overdekte patio achterin. Populair is de wekelijkse zondagsbrunch vanaf 12.00
uur, waarbij een dj zorgt voor een lekker sfeertje.
patriarchou ioakim 38, zurbaranathens.gr, +30()210-7238334, dagelijks 12.00-3.00, salades
vanaf € 12, metro evangelismos
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6 LYCABETTUSHEUVEL - LEUK OM TE DOEN

De Lycabettusheuvel is met zijn bijna driehonderd meter het hoogste punt van Athene.
Overbodig om te vermelden dat je vanaf hier een waanzinnig uitzicht hebt over de stad en de
kust. Je kunt omhoog lopen of met de tandradbaan omhoog gaan. Wil je lopen, ga dan – als je

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.

voor het station van de tandradbaan staat – linksaf. Aan het einde van de weg loopt er een pad
de heuvel op. Dit pad slingert zich omhoog tussen de bomen en agaven door en voor je het
weet ben je er.
lycabettus, www.lycabettushill.com, +30()210-7210701, tandradbaan dagelijks 9.00-2.30,
retour tandradbaan € 7, metro evangelismos
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7 DEXAMENI - ETEN & DRINKEN

Vincent van den

Dexameni, waterreservoir in het Grieks, ligt aan het gelijknamige plein. Het heeft z'n naam te

Hoogen

danken aan een reservoir dat hier zo'n tweeduizend jaar geleden werd gebouwd. In het kleine
gebouwtje vind je alleen de keuken en de toiletten; de tafels en stoelen staan buiten op het
trottoir. Deze relaxte tent is populair bij de locals die hier komen voor koffie of voor een

LAATSTE UPDATE

2019-07-15 13:09:44

drankje met mezze. Erg lekker is de gegrilde halloumikaas met vijgenjam.
plateia dexamenis, +30()210-7224609, dagelijks 10.00-1.00, koffie vanaf € 2, metro
evangelismos

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 OPEN AIR CINEMA DEXAMENI - LEUK OM TE DOEN

Het Atheense klimaat met z'n lange zomers en vele zwoele nachten is ideaal voor een
openluchtbioscoop. Een van de mooiste van Athene is Open Air Cinema Dexameni,
gevestigd op de plek waar ooit de Romeinse keizer Hadrianus een waterresservoir had. Er
worden voornamelijk Engelstalige films met Griekse ondertiteling vertoond. Het aanbod
varieert van hedendaagse films tot klassiekers. Uiteraard komt de film Mamma Mia! iedere

LOCAL

zomer ook wel een keer voorbij.
plateia dexamenis, cinedexameni.gr, +30()210-3623942, mei-sept, entree € 8 (wo 2e persoon

9 TSAKALOFSTRAAT - LEUK OM TE DOEN

De Tsakalofstraat wordt ook wel de catwalk van Athene genoemd. Nu is die benaming
misschien ietwat overdreven, maar het is een fantastische straat om mensen te kijken. Neem
plaats op een van de terrassen tussen het Kolonakipubliek, dat varieert van snelle
zakenmannen tot deftige oude dametjes, om mensen te kijken.
tsakalof, metro evangelismos

7

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.

gratis), metro evangelismos
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