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ZWEVENDE 
KLOOSTERS EN  
ANTIEKE ZUILEN

Een meerdaags bezoek aan Athene hoort bij deze 
reis, zeker nu de hoofdstad in het kader van de 
Olympische Spelen een grondige opknapbeurt 
heeft gekregen. Zo loopt langs alle antieke 
hoogtepunten een nieuwe flaneerboulevard, 
een promenade die zo netjes oogt en waarlangs 
de huizen soms zo opzichtig zijn gerestaureerd 
dat de wandelaar bijna denkt door het decor 
van de film Spartacus te lopen. In het Nationaal 

Archeologisch Museum kun je kennis bijtanken 
over kunst en geschiedenis. Daarna in de 
namiddag genieten op een terrasje in de chique 
wijk Kolonaki, het Amsterdam-Zuid van Athene. 
Voor later op de avond zijn de hippe wijken Psiri 
en Gazi aan te raden, met veel restaurants en 
clubs. Een goed begin van deze reis. De route is 
zo gepland dat je niet meer terug hoeft naar de 
hoofdstad.

ROUTE (1.800 KM)

Na het verblijf in Athene maak je meteen een 
fikse sprong van een kleine 400 kilometer. Rijdt 
gelijk op met de kust over de E75, gedeeltelijk 
autobaan, richting Thessaloniki. Dan bij Lamia 
afslaan en over de E65 naar Neon Monastinon 
en Trikala. Vanuit deze laatste stad is het nog 
geen half uur rijden naar Kalabaka en de Mete-
orakloosters. Reken voor het bezoek aan deze 
kapitale bezienswaardigheid op een hele dag.

Een rondreis langs de monumenten van de Griekse cultuur die de grondslag legde voor de 
westerse beschaving is een onverslijtbare klassieker. Je hoort en ziet de Helleense verhalen 
over de handige Myceners, de slimme Atheners en de ruige Spartanen. Langs de route 
kunnen ook culturele toppers worden aangedaan met christelijke inspiratie, zoals Mistra 
en de Meteorakloosters, en zelfs bezienswaardigheden uit Turkse tijden, zoals in Ioannina. 
Bij dat alles komt het vaak bijzonder fraaie Griekse landschap langs de kust, het uitgestrekte 
binnenland en niet te vergeten het bergachtige noorden.

De volgende etappe is kort maar fraai. Ruim 
130 kilometer naar Ioannina over de spannende 
Katarapas. Leg even aan in het berg- en skidorp 
Metsova (915 m). Na Ioannina richting Arta in 
het zuiden. Al direct even de hoofdweg verlaten 
voor een bezoek aan Dodona met zijn enorme 
antieke theater. Via het interessante stadje Arta 
over rijksweg ‘5’ verder richting Patras, de 
kustweg volgen en afslaan naar de ‘40’ tot 
Delphi. In totaal rond de 250 kilometer.

Van Delphi naar het schiereiland Peloponnesos 
is richting Athene via Thiva, dan vóór de 
hoofdstad rechtsaf de autobaan op richting 
Korinthe. Na de oversteek van het Kanaal van 
Korinthe op de autoweg blijven tot de afslag 
Mikines. Binnendoor via Argos naar het 
heerlijke badplaatsje Nafplio, een prima stek 
voor een avond en een nacht en een 
uitvalsbasis voor een dagtocht opzij van de 
route die Mycene en Epidaurus aandoet. De 
afstand van beide routes bedraagt ruim 350 
kilometer.

Dan van Nafplio binnendoor naar Tripoli en pal 
zuid naar Sparti (het oude Sparta) en het 
aanpalende Mistra, ongeveer 120 kilometer. Rij 
na bezichtiging van Mistra nog 60 kilometer 
westelijk en zoek onderdak in Kalamata. 
Kalamata – Kalo Nero, langs de kust naar 
Kalafas en dan binnendoor naar Olympia, ca. 
130 kilometer.

Het laatste deel van de route, vanuit Olympia 
oostwaarts naar Tripoli-Athene, is over de 
eerste 130 kilometer landschappelijk zeer fraai. 
Daarna nog een kleine 200 kilometer autoweg 
naar het vliegveld. 

REISDUUR

Tien dagen tot twee weken.

GAAN ZIEN

  De Meteorakloosters. Op hoge rotspunten in 
de bodem van wat ooit een prehistorische 
binnenzee was, bouwden jonge en sterke 
monniken in de Middeleeuwen ongenaakbare 
kloosters. De gebouwen lijken te ‘zweven’ in 
de hete lucht. 
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  In Ioannina heerste de roemruchte Ali Pasja 
in Turkse tijden. Een mooie, gezellige, groene 
stad met een oriëntaalse sfeer. 

  Delphi is van de vele Griekse Orakels het 
beroemdste en qua ligging in het landschap 
ook het allermooiste. De mystieke sfeer is 
tastbaar.

  Kanaal van Korinthe. Een sterk staaltje 
ingenieurskunde uit vroeger eeuwen. 

  Mycene en Epidaurus. Ruïnes en verhalen 
vanaf drieduizend jaar geleden. Het theater 
van Epidaurus is het best bewaarde van 
Griekenland.

  Mistra is een bijzonder goed bewaard 
gebleven (en deels nog bewoond) 
vestingstadje uit de Middeleeuwen. Huizen 
en veel religieuze bouwwerken geven een 
goed idee van de Byzantijnse architectuur.

  Olympia’s stokoude Olympische park is een 
bijzondere bezienswaardigheid, zowel wat 
betreft de ruïnes als het landschap 
eromheen. Ga vroeg kijken, het wordt er heet 
overdag. Het bijbehorende museum is 
gekoeld en de moeite van een bezoek waard.

LINKS

  www.visitgreece.gr
  www.grieksegids.nl
  http://griekenland.pagina.nl
  www.grieksverkeersbureau.nl


