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ATHENE
VROEGER EN NU

De Europese iconische stad Athene blijft een culturele,  buitengewone en exotische 
bestemming. Gelegen tussen de zee en de bergen, opent Athene haar deuren voor 
u.  Ontdek in dit waar openluchtmuseum en idyllisch kader de oorsprong van de 
Europese cultuur.  Naast de bezienswaardigheden uit de oudheid, is Athene ook 
een creatieve, kosmopolitische en verrassende hoofdstad. 

Op het programma tijdens uw verblijf: 

▪ Ontdekking van de Akropolis met 3D-tablet. 

▪ Bezoek aan het bijzondere Akropolismuseum. 

▪ Ludieke ontdekking van het historische centrum per Trikke. 

▪ Bezoek aan Renzo Piano’s meesterwerk van duurzaam design, het Stavros
Niarchos Foundation Cultural Center.

▪ Vespatour op het eiland Egina. 





Dag 1
Woensdag 19 oktober

BRUSSEL/ATHENE

Dag 2
Donderdag 20 oktober

ATHENE

Dag 3
Vrijdag 21 oktober

ATHENE

Dag 4
Zaterdag 22 oktober

EILAND EGINA

Dag 5
Zondag 23 oktober

ATHENE/BRUSSEL

▪ Wandeling in het oude 

Agora, bezoek aan de 

akropolis met iPad.  

▪ Bezoek aan het nieuwe 

Akropolismuseum.

▪ Verplaatsing naar Piraeus. 

▪ Verplaatsing naar de 

haven van Piraeus en ferry 

naar het eiland Egina. 

▪ Vespatour op het eiland. 

▪ Beklimming van de 

Lycabettusheuvel of vrije 

tijd. 

▪ Lunch aan de voet van 

de Akropolis.  

▪ Lunch in Piraeus. ▪ Lunch in Perdika.  ▪ Lunch in het hotel of in de 

wijk Kolonaki. 

▪ Vlucht Brussel/Athene -

14.00u./18.00u.

▪ Verplaatsing naar het 

centrum en we installeren 

ons in hotel Academias. 

▪ Tour van 2 uren per Trikke

inclusief toegang tot het 

Panathinaikostadion.  

▪ Vrije tijd.  

▪ Architecturale rondleiding 

in de Stavros Niarchos

Foundation.

▪ Vrije tijd in Egina.

▪ Ferry naar Piraeus en 

verplaatsing naar het hotel.  

▪ 14.00u.: naar de 

luchthaven.

▪ Vlucht Athene/Brussel -

16.35u./18.55u.

▪ Diner in het hotel of in de 

wijk Kolonaki. 

▪ Diner in een restaurant van 

het centrum.  

▪ Diner in een restaurant van 

het centrum. 

▪ Diner in een restaurant van 

het centrum. 



PROGRAMMA

Vrijdag 19 oktober 2022: Brussel – Athene: 

We nemen de directe vlucht naar Athene met Sky Express: Brussel/Athene - 14.00u./18.00u.

Er is een tijdsverschil van één uur tussen Brussel en Athene.  18.00u. in Athene = 17.00u. in Brussel. 

Ontvangst door tweetalige gids en verplaatsing naar hotel Academias ****sup in het centrum van Athene 
(ongeveer 40 minuten).  We installeren ons in de kamers.  

Diner in het hotel of in een restaurant van de wijk Kolonaki. 



Donderdag 20 oktober 2022: Historisch Athene: 

Na het ontbijt wandelen we naar het oude Agora, zenuwcentrum van het 
antieke Athene.  Vervolg naar de rots Akropolis en monumenten 
(waaronder het beroemde Parthenon), een buitengewoon architectonisch 
en artistiek geheel dat het oude Griekenland aan de rest van de wereld 
heeft nagelaten. Zo zijn ze het universele symbool geworden van de 
klassieke geest en beschaving. Het bezoek is met 3D-tablet die alle 
tempels en beelden van de Akropolis toont zoals ze waren, 2000 jaar 
geleden.  

Lunch aan de voet van de Akropolis. 

Per Trike zetten we het bezoek aan het historisch centrum verder.  Deze 
elektrische scooter op 3 wielen rijdt zeer stabiel en is toegankelijk voor 
iedereen.  U ontdekt onder andere de uitgestrekte Nationale Tuin met het 
Zappeion en de tempel van de Olympische Zeus, evenals het 
monumentale Panathinaikostadion dat werd gebouwd voor de eerste 
moderne spelen van 1896. Vrij op het eind van de namiddag.  

Diner in een restaurant in het centrum van Athene.



Vrijdag 21 oktober 2022: Nieuw Akropolismuseum, Piraeus en het 
cultureel centrum Stavros Niarchos:

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het bijzondere 
Akropolismuseum. In dit monument uit glas en beton van 14.000 
vierkante meter, ontworpen door architect Bernard Tschumi, bevindt zich 
een schat aan zorgvuldig georganiseerde sculpturen, keramiek en andere 
indrukwekkende schatten van de Akropolis. 

Vervolg naar Piraeus, historische haven en stad op zichzelf.  U ontdekt er 
de spectaculaire reconstructie van de orthodoxe en weelderig versierde 
kathedraal Agia Triada. Visontbijt in Microlimano, een van de drie 
havens van Piraeus. 

Vertrek naar het cultureel en recreatief centrum van de Stavros Niarchos
Foundation, ontworpen door architect Renzo Piano. Het werd in 2016 
geopend en is het grootste culturele en educatieve project ooit in 
Griekenland. Dit gemeenschapsmonument doet dienst als ultramodern 
hoofdkwartier van de Opera en de Nationale Bibliotheek van 
Griekenland, voorzien van een mediterraan landschapspark van 17 ha en 
een 400 m lang zeewaterkanaal. Een waar architecturaal succesverhaal, 
bekroond met de hoogste onderscheiding voor milieuvriendelijke en 
duurzame gebouwen. 

Diner in een restaurant in het centrum van Athene. 



Zaterdag 22 oktober 2022: Excursie naar het eiland Egina: 

Na het ontbijt trekken we naar de commerciële haven van Piraeus en 
stappen we aan boord van de ferry naar Egina, het grootste eiland van 
de Saronische Golf (oversteek van 1 uur). Ver van het drukke Athene 
verwelkomt Egina ons in een compleet andere omgeving: 
pistacheplantages, dennenbossen, kleine inhammen en historische sites. 

Ontdekking van het eiland per vespa met bezoek aan de prachtige 
Tempel van Aphaia, wondermooi bewaard gebleven, en aan het Sint-
Nektariosklooster, een hoge processieplaats, indrukwekkend door de 
omvang.

Rijdt u liever niet met de vespa, dan kunt u ook een taxi of minibus nemen.  

Lunch in Perdika, een pittoresk vissershaventje en vrije tijd in de kleine 
hoofdstad waar het aangenaam wandelen is. 

Terugkeer naar Piraeus en Athene in de late namiddag.  

Diner in een restaurant in het centrum van Athene. 



Zondag 23 oktober 2022: Athene – Brussel: 

Deze ochtend hebt u verschillende mogelijkheden: 

▪ Wandeling in de Kolonakiwijk en kabelbaan naar de top van de 
Lycabetteheuvel voor een 360° panoramisch uitzicht over Athene. 

▪ Individueel bezoek van een museum dichtbij het hotel: het Benaki 
Museum, dat de kunst en geschiedenis van Griekenland vanaf de tijd 
van de oude Grieken tot het begin van de 20e eeuw laat zien, of het 
Museum voor Cycladische Kunst, dat vooral bekend is om de 
gladde witmarmeren beeldjes die op de Cycladeneilanden zijn 
uitgehouwen.

Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Athene gebracht.  Check-in 
bij de balies van Sky Express en vlucht naar Brussel: Vlucht Athene/Brussel 
-16.35u./18.55u. 







UW HOTEL

ACADEMIAS ****SUP

Het onlangs geopende Academias Hotel, dat deel uitmaakt van de Autograph
Collection Hotels, is een eigentijdse interpretatie van Plato’s Academie, 
waarvan de drie orden - wetenschap, filosofie en kunst - de inspiratiebron 
vormden voor de inrichting. Een luxueuze en comfortabele atmosfeer, vlakbij 
de wijk Kolonaki. 

▪ Ligging: in het centrum van Athene, naast de chique wijk Kolonaki, op 20 
minuten stappen van de historische wijk Plaka.  

▪ Faciliteiten: restaurant Symposium van het hotel biedt authentieke lokale 
gerechten, bereid door een met Michelinprijzen bekroond team. Klein 
binnenzwembad en sauna.  

▪ Kamers: de 60 kamers en suites zijn als het ware privébibliotheken: de 
koperen armaturen en zachte fauteuils harmoniëren met de geometrische 
en strakke lijnen van de muren en glaspartijen.





WE KIJKEN ERNAAR UIT OM 
JULLIE DAAR TE ZIEN!
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