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kalamItsa (ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ) 

Om Kalamitsa te bereiken rijd je via een schitterende route langs het smalste gedeelte van 

het eiland. De velden strekken zich uit tot aan het strand. Aangenaam strand met een heer-

lijk briesje.Wat een prachtig gezicht. 

slapen en eten

H  Studio’s Roula Fiolakis: groot bord aan je linkerhand net voor je het strand bereikt 

T  22 22 09 30 71. Het hele jaar geopend. Tweepersoonskamer in het hoogseizoen ongeveer € 50 (over de 

prijs valt te onderhandelen). Vier studio’s voor 2-3 personen. Heel rustig en netjes. Mooi uit-

zicht op het strand. Aangename tuin met veel bomen en bloemen. 

R  Restaurant Mouries: ongeveer 2 km voor Kalamitsa T  22 22 09 35 55 of 22 22 09 36 00. Al-

leen in het weekend geopend. Hier kun je niet alleen rekenen op een uitstekende prijs-kwali-

teitverhouding, maar ook op een ontvangst die zijn gelijke niet kent. De meisjes en vrou-

wen krijgen een takje basilicum mee naar huis (zo hoort het volgens de traditie). Voor de 

rest gebeurt alles steeds met een glimlach. De groenten komen rechtstreeks uit de moes-

tuin. De eigenaren bieden je uitstekende lokale vleesschotels aan. Perfect adres.

R  O Pappous Ki Ego: Leoforos Kalamitsa. Ongeveer € 15-20 voor een maaltijd. Mooie taverne in 

een tuin met veel groen. Veel originelere keuken dan in andere tavernes (specialiteiten 

van Skyros). Proef bijvoorbeeld eens de courgettes met yoghurt en kip van opa (kotopoulo 

tou pappou). Muziek op de achtergrond en zeer vriendelijke ontvangst. In de zomer live-

muziek in het weekend. 

Z  Op 2 km afstand van Kalamitsa bevindt zich het keienstrand van Kolimbada (parkeer langs de weg en ga te 

voet naar beneden). Rechts van het keienstrand ligt een piepklein zandstrand bedekt met 

vreemde rotsen vol gaten. Na ongeveer 15 min lopen bereik je nog andere kreken.

Volg de weg tot 1 km voor Tris Boukes (het heeft geen zin om er het strand te gaan zoeken, 

want het is militair domein). Links kun je tussen de olijfbomen het graf van de Engelse dich-

ter Rupert Brooke bezoeken. Hij is gestorven in 1915 op een Franse ziekenhuisboot en werd 

op eigen verzoek op het eiland begraven.

de saronIsche eIlanden

De Saronische eilanden (Αργοσαρωνικος, Argosaronikos in het Grieks) liggen het dichtst 

bij Athene, wat een voordeel is als je weinig tijd hebt. Bovendien voel je je er snel op je 

gemak. De eilanden verschillen allemaal enorm van elkaar (Hydra is bijvoorbeeld erg droog 

terwijl Spetses voor een groot deel met bos bedekt is). 

Hydra
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             ZEE

KRETENZISCHE ZEEMIDDELLANDSE
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aankomst en vertrek
Veerboten, maar vooral vleugelboten (Flying Dolphins en Euroseas-Eurofast 1) zorgen voor de ver-

binding met de Saronische eilanden. Alle boten vertrekken vanuit Piraeus.

Egina 
ΑΙΓΙΝΑ postcode 180 10 | 14.000 inwoners

Het eiland dat het dichtst bij Athene ligt. Toeristen komen vooral naar Egina om de tempel 

van Afea te bezoeken, maar mensen die de extreme hitte van Athene niet goed verdragen, 

kunnen hier ook rustig blijven overnachten en genieten van de charme die eigen is aan ei-

landen en die hier bovendien ontleend wordt aan de rijke geschiedenis, waarvan nog heel 

wat overblijfselen te zien zijn. Verlies echter niet uit het oog dat Egina een van de drukst be-

zochte eilanden is, vooral geliefd bij de Atheners. Het is met zijn 12.000 inwoners op een op-

pervlakte van 100 km2 sowieso al dichter bevolkt dan het gemiddelde Griekse eiland; je zult 

er dus zeker niet alleen zijn … 

Vergeet ook niet dat Egina de Griekse hoofdstad is van de groene amandel of pis tache. Jam-

mer dat de nootjes zo prijzig zijn (duur aperitiefje!). 

een beetje geschIedenIs
In de oudheid was Egina de grote rivaal van Athene. De eerste Griekse munten werden er ge-

slagen en Egina had een machtige vloot. Het eiland sloot een verbond met de Perzen en ver-

sloeg Athene. Later verenigde Egina zich met Sparta. Dit keer kwam Athene als overwinnaar 
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uit de strijd. De bewoners van het eiland werden gedeporteerd en vervangen door Atheense 

kolonisten.

aankomst en vertrek

F Van/naar Piraeus: vertrek en aankomst vanaf vertrekhal E8 naast de aanlegsteiger van de 

veerboten naar de Cycladen en de halte van bus X96 die Piraeus met het vliegveld verbindt. 

Je komt op dezelfde plaats terug. Helaas moet je langs Piraeus om van Egina naar de andere 

Saronische eilanden te gaan.

F  Met de veerboot: de overtocht naar de haven van Egina duurt ongeveer 1½  uur (1  u en 

10 min naar Souvala). Souvala en Agia Marina worden in de zomer zo‘n zesmaal per dag aan-

gedaan. 

F  Met de vleugelboot (Flying Dolphins): de Flying Dolphins zijn sneller en iets duurder 

T  21 04 19 92 00. Deze boten varen in principe het hele jaar door, maar er kunnen natuurlijk 

altijd verhinderende omstandigheden plaatsvinden. Begin juni-half sept. om het uur een 

afvaart tussen 7.00 en 20.00 u. De overtocht duurt 40 min. 

de haven van egIna
Zoek het niet te ver: de haven van Egina is een van de aangenaamste plekjes van het eiland. 

Het leuke kapelletje (Agios Nikolaos) aan het einde van de kade mag je zeker niet missen. Ga 

echter niet zwemmen aan het kleine strand naast de haven. Verderop vind je leukere plek-

jes, meer bepaald ten noorden van de haven, tussen het hotel Plaza en het archeologisch 

museum. Of in de leuke baai 500 m verderop, aan het lager gelegen gedeelte van de weg die 

evenwijdig loopt met de zee. Het is er heel rustig, maar jammer genoeg is het er niet altijd 

even schoon … 

nuttIge adressen

I  Toeristenpolitie: Odos Leonardos Lada (de straat van Snack Tropics, die uitkomt aan de haven). Het huis 

staat aan het einde van een binnenplaats aan de linkerkant T  22 97 02 77 77.

B  Postkantoor: links van de aanlegsteiger, in de straat die uitkomt op de Platia Ethnegersias (waar de bussen 

staan). Geopend ma.-vr. 7.30-14.00 u.

A  Banken: in de haven. Geopend ma.-vr. 8.00-14.00 u. Je kunt in alle kantoren geld wisselen en ze 

hebben allemaal een geldautomaat.

W  Café Leousis: in de haven. Ze hebben maar een computer en het is best wel prijzig. Mensen 

met een eigen computer kunnen gratis inloggen via wifi (vraag de code aan de medewer-

kers). Soms mag je gratis gebruikmaken van de computer. 

A  Buitenlandse kranten: in de haven, naast Alpha bank.

A  Medisch Centrum(Kentro ygias): T  22 97 02 22 22. Nogal afgelegen. Neem de richting van het archeolo-

gisch museum en volg daarna de bewegwijzering.

A  Ziekenhuis (Nosokomio): T  22 97 02 22 09 of 22 51. Ga de Odos Sokratou in (de straat voor de kerk aan de 

haven) en neem daarna de Odos Mitropoleos. Het ziekenhuis staat aan de rechterkant.

A  Verhuur van auto’s en tweewielers: Ongeveer € 15-20 per dag voor de huur van een scooter. 

Groot aantal verhuurders in de haven en in de straat die parallel loopt aan de kade. Ze hante-

ren allemaal dezelfde tarieven. Vergelijk de kwaliteit van de voertuigen, want die verschilt 

nogal tussen de verschillende verhuurders. Wie slim is, probeert ook van de onderlinge 

concurrentie gebruik te maken om een goede deal te sluiten. 

OBusstation: op Platia Ethnegersias (links van de aanlegsteiger van de Flying Dolphins). Meerdere bus-

lijnen: 7-8 keer per dag een bus richting Perdika, Souvala en Agia Marina (via de tempel van 

Afea). 



egIna / eten | 199

slapen

Vermijd de weekenden en de maand augustus, want dan stromen de straten vol met 

Atheners die de hitte van hun hoofdstad ontvluchten.

doorsneeprIjs

H  Pension Electra: Odos Leonardos Lada 25 T  22 97 02 67 15 of 69 38 72 64 41 

@  aegina-electra.gr. Het hele jaar geopend. Tweepersoonskamer € 40-55, af hankelijk van het seizoen. Be-

taalkaarten niet geaccepteerd. Wifi. Fleurige kamers met klein balkon, airco, koelkast en tv. 

Uitzicht over zee vanaf de hoogste verdieping. Op de hygiëne is niets aan te merken. 

Goede ontvangst door de eigenaar, die het leuk vind om tips te geven. 

H  Hotel Marmarinos: Odos Leonardos Lada 24 (de straat van de toeristenpolitie) 

T  22 97 02 35 10 @  hotelmarmarinos.gr. Het hele jaar geopend. Tweepersoonskamer in het hoogseizoen 

circa € 35-40. Wifi. Rustig, want het ligt wat verder van de haven af. Grote eenvoudige ka-

mers voorzien van alle gemakken (tv, airco,koelkast). De meeste kamers hebben een 

balkon. Die op de 2de verdieping hebben natuurlijk het mooiste uitzicht. Parkeerplaats 

en hoteltuin aan de overkant. 

luxueus

H  Hotel Nafsika: T  22 97 02 23 33 @  hotelnafsika.com. Ga bij de aanlegsteiger naar links langs het 

archeologisch museum en loop dan nog circa 500 m verder. Geopend mei-half okt. Ongeveer € 70-80 voor 

een tweepersoonskamer incl. ontbijt. Ruim van tevoren reserveren als je in juli of aug. wilt gaan want het zit 

altijd vol! Betaalkaarten niet geaccepteerd. Charmant en stijlvol hotel. De kamers zijn verdeeld 

over verschillende kleine gebouwen omringd met een tuin. Een beetje rommelig maar 

wel knus. Kamers met badkamer, airco, koelkast en een terras (de hoogste kamers kij-

ken uit op zee). Je nuttigt het ontbijt waar je zelf wilt, bijvoorbeeld op het terras bij het 

zwembad met een adembenemend uitzicht op zee. Het personeel is zeer attent. 

H  Eginitiko Archontiko: Odos Thomaïdou 1 en Agiou Nikolaou T  22 97 02 49 68 

@  aeginitikoarchontiko.gr. Charmant adres, achter de haven, dichtbij de Marcellustoren (aan de haven loop 

je de Odos Aiakou op). Makkelijk te herkennen aan de donkerrode gevel. Hele jaar door geopend. Tijdens het 

hoogseizoen circa € 60-70 inclusief ontbijt. Computers. Het gebouw dateert uit het begin van de 

19de eeuw. Tot grote trots van de uitbaters logeerden hier in het verleden verschillende 

grote namen uit de Griekse geschiedenis. De schilderijen in de salon zijn van de hand 

van Venetiaanse kunstenaars. Een twaalftal lichte en nette kamers met eigen badkamer 

en soms een balkon. Je kunt heerlijk zonnen op het terras en ontbijten op het intieme 

binnenplaatsje of op het dakterras. Wij hebben zelf een zwak voor dit hotel, want het 

heeft veel karakter en je wordt er uiterst vriendelijk ontvangen. 

H  Hotel Brown: ga in de haven rechts bij de steiger, ongeveer 150  m na de kerk T  22 97 02 22 71 

@  hotelbrown.gr. Geopend mei-okt. Tweepersoonskamer ongeveer € 55, driepersoonskamer ongeveer € 65. 

Exclusief onbeperkt ontbijtbuffet (€ 6 p.p.). Wifi. Mooi en comfortabel hotel in een oud gebouw 

in de haven (witte kalk, ongepleisterde stenen en blauwe luiken) herkenbaar aan het 

beeld van het familiewapen op de gevel, een hippocampus. Zo’n dertig comfortabele en 

goed uitgeruste kamers. Zo‘n twaalf kamers bevinden zich in bungalows die aan de rus-

tige en aangename tuin van het hotel grenzen. Daar vergeet je gewoon dat je in het 

stadscentrum bent. Vriendelijke ontvangst. 

eten

goedkoop

Q  Bakkerij: aan de kade, ten zuiden van de haven, tegenover de zee. 50 m ten zuiden van de vismarkt. Over 

het algemeen geopend 7.00-14.00 u en 18.00-22.00 u. Lekker brood, vooral als het ovenvers is. 

Proef de tiropita (kaasflap). Ook in de Odos Aphaias: grote keuze zelfgemaakte koekjes.
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Q  Kruidenier: er zijn heel wat kruideniers in de stad. In de straat van hotel Miranda, ach-

ter de kapel en het stadion, vind je de supermarkt Kritikos.

- Vermijd de fruitmarkt op de aangemeerde boten. De kwaliteit van de producten is 

goed, maar ze zijn een stuk duurder dan elders.

R  Snack Tropics: tegenover de aanlegsteiger van de Flying Dolphins. Lekkere warme of koude 

broodjes voor weinig geld. Ook gebakjes, vers geperst vruchtensap, Griekse yoghurt, ijs 

en milkshakes. 

R  Giladakis: Vlak achter de vismarkt T  22 97 02 73 08. Dag. geopend. Ongeveer € 10 voor een maal-

tijd. Populaire eettent waar Grieken, vissers en toeristen in een gemoedelijke sfeer tafe-

len. Gegrilde inktvis en garnalen, sardines … allemaal vers en opgediend met heerlijke 

groenten. Geniet van de lekkernijen op het terras in het steegje of in de kleine eet-

ruimte. Heel goede prijs-kwaliteitverhouding en sympathieke bediening. Het is wel een 

beetje toeristisch geworden. 

doorsneeprIjs

R  Gramma Mezedopolio: Platia Ethnegersias (waar de bussen vertrekken en het postkantoor zit) 

T  22 97 02 62 77. Dag. geopend van Pasen-eind okt., alleen ’s avonds. Maaltijd € 10-15. In een huis dat 

verscholen ligt achter een muurtje in de schaduw van pistachebomen, in een kleine af-

geschermde tuin. Je hebt eerder het idee dat je bij vrienden gaat eten dan dat je het ge-

voel hebt naar een restaurant te gaan. Kleine keuze in verfijnde gerechten en smakelijke 

mezze als tussendoortje tussen twee glaasjes ouzo. Overheerlijke gerechten. De Zweedse 

eigenaresse is zeer vriendelijk en attent. Er zijn avonden waarop akoestische Griekse 

muziek gespeeld wordt door lokale artiesten op het kleine podium in de tuin. De eige-

naar speelt zelf ook wel eens mee. 

R  Visrestaurants aan zee: ten noorden van de aanlegsteiger. Ongeveer € 15-20. Een zestal visres-

taurants naast elkaar. Ze hanteren allemaal dezelfde prijzen. 

R  Maridaki: in de haven, voor de kerk. Maaltijd ongeveer € 15, iets duurder als je vis kiest. Lekkere 

traditionele gezinskeuken met onder meer een ruime keuze aan vis (poon, harder en 

kleine gefrituurde vis). Zoals overal is de vis nogal duur, maar er staan ook goedkopere 

gerechten op de kaart zoals mezze, gefrituurde groente (niet vet), tarama en tzatziki. 

souvala (ΣΟΥΒΑΛΑ)
Havenstadje een tiental kilometers ten noordoosten van de haven van Egina. Volg de kust-

weg om er te komen. 

slapen en eten

HR  Hotel Ephi: aan het begin van het dorp net voor de haven links T  22 97 02 55 93 @  hotelephi.gr. 

Geopend april-okt. Tweepersoonskamer € 40-50. Ruime kamers met airco, tv, koelkast, badka-

mer en bij de meesten ook een balkon. Zes van de kamers hebben uitzicht over zee. Rus-

tig en leuk ingericht. 

X  Op de weg naar Perdika rijd je door het stadje Marathonas, 5 km van Egina. Aangename 

zandstranden langs de hele baai. Uitstekende tavernes onder de tamarisken, aan het water.

perdIka (ΠΕΡΔΙΚΑ)
In het zuidwesten van het eiland, 11 km van Egina. Aan een doodlopende weg. Het haven-

stadje met z’n tavernes aan het water staat op de tweede plaats van gezellige plaatsjes op het 

eiland. Ver van alle bezienswaardigheden, maar veel rustiger dan Egina. Er zijn een paar mi-

nisupermarktjes in het dorp (en een grotere supermarkt tegenover hotel Venetia). Tegenover 
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het dorp ligt een klein eiland met pauwen en herten (vraag een visser om je er naartoe te 

brengen).

slapen en eten

H  Studio’s Venetia: rechts, voor je bij de haven komt T  22 97 06 12 19 of 22 97 06 13 41. Het hele 

jaar geopend. Voor inlichtingen kun je terecht bij het hotel Venetia, een beetje verderop, of bij de taverne 

Antonis, in de haven. Tweepersoonsstudio ongeveer € 50-70, af hankelijk van het seizoen. De studio’s 

zijn volledig ingericht (met airco, kitchenette, piepklein badkamertje en terras) en be-

vinden zich in een imposant geel huis met groene luiken. Het is er netjes en nieuw. Alles 

is in goede staat en het is van alle gemakken voorzien. Jammer dat de onmiddellijke om-

geving niet erg tot de verbeelding spreekt. Je krijgt gratis toegang tot het zwembad van 

het hotel met dezelfde naam (dat iets duurder-€ 55-60, ontbijt inbegrepen, en onper-

soonlijker is).

R  Een tiental tavernes bevindt zich rechts boven de haven, alle met hetzelfde uitzicht 

en met ongeveer dezelfde menukaart. Wij vonden R  To Proreon goed T  22 97 06 15 77. 

Het hele jaar geopend. Maaltijd voor ongeveer € 15. Er worden klassieke gerechten voor hele rede-

lijke prijzen geserveerd en ook goede verse visgerechten, maar die zijn weer een stuk 

duurder. 

wat Is er te zIen en te doen op egIna?
Huur een fiets of een scooter om het eiland te bezoeken. Je kunt een vervoermiddel huren 

per uur of per dag (voordeliger). Meestal moet je om 18.00 u terug zijn. Het is het eenvou-

digst om aan de haven in noordelijke richting te vertrekken. Rijd langs de zee tot in Souvala 

en rijd door tot aan de tempel van Aphea. Zak daarna af naar Agia Marina. Daar neem je de 

weg landinwaarts terug naar de haven van Egina. In het hoogseizoen gaan er regelmatig 

bussen, voor luie mensen. 

XX  De tempel van Aphea (Αφαια; spreek uit als ‘Afea’): in het noordoosten van het eiland, 13 km van Egina 

en 1,5 km voor Agia Marina. De bus Egina-Agia Marina stopt er T  22 97 03 23 98. In de zomer dag. geopend 8.00-

17.00 u. Buiten het seizoen 8.30-15.00 u. Toegangsprijs: € 4. Kortingen mogelijk. Gebouwd in 448 v.Chr. in 

Dorische stijl op de top van een heuvel, met een mooi uitzicht op zee. Samen met Kaap Sou-

nion en het Parthenon vormde de tempel de ‘heilige driehoek’. De driehoek, die bestond uit 

monumenten die de architectonische perfectie benaderden, dwong in de oudheid veel res-

pect af. De tempel is vrij goed bewaard gebleven. Van de 34 zuilen staan er nog 24 overeind. 

Er bevindt zich een archeologisch museum op de vindplaats zelf, maar dat is maar van 10.30-

13.30 u geopend. Door het pijnboombos kun je het strand bereiken.

Mis zeker het klooster van Agios Nektarios niet. Het ligt aan de weg tussen Egina en Afea en da-

teert uit het begin van de 20ste eeuw. Het is prachtig gerestaureerd, je zou haast denken dat 

het pas gisteren gebouwd werd. 

Minder opvallend zijn de ruïnes die je aantreft op de helling van de heuvel erachter, in de 

richting van Souvala. Ze zijn zo vervlochten met het rotsachtige landschap dat je ze makke-

lijk voorbij zou gaan. Ooit lag hier het dorp Paleochora, dat van de 9de tot de 19de eeuw de 

hoofdstad van het eiland was en waar destijds meer dan honderd kerken en kapelletjes ston-

den. Nu zie je enkel nog de overblijfselen van een twintigtal religieuze gebouwen … Dankzij 

zijn ligging kon het dorp ontsnappen aan de aanvallen van piraten. Van de weg leidt een pad 

naar de ruïnes. Bezoek ze ’s ochtends, dan ligt deze kant van de heuvel nog in de schaduw.

X  Het archeologisch museum: bij de afrit vanuit Egina-stad in Kolona T  22 97 02 22 48. Geopend di.-zo. 

8.30-15.00 u. Toegangsprijs: € 3. Fanaten van geschiedenis en oude stenen kunnen zich hier ver-

diepen in de vondsten die tijdens de archeologische opgravingen naar boven kwamen. Je 



202 | de grIekse eIlanden / de saronIsche eIlanden

vindt er ook overblijfselen van de voormalige muren van de Akropolis en de Griekse zuil die 

de heuvel sierde, het enige restant van een Dorische tempel gewijd aan Apollo.

X  Museum Christos Kapralos: 3 km van Egina, aan de kustweg in de richting van Souvala ter hoogte van het 

grote standbeeld van een vrouw voor de zee T  22 97 02 20 01 of 22 97 05 36 67. Dag. geopend juni-okt. di.-zo. 

10.00-14.00 u en 18.00-20.00 u. Nov.-mei alleen geopend vr.-zo. 10.00-14.00 u. Tentoonstellingen van 

keramiek en beeldhouwwerken van marmer en hout van de hand van de artiest Christos 

Kapralos. Hij maakte de kunstwerken tijdens de zomers die hij doorbracht in Egina tussen 

1963 en 1993.

Z  Agia Marina: aan de oostkant van het eiland. Rechtstreekse bootverbindingen met Piraeus (45 min) en de 

haven van Egina. Er is ook een bus Egina-Agia Marina. De broedplaats van de Scandinavische reisbu-

reaus. De hoofdstraat zit vol bars,restaurants en allerlei winkels. Een toeristenfabriek waar 

steeds meer beton gegoten wordt, waardoor het landschap ernstig verpest wordt. Jammer, 

want het strand met de rijen ligstoelen en de zongebruinde lichamen waren ooit waar-

schijnlijk best gezellig … Hier moet je niet je tijd verdoen als je maar even op het eiland bent! 

Poros
ΠΟΡΟΣ postcode 180 20 | 3600 inwoners

Poros maakt deel uit van de Saronische eilanden en bestaat in feite uit twee eilanden die 

met elkaar verbonden zijn door een brug over de vaargeul die de eilanden scheidt. Het ei-

land Sferia is slechts een speldenknop groot en wordt bijna volledig in beslag genomen door 

de stad Poros. Het noordelijke eiland Kalavria is groter. Poros ligt slechts 100 m van de Pelo-

ponnesos en er zijn heel wat motorbootjes die de overtocht maken vanuit Galatas. De 

hoofdstad van het eiland ligt in terrassen boven de haven, met witte huisjes die zich afteke-

nen tussen de zee en de hemel.

Poros, dat erg toeristisch is, heeft de bezoeker niets meer te bieden dan zijn charme, maar 

dat is op zich al een goede reden om het eiland te bezoeken. Tijdens een leuke wandeling ge-

niet je van de combinatie tussen neoklassieke en cycladische architectuur. Poros is veel au-

thentieker dan de andere eilanden. Het is er aangenaam groen en bebost en z’n kleine op-

pervlakte nodigt de moedigsten onder jullie uit om alles te voet te doen. De stranden zijn 

gezellig, maar heel klein en het zijn er weinig. Het is er dan ook enorm druk in de zomer!

aankomst en vertrek
Met de boot
- Van/naar Piraeus: in de zomer gaan er verschillende veerboten per dag heen en terug. 

Reken op 2½ uur. De Flying Dolphins of Flying Cats staan ’s zomers garant voor vier afvaarten per 

dag. Duur: 1 uur.

- Van/naar Hydra en Spetses: dagelijks verbindingen, in de zomer veel afvaarten.

- Van/naar Galatas: veerpont tussen Galatas en Poros. Vertrekt elke 30  min tussen 7.00- 

22.00  u. Passagierstarief: € 1 per enkele reis circa € 5 voor een kleine auto. De aanlegsteiger van deze 

veerpont ligt in de haven, tegenover het hotel Dionysos.

- Vlak naast de aanlegsteiger van de Flying Dolphins vertrekken een soort watertaxi’s. Ze 

maken de overtocht elke 10 min voor dezelfde prijs, maar ze varen pas als er minstens 4 per-

sonen zijn.

Met de bus
Vertrek aan de kades. Twee lijnen: de ene doet de bushaltes aan tussen Poros en Neorio en 

de andere tussen Poros, Askeli en het klooster. Vertrek om het uur tussen 8.00 en 23.00 u.
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nuttIge adressen

I  Toeristenpolitie: Odos Agiou Nikolaou T  22 98 02 22 56. Naast de middelbare school, dichtbij 

de aanlegsteiger van de veerpont naar Galatas. 

B  Postkantoor: achter de Alpha Bank en de Emporiki Bank, naast hotel Seven Brothers. Geopend 

ma.-vr. 7.30-14.00 u.

A Reisbureau en toeristeninformatiepunt: Marinos Tours in de haven naast Porto Café 

T 22 98 02 34 23 of 29 77 @  mfdpop@ath.forthnet.gr. In de zomer dag. geopend 7.00-21.00 u en in de winter 

7.00-18.00 u. Handig. Vertegenwoordigt onder andere de maatschappij Flying Dolphins. Infor-

matie in het Engels. 

A  Banken: er zijn verschillende banken met geldautomaten in de haven (Alpha Bank en Emporiki Bank).

A  Buitenlandse kranten: links van de aanlegsteiger, richting de nieuwe haven.

A  Wasserette: Suzi’s Laundrette, net voor de National Bank in een klein steegje aan de rechterkant 

T  22 98 02 54 35. Dag. geopend. 

W  Internet: in de haven zijn veel netwerken te vinden waar je gratis gebruik van kunt maken!

A  Verhuur van fietsen en scooters: meerdere verhuurders aan de kade. Wij raden je Kostas aan 

(T  22 98 02 35 65). Deze verhuur zit in de richting van Neorio, steek de brug over en ga de 1ste links. Daarna is 

het rechts net na hotel Theano. Het is misschien een eindje lopen maar het is de goedkoopste 

en veruit de eerlijkste. Bovendien is Kostas erg aardig en neemt hij de tijd om je uit te leggen 

hoe alles werkt. De fietsen en scooters zijn in goede staat en worden goed onderhouden. 

U  Taxi’s: in de haven, naast de bussen en de aanlegsteiger van de Flying Dolphins.

slapen in poros-stad

Als je geen enkele vrije slaapplek kunt vinden kun je terecht bij een klein informatie- en 

reserveringsloket (kamers en appartementen) in de haven, tegenover hotel Saron. Er is 

niet altijd iemand aanwezig, zelfs niet als de telefoon gaat. 

H  Georgia Mellou: Odos Kolokotroni 10 T  22 98 02 23 09 of 69 37 85 07 05 

@  g.mellou@gmail.com. Hoog in de stad. Neem het straatje dat voorbij het postkantoor omhoog loopt. Het 

huis staat niet ver van het pleintje met de kerk van Agios-Georgios, naast taverne The Garden. Over het al-

gemeen geopend april-okt., maar de eigenaren wonen er het hele jaar door, dus je kunt proberen of je er ook 

’s  winters kunt overnachten.Ongeveer € 35-40 voor een tweepersoonskamer en € 40-55 voor een drieper-

soonskamer, af hankelijk van het seizoen. Buiten het seizoen zijn de kamers goedkoper als je er meerdere 

nachten verblijft. Betaalkaarten niet geaccepteerd. In het hart van het centrum. Het zijn maar vier 

kamers waarvan een gezinskamer voor 3 personen met twee ruimtes (waaronder één 

kleine ruimte). Allemaal met douche, wc, airco, tv en balkon. Het balkon kijkt uit op de 

haven of het steegje. De kamers aan de linkerkant hebben een adembenemend uitzicht op 

de haven. In de gang staat een koelkast waar de gasten gebruik van mogen maken. Vrien-

delijke eigenaren die ook een beetje Engels spreken. Goede prijs-kwaliteitverhouding. 

H  Hotel Seven Brothers: in de haven T  22 98 02 34 12 en 69 74 12 93 31 

@  7brothers.gr. In de haven achter de Alpha Bank en naast het postkantoor. € 40-70 voor een tweeper-

soonskamer. Een heel klein hotel dat helemaal gerenoveerd is en kamers heeft die van alle 

gemakken voorzien zijn (tv, airco, waterkoker). Sommige kamers hebben een balkon 

met uitzicht op de haven en Galatas (die op de 2de verdieping). Andere kamers hebben 

geen uitzicht, want die grenzen aan een klein straatje. Uitstekende ontvangst door een 

jonge vrouw die zeer goed Engels spreekt. Geen ontbijt, maar alles wat je nodig hebt 

vind je in de buurt. De moeder van de eigenaresse had zeven zonen, vandaar de naam!

H  Hotel Dionysos: Odos Papadopouou 78, in de nieuwe haven T  22 98 02 25 30 of 22 98 02 35 11 

@  hoteldionysos.eu. Het hele jaar geopend. Tweepersoonskamer circa € 50 zonder uitzicht op zee en € 60-70 

met uitzicht op zee, ontbijt inbegrepen. Dit hotel is een goed alternatief als je niet midden in het 
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centrum wil overnachten. Twaalf ruime kamers in een oud huis dat gerestaureerd is. 

Van alle gemakken voorzien en met mooie meubels. De meeste kamers hebben een bal-

kon of een deur naar een gezamenlijk terras. Het ontbijt wordt geserveerd in de bar-ta-

verne van het hotel (er komen veel Grieken), op de begane grond onder aan de trap te-

genover de nieuwe haven. 

slapen op het eiland kalavria (de andere kant van de brug)
Als je bepakt en bezakt bent is het handig om een taxi te nemen. Dat is helemaal niet 

duur (ongeveer € 2 per rit naar de hotels in Askeli en iets meer naar Neorio).

In de richting van Askeli (rechts van de brug als je van Poros-stad komt)

H  Villa Mimosa: Odos Monastririou 7 T  22 98 02 46 59 en buiten het seizoen in Athene 

T  21 06 74 43 64 @  villaporos@yahoo.com. Net voorbij de brug, het kerkhof en de fietsenmaker. Het is het 

huis nummer 7 aan de rechterkant ( je ziet niet veel meer dan het vreemde dak). Geopend mei-eind sept. Circa 

€ 50 voor 2 personen en € 80 voor 4 personen. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Wifi, computers. Ons lie-

velingsadres. Het is een prachtige villa in typisch Cycladische stijl (een krijtwit vierkant) 

met een geweldige tuin vol bloemen en een directe toegang tot het strand van Kanali. Je 

slaapt in de villa waar de eigenaren ’s zomers ook verblijven. Drie ruime studio’s en ap-

partementen met airco. Eenvoudig, maar heel prettig. Er wordt voorrang gegeven aan 

mensen die langer dan één nacht blijven. Geen ontbijt. Uitstekende ontvangst door het 

gezin Lykiar dopoulos. 

eten in poros-stad

R  Vlachos: naast de haven. In de zomer geopend 7.00-24.00 u, in de winter tot 22.00 u. Banketbak-

kerij van Yannis en zijn vrouw Veronique. Heerlijke Griekse gebakjes (amygdalota, rijste-

pap, galaktoboureko en tyropita bijvoorbeeld). 

R  Taverne Apagio: aan het einde van de boulevard op ongeveer 1,5 km van de aanlegsteiger (na het 

museum van Poros) T  22 98 02 62 19. Hele jaar geopend. Ongeveer € 12-25 voor een maaltijd. Betaal-

kaarten niet geaccepteerd. Liz, de eigenares (een Engelse die getrouwd is met een Griek) is 

verantwoordelijk voor de bediening. Haar man Spiros is gitarist en kunstenaar, zijn wer-

ken hangen in het restaurant. Er worden vis en zeevruchten (dorade, inktvis, etc.) geser-

veerd. Erg lekker en niet duur. Ook heerlijke voorgerechten op basis van groenten, een 

fantastisch gerecht van gegrild lamsvlees met citroen en knoflook en een goede lokale 

wijn. Een uitstekend adres waar je hartelijk ontvangen wordt door Liz en Spiros. 

R  Taverne Karavolos: in een schattig straatje evenwijdig aan de haven (loop naar boven ter hoogte 

van de bioscoop) T  22 98 02 61 58. Alleen ’s avonds geopend. Maaltijd € 10-15. Klein, rustig terras. 

De specialiteit van het huis is slakken, vandaar de naam. De slakken komen van Kreta. 

Verder vind je de klassiekers van de Griekse keuken op de kaart (tzatziki, aubergine, 

moussaka en enkele grillgerechten met huisgemaakte frietjes – overdag heeft het per-

soneel aardappelcorvee). De gerechten zijn heerlijk bereid. Je wordt erg vriendelijk ont-

vangen door een koppel dat fan is van voetbalclub Olympiakos. Op de avond van de wed-

strijden van deze club is het restaurant daarom gesloten! 

R  Taverne Spiros: op het eiland Kalavria, om eens voor wat afwisseling te zorgen. Neem de 1ste 

straat links na de brug het is de 2de taverne (ongeveer 300 m verderop), net voor scooterverhuur Kostas 

T  22 98 02 45 08. Maximaal € 10-15 voor een maaltijd. Vriendelijke bediening en een bijna idy-

lische omgeving. Een klein terrasje op het water, daarvoor liggen visserbootjes en je 

hebt een adembenemend uitzicht op de haven van Poros. Eenvoudige keuken met klas-

sieke gerechten. Lekker en niet duur. 



wat Is er te zIen en te doen?

X  Wandeling door de bovenstad: of je nou rond de kerkklok, boven de haven of over het 

kleine weggetje dat door het pijnbomenbos tot aan het eind van het eiland richting het 

kerkje slingert: je hebt altijd een fantastisch uitzicht op een van de lokale bezienswaardig-

heden, ‘de schone slaapster van Poros’. Als je naar links kijkt, zie je een aaneenschakeling 

van bergen en plateaus die de vorm heeft van een slapende vrouw! Tegenwoordig staan er 

windmolens die haar buik kietelen. De debatten over de plaatsing van die molens zullen wel 

heftig geweest zijn! 

XX  Het klooster van Zoodochos Pigis: op het eiland Kalavria, een halfuur te voet van het strand van Askeli 

(volg de geasfalteerde weg die eindigt bij het klooster). Moedige reizigers gaan te voet vanuit Poros-stad (een klein 

uurtje), anderen nemen de bus of rijden er naartoe met de fiets of met de motor. Geopend zonsopgang -zonsonder-

gang. In de zomer gesloten 13.00-17.00 u. Het klooster staat te midden van de bomen en torent 

hoog boven de zee uit. Mannen mogen niet naar binnen in shorts en vrouwen niet in een 

broek. Als je daar niet op voorbereid bent, kun je ter plaatse een pareo lenen, zodat je er wat 

‘fatsoenlijker’ bij loopt.

Z  Prachtig keienstrand aan de voet van het klooster. Er staan strandbedjes, parasols en 

kleine tavernes. Ideaal om ’s ochtends een verfrissende duik te nemen na een bezoek aan 

het klooster. Dan is er bijna niemand. 

X  De tempel van Poseidon: in de bergen, 5 km van de haven. Van deze tempel is niets meer dan een ruïne over-

gebleven. Zoals op zovele plaatsen het geval is, kwamen inwoners uit de stad of zelfs uit Hydra 

hier eeuwenlang marmer halen … Gratis toegang. Het uitzicht op de golf loont de moeite. 

Het is ook een historische plek: Demosthenes, een beroemd Atheens redenaar en auteur 

van de Filippica’s, moest vluchten voor de Macedoniërs en vond hier zijn toevlucht. Toen de 

Macedoniërs hem uiteindelijk gevangennamen, pleegde hij zelfmoord door het drinken 

van de gifbeker. Voor de liefhebbers: in het Archeologisch Museum van Poros kun je de resul-

taten van de opgravingen bezichtigen (in de haven, geopend van 8.30 tot 15.00 u, maandag gesloten, 

gratis toegang).

Z  Neorion en omgeving: ongeveer 3 km van de haven, links als je vanaf de kade komt. Voorbij het ge-

hucht Neorion en het hotel Poros ontdek je beneden het strand van Megalo Neorion. Het is er 

niet erg druk (geen luchtbedden en muziek). Het is een groot strand, maar niet erg mooi. 

Het strand van Love Bay, dat iets verderop ligt, is wel mooi en er is veel schaduw. Helaas staat 

dit strand vol strandbedden en parasols en staat de muziek op zijn hardst. De echte doorzet-

ters of de mensen met een motorvoertuig kunnen nog iets verder doorlopen naar de plaats 

waar 5-6 kreken verscholen tussen de rotsen elkaar opvolgen. Je komt bij deze kreken door 

kleine onverharde paden af te dalen. Daar is het wel lekker rustig. Er is geen dorp in de 

buurt, dus je kunt geen water en eten kopen. Daarna loopt de weg nog door, maar er zijn 

geen stranden meer. De twee grootste baaien van het eiland worden gebruikt voor viskwe-

kerij en zijn daardoor erg vies. De weg loopt via het noordwesten rond het eiland tussen de 

dennenbomen door en gaat uiteindelijk over in een andere weg die naar Poros-stad leidt. Er 

is gelukkig nog geen sprake van een echte invasie. Ideaal om een paar dagen uit te rusten.

Z  Vagonia Bay: op ongeveer 7 km van de haven. De weg er naartoe is prachtig en gaat langs de 

tempel van Poseidon. Met kleine taverne. Mooi strand, maar het water is niet erg schoon. 

Het is daarentegen wel een goede plek om te snorkelen. 

HYDra 
ΥΔΡΑ 2400 inwoners

Hydra heeft een van de mooiste havens van alle Griekse eilanden … en ook een van de druk-

ste. De hotels zitten dikwijls eivol, zelfs in het laagseizoen en de ontvangst is niet altijd om 
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over naar huis te schrijven. Op het eiland rijden er geen auto’s of bromfietsen. Het enige ge-

motoriseerde voertuig dat je er tegenkomt is de vuilniswagen. Voor de rest wordt alles ver-

voerd met handkarren. Hydra wordt in de zomer overspoeld door toeristen. Toch heeft het 

eiland bijzonder veel charme, vooral ’s avonds als de dagjesmensen verdwenen zijn.Dan 

hangt er een romantische sfeer en is het er heerlijk rustig omdat je geen enkel geluid van 

motoren hoort!

Nog geen eeuw geleden was Hydra een zeeroversnest, nu is het een populaire badplaats. 

Hoewel de haven een typisch mediterrane charme uitstraalt, valt op dat de huizen hoger en 

mooier zijn dan op de andere Griekse eilanden. Het eiland heeft een ‘rijk’ verleden, in alle 

betekenissen van het woord. Het zal je dus wellicht ook niet verbazen dat Hydra een van de 

duurste bestemmingen is om te overnachten … 

Voor de Grieken is Hydra, samen met Spetses, verbonden met de recente geschiedenis. Tij-

dens de Turkse bezetting hadden de eilandbewoners namelijk een belangrijke koopvaardij-

vloot ontwikkeld die een aantal redersfamilies van Albanische afkomst geen windeieren 

legde. Het eiland werd in de middeleeuwen verlaten en grote groepen Albaniërs vluchtten er 

naartoe tijdens de Ottomaanse bezetting. Tijdens de onafhankelijkheidsrevolutie meng-

den de reders zich in de strijd en stelden hun fondsen ter beschikking voor de bewapening 

van een groot aantal schepen. Hun bedoelingen waren niet louter onbaatzuchtig of patriot-

tisch, ze hoopten op die manier hun macht te vergroten … Toch valt niet te ontkennen dat ze 

hun steentje hebben bijgedragen aan de bevrijding van Griekenland. Miaoulis, Koundourio-

tis of Tobazis zijn ook vandaag nog bekende namen. De huizen van de meeste reders werden 

gerestaureerd en het zijn zeker niet de meest bescheiden optrekjes van het eiland … 

In zijn gloriedagen telde Hydra tot 20.000 inwoners en was er geen gebrek aan water, wat 

trouwens ook de naam van het eiland verklaart. Vandaag de dag zijn de vele waterputten 

echter uitgedroogd en wordt het water van buitenaf aangevoerd door tankschepen. Het 

aanvullen gebeurt in de ochtend en dat is een prachtig schouwspel: tonnen aan levensmid-

delen worden van de boten geladen en met muilezels naar de hotels en restaurants ge-
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bracht. Het is net alsof je terug in de tijd gaat als je ziet hoe de bierblikjes, rollen toiletpapier 

en tv’s vervoerd worden. 

aankomst en vertrek
- Van/naar Piraeus: met de snelboot. In de zomer 4-6 afvaarten per dag tussen 8.00 en 19.30 u. Duur: gemid-

deld 1½ uur. Geen veerboot alleen Flying Dolphins en Flying Cats. 

- Van/naar Ermioni: 30 min varen. In het hoogseizoen ongeveer 3 afvaarten met de Flying Dolphins. Er 

zijn ook taxiboten die er naartoe varen, maar dat is onbetaalbaar!

- Van/naar Metochi: ligt op zo’n 12 km ten oosten van Ermioni. In het hoogseizoen zijn er 5-6 afvaarten per 

dag met een klein bootje (duurt maar 12 min) T  69 47 32 52 63 @  hydralines.gr. Je kunt ook per taxiboot 

gaan, maar dat is zeer prijzig.

nuttIge adressen

I  Toeristenpolitie: tegenover het OTE. aan de kade neem je het straatje rechts net voorbij de kerk met de grote 

klok. Loop in de richting van de apotheek T  22 98 05 22 05. Verwacht er niet te veel van. In verschil-

lende winkeltjes kun je het tijdschrift Hydraview kopen waarin wandelingen richting de 

kloosters en kerken van het eiland beschreven staan. Daar heb je meer aan. 

B  Postkantoor: op het marktplein. Neem het 2de straatje rechts van de Hellenic Postbank. Geopend ma.-

vr. 7.30-14.00 u.

A  Banken: op de kade zijn er verschillende banken en geldautomaten.

A  Kantoren van de bootmaatschappijen: aan het begin van het straatje van de Alpha Bank zit een bureau 

(Hydreoniki Travel) dat kaartjes verkoopt voor Hellenic Seaways T  22 98 0540 07. Geopend 6.30-20.30 u. Be-

taalkaarten worden niet geaccepteerd. 

A  Buitenlandse kranten: begin van de straat rechts van de grote klok. Geopend 9.00-18.oo u. 

W  Internet: toegang tot wifi in bijna alle bars in de haven.

- Zich verplaatsen op het eiland: als je verblijfplaats een eindje van de haven verwijderd is, heb 

je twee mogelijkheden: ofwel neem je een ezel, ofwel een taxi-boat. Ezels of muilezels vind je 

in de haven, naast de taxi-boats, tegenover de Alpha Bank. De tarieven van de boten zijn duur als 

je alleen bent. Ongeveer € 10 naar Kaminia en € 15 naar Vlikhos, of je nu alleen bent of met 

een groepje van acht (maximaal aantal personen). De muilezel kost evenveel als de taxi-boat, 

maar hij brengt je kinderen waarschijnlijk in verrukking en verlost je van je bagage (nu ben 

jij niet langer de pakezel!). Hij doet er er echter een stuk langer over dan de boot (en dan jij 

zonder je bagage!).

slapen

Wildkamperen is ten strengste verboden en er is geen camping op het eiland. Men zal 

het je beslist geen twee keer zeggen. Op eigen verantwoordelijkheid dus … 

Aan pensions ontbreekt het niet, alleen zijn ze meestal vol. In het hoogseizoen kun je 

daarom maar beter reserveren. Kijk op @  hydradirect.com. Hydra is niet goedkoop, in elk 

geval een stuk duurder dan de andere Saronische eilanden. Het komt voor dat de over-

nachtingen wel twee keer zo duur zijn als op Spetses. 

doorsneeprIjs tot luxueus

Alle adressen hieronder bevinden zich wat verder van de haven, maar wel in de buurt van 

de kade. Als ze vol zitten, loop dan de straat in die vanaf de klok in de haven omhoog 

loopt. Daar zitten ook nog wat aangename pensions. 

H  Pension Alkionides: T  22 98 05 40 55 en 69 77 41 04 60 @  alkionidespension.com. Aan de 

haven loop je het 1ste straatje rechts van de Hellenic Postbank op tot een stenen huis met balkon en witte 

luiken voor je opdoemt. Het pension ligt in de doodlopende straat links. Het hele jaar door geopend, behalve 
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met kerst. Tweepersoonskamer € 60-80, studio € 80-129. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Mooie een-

voudige en schone kamers met badkamer, airco en koelkast. Een paar kamers zijn wat 

klein, maar ze zijn alle zeer goed onderhouden. Ook een studio met keuken en kamers 

voor 3 personen. Heerlijk binnenplaatsje vol bloemen. Een onpersoonlijke ontvangst. 

H  Pension Erofili: Neem de straat links van de Alpha Bank. Aan de tweesprong sla je rechts af, 

daarna links ter hoogte van het hotel Amarillis. Volg de weg tot aan het pleintje met het borstbeeld. Het 

pension bevindt zich in het straatje recht tegenover je T  22 98 05 40 49 en 69 77 68 84 87 

@  pensionerofili.gr. Hele jaar geopend. Tweepersoonskamer ongeveer€ 50, studio € 80-90. Ontbijt inbe-

grepen. Wifi, computers. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Er zijn een twaalftal aangename en heel 

nette kamers met airco, koelkast en badkamer en er is een studio. De kleine patio met 

veel bloemen en schaduw nodigt uit tot luieren. Ontspannen sfeer. Er zijn ook een paar 

driepersoonskamers. Zakelijke ontvangst door Irini. 

H  PensionAchilleas: Aan de haven loop je de straat links van de Alpha Bank op. Bij de tweesprong 

sla je rechts af en nog eens rechts aan het hotel Amarillis. Volg de weg tot aan het schaduwrijke plein van 

het restaurant I Xeri Ilia en neem de straat rechts van dit restaurant en loop dan nog een klein stukje door 

T  22 98 05 20 50 @  achilleashydra.com. Geopend maart-okt. Tweepersoonskamer in de zomer circa € 75 

inclusief ontbijt, appartement circa € 110 zonder ontbijt. Wifi, computers. Betaalkaarten niet geaccepteerd. 

Een tiental eenvoudige kamers van goed formaat en comfortabel (tv, airco en koelkast). 

Goed onderhouden. Vanaf het dakterras kijk je uit over de haven. Ook hier kun je heer-

lijk luieren op de binnenplaats. Achilleas (die meestal druk bezig is met het maken van 

souvlaki in zijn keukentje aan het einde van de kade in de richting van Kaminia) en Con-

stantinada ontvangen je hartelijk. Er is ook een groot vierpersoonsappartement be-

schikbaar met keuken, groot terras en een ruime badkamer. 

H  Pension Anna: T  22 98 05 30 66 @  pensionannahydra.gr. Vanaf de haven neem je de 1ste straat 

rechts van de Hellenic Postbank en loopt door tot je een stenen huis met balkon en witte luiken in het vi-

zier krijgt. Neem het straatje rechts naar omhoog tot je bij het f leurige pleintje in de schaduw aankomt. Daar 

loop je rechtdoor tot het 2de huis aan de linkerkant. Bel aan bij mevrouw Kavalierou. Geopend 15 mei-15 okt. 

Tweepersoonskamer € 50-55. Korting vanaf 5 nachten. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Vijf grote ka-

mers op de bovenverdieping van het huis van Anna. Heel mooi en goed onderhouden. 

Elke kamer heeft een aangename douche en alles gasten hebben toegang tot het scha-

duwrijke terras. Goede ontvangst, maar ze spreekt alleen Grieks. Anna bakt overheer-

lijke taarten, waarop ze haar gasten bij hun aankomst en vertrek trakteert. 

luxueus

H  Hotel Mistral: op een rustige plek 500  m vanaf de haven via de straat die vanaf Alpha Bank 

loopt. Neem de straat rechts op de t-splitsing en dan de straat links van hotel Amarillis. Loop rechtdoor 

langs het pleintje met borstbeeld links van I Xeri Ilia en dan nog een keer links en rechts T  22 98 05 25 09 

@  hotelmistral.gr. Geopend maart-okt. In de zomer tweepersoonskamer circa € 100 inclusief ontbijt, suite 

circa € 150 en gezinskamer circa € 200. Ongeveer twintig mooi ingerichte en schone kamers. 

De standaard kamers zijn klein en hebben soms geen uitzicht, anderen hebben twee 

ramen. Dit hotel beschikt ook over een gezinsstudio net onder het dak, deze is design 

ingericht en helemaal wit. Ontbijt op de kleine binnenplaats … heerlijk en royaal. Het 

ontbijt wisselt iedere dag, zodat de mensen die langer blijven niet verveeld raken. Pro-

fessionele ontvangst en service. Goed hotel. 

H  Orloff: Odos Rafalia 9 T  22 98 05 25 64. Buiten het seizoen:T  21 05 22 61 52 @  orloff.gr. Boven 

de Odos Votsi. Rechts van de grote klok neem je de straat die omhoog loopt. Loop rechts langs het park en ver-

der rechtdoor tot aan de apotheek. Na het stadpark is het aan het begin van de 1ste straat rechts. Geopend 

maart-okt. Ongeveer € 166-187 af hankelijk van het seizoen en het comfort, ontbijt inbegrepen. Wifi. Dit 

prachtige optrekje uit de 18de eeuw beschikt over een stuk of tien kamers die ouderwets 
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zijn ingericht en zeer comfortabel zijn. Elke kamer heeft een eigen persoonlijkheid. Wij 

vinden persoonlijk de kamer die aan de tuin grenst en een eigen toegang via het kleine 

terras heeft erg mooi. Charmante binnenplaats en ommuurde tuin. Je komt er via de 

ontbijtzaal. Dit adres heeft veel charme. 

H  Hotel Leto: vanaf de haven ga je naar boven in de 1ste straat rechts van de Emboriki Bank tot een ste-

nen huis met balkon en witte luiken voor je opdoemt. Neem het straatje rechts naar omhoog tot je bij het 

pleintje in de schaduw komt en ga daar rechtsafT  22 98 05 33 85 @  letohydra.gr. geopend eind maart-eind 

okt. Tweepersoonskamer € 165-185, ontbijt inbegrepen. Wifi. Hotel in een klein straatje. Het enige 

viersterrenhotel op Hydra. Het interieur straalt een elegante eenvoud uit, met witte 

muren en glanzend parket. Comfortabele kamers, onlangs gerenoveerd. Sommige ka-

mers hebben een balkon. Een van de kamers heeft zelfs een bank staan om gasten te 

ontvangen. Kleine patio en luxe salon voor de gasten. Sauna en hydromassage. Profes-

sionele ontvangst. 

slapen in de omgeving

Verlaat de haven naar links toe tot aan het dorp Kaminia (ongeveer 15 min te voet). Je vindt 

er enkele pensions en kamers. Rustig en weinig toeristen. Weer eens wat anders. Van de 

haven van Hydra kun je er ook met de boot heen (vijf min). Als je de weg blijft volgen, 

kom je in Vlichos, waar je ook kamers kunt huren.

eten

goedkoop

k  Fruitmarkt: iedere ochtend. Loop vanaf de kade rechts langs de haven en neem dan het 2de straatje 

rechts bij de Hellenic Postbank. Het is de centrale markt van Hydra en er worden onder an-

dere perziken, druiven en bloedperziken verkocht, afhankelijk van het seizoen. Je vindt 

er ook groenten. In de oude markthal zijn vooral veel planten te koop en je kunt er eten 

in een kleine goedkope taverne. 

R  Café Hydra: tegenover het postkantoor T  22 98 30 08 38. Geopend ’s middags en ’s avonds. Ge-

recht € 4-8. Waarschijnlijk de beste prijs-kwaliteitverhouding van heel Hydra. Eenvoudige 

maar lekkere en royale keuken. 

Q  Bakkerij O Fournos: aan de haven, naast de bar The Pirate, enkele treden omhoog. Tiro-

pites (warme kaaspasteitjes), spanakopites (bladerdeeggebak met spinazie) en bougatses 

(slagroomgebakjes) voor heel voordelige prijzen.

doorsneeprIjs

De restaurants aan de haven zijn nauwelijks betaalbaar. Zodra je de haven verlaat, wordt 

alles stukken goedkoper. Vermijd de menu’s ‘alles inbegrepen’. Je betaalt uiteindelijk 

veel geld en wat je krijgt is niet veel soeps. Dan kun je beter voor een enkel gerecht gaan 

waarbij een grote hoeveelheid geserveerd wordt. 

R  Taverne Leonidas: Kala Pigadia, in de bovenstad T  22 98 05 30 97. Alleen ’s avonds geopend. 

Gerecht € 12-15. Om te beginnen moet je de avond tevoren of ’s ochtends vroeg telefone-

ren en in het Engels duidelijk maken wat je graag zou eten, vervolgens moet je tien keer 

de weg vragen om er te komen … Maar dan! Je treft hier niet alleen hartelijkheid aan, 

maar ook Griekse gerechten zoals ze horen te zijn. Sofia en Leonidas zijn zo aardig als 

maar zijn kan en daardoor krijg je de indruk dat je bij familie aan het eten bent in plaats 

van in een restaurant. Leonidas kent 120 verschillende manieren om kip te bereiden. 

Heel veel mezze en lekker grote porties. Een uitzonderlijk adres. 

R  Taverne Gitoniko (bij Christina): bijna recht tegenover pension Achillea. Vanaf de haven 

loop je het straatje links van de Alpha Bank in. Bij de splitsing ga je rechtsaf en nog eens rechts bij hotel 
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Amarillis. Loop verder tot aan het restaurant I Xeri Ilia op het pleintje. Neem het straatje rechts van het 

plein. De taverne bevindt zich aan de linkerkant T  22 98 05 36 15. Geopend maart-nov.,’s middags en 

’s avonds. Ongeveer € 10-15 voor een maaltijd, tenzij je voor vis kiest. Lekkere gezinskeuken, grote 

porties. In de zomers eet je aan de tafels op het terras dat met schaduw bedekt wordt 

door het dak. In de winter eet je in de zaal op de begane grond. Geen slechte verrassin-

gen: je kiest je gerecht voor je gaat zitten of je kijkt op de kaart met klassieke Griekse ge-

rechten voor prijzen die erg redelijk zijn in vergelijking met de rest van de restaurants op 

het eiland. Christina heeft ook allerlei heerlijke desserts in petto, zoals halva met drui-

ven en pijnappelzaad. Een goed adresje en een hartelijke ontvangst door Christina. 

R  I Xeri Ilia (de Droge Olijf): loop het steegje links van de Alpha Bank in dat haaks op de haven ligt 

en ga dan (bijna) de hele tijd rechtdoor T  22 98 05 28 86. Dag. geopend maart-okt. de rest van het jaar al-

leen in het weekend. Circa € 15-20 per persoon. De keuken van dit wereldberoemde etablisse-

ment (zo wordt het tenminste bescheiden in het Engels vermeld op het uithangbord) 

heeft in werkelijkheid niets wereldschokkends te bieden. De afgelegen locatie is echter 

rijk aan schaduw en heel aangenaam. Hier zit je veel leuker dan in de haven. Vrij ruime 

keuze aan traditionele gerechten.

luxueus

R  Veranda: Odos Antoniou Lignou T 22 98 05 22 59. Geopend maart-okt., alleens ’s  avonds. Circa 

€ 20-30 voor een maaltijd. Neem de 1ste straat rechts na de klok en daarna de 1ste rechts (trap). Na de 32 

treden van de trap beklommen te hebben zul je verbaasd zijn dat je ineens op het mooie 

terras van dit restaurant staat. Een indrukwekkend uitzicht over de daken van de stad en 

over de haven. Hier kun je genieten van een heerlijke Griekse en Italiaanse keuken met 

een moderne twist. Royale porties, als je niet te veel geld wil uitgeven heb je aan een ge-

recht genoeg en zo kun je toch van het prachtige uitzicht genieten. 

iets drinken

DM  The Pirate: aan de kade, voorbij de klok. Een ware orgie van explosieve cocktails: te-

quila, koffielikeur en frisdrank. Dit heeft uiteraard niets met de Griekse traditie te 

maken, maar dat is niet erg. Ook een groot aantal fruitcocktails. Vanaf hier heb je het al-

lerbeste uitzicht op de rest van de haven. Wat later op de avond kun je een drankje doen 

in Papagalos Café Bar waar heerlijke cocktails geserveerd worden. Ongeveer 50  m ver-

derop, na The Pirate. 

RD  Taverne Kodylenia: in Kaminia T 22 98 05 35 20. Geopend Pasen-okt., ’s  middags en 

’s avonds. Ongeveer € 20-25. Romantische taverne met uitzicht op de zee en het schattige 

haventje van Kaminia. Gezellig om iets te drinken aan het eind van de middag of 

’s avonds. De kleine ronde tafeltjes aan de straat staan in de volle zon, vermijd dus de 

warmste uren van de dag. Je kunt er ook rustig iets blijven drinken na een maaltijd, want 

de taverne is op de eerste plaats een goed restaurant. We raden je aan om te reserveren, 

want het wordt erg druk bezocht. 

D  Castello: op de route van Kaminia naar Vlychos. Deze oude burcht is helemaal gerestau-

reerd en herbergt een chic restaurant, een aangelegd strand en een beach bar met een 

prachtig uitzicht. Leuk om een drankje te doen wanneer de zon ondergaat in een schit-

terende omgeving. Het restaurant is duur en het strand klein en druk.

wat Is er te zIen?

X  Het museum van Hydra: in het linkerdeel van de haven, aan de kant van de aanlegsteigers van de veerboten 

T  22 98 05 23 55 @ iamy.gr. Dag. geopend 9.00-16.00 u en in de zomer ook 19.30-21.30 u. Toegangsprijs: € 5. 

Dit museum laat het roemrijke militaire verleden van Hydra ten tijde van de onafhankelijk-
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heidsoorlog herleven. Schilderijen en maquettes van boten, zeekaarten, wapens en uni-

forms. De informatie spreekt niet echt tot de verbeelding.

stranden
De stranden dicht bij Hydra zijn dikwijls keienstranden of plaatsen die weinig praktisch zijn 

als je kleine kinderen hebt.

Z  Rechts vind je Mandraki Beach. Het is een stuk verder, maar wel aangenaam. Restaurant 

ter plaatse. Je kunt ook zwemmen bij Lagoudera (rotsen maar erg helder water). 

Z  Je kunt ook te voet of met een kaïk van Hydra naar Kaminia. Loop links langs de haven (de 

tegenovergestelde richting van de aanlegsteiger van de veerboten). Als je uit Hydra bent, zie 

je beneden eerst een kleine baai ter hoogte van de Sunset bar. Je kunt echter beter doorlopen 

tot Kaminia (15 min).Kleine baai net voor de haven van Kaminia, best wel rustig, maar geen 

strand, dus wel wat lastiger met kleine kinderen. Iets verder ligt Vlychos waar je wel een 

strand kunt vinden (en een of twee tavernes). daar kun je ook per kaïk komen. Om naar een 

echt afgelegen strand te gaan, kun je gebruik maken van de watertaxi. 

wandelIngen

j  Klooster van Profitis Ilias (Μονη ΠροΦητη λια): In theorie is het klooster geopend van zonsopgang 

tot zonsondergang (gesloten 12.00-16.00 u). De route die wij aangeven is misschien niet de kortste route, maar 

wel de gemakkelijkste. Neem in de haven de straat links van de klok tot boven het dorp, blijf de lange weg volgen. 

Je komt op de weg waar veel ezels lopen (we willen je niet beledigen!) en die doorloopt tot aan het klooster. Een-

maal buiten het dorp kom je bij een kruising, ga links en blijf omhoog lopen. De echte Indiana Jones kunnen op de 

terugweg rechtdoor lopen op deze kruising. Deze weg slingert tussen bomen door en eindigt bij een kerk boven de 

stad. Vanaf daar kun je op avontuur gaan in het doolhof van straatjes en trappen die je uiteindelijk altijd weer tot 

de haven brengen. Vertrek ’s ochtends vroeg of juist aan het eind van de middag om de ergste 

hitte te vermijden en denk eraan om genoeg water mee te nemen. Het duurt ongeveer 

1½ uur om er te komen via een geasfalteerde weg die aan het einde van de middag voor een 

groot deel in de schaduw ligt. Zoals altijd wanneer je een klooster bezoekt, wordt er ver-

wacht dat je als vrouw een jurk aantrekt waarin je decolleté niet al te zichtbaar is en als man 

een lange broek. Dit klooster gelegen in een pijnboombos op 500 m hoogte is begin 19de 

eeuw gebouwd. Het uitzicht is ongelofelijk mooi. 

j  Voor een wandeling in het westelijke deel van het eiland verlaat je Hydra via het voorstadje 

Kaminia. Deze excursie brengt je naar de omgeving van het kleine dorpje Episkopi. Opgelet, 

heen en terug moet je op minstens 4 uur rekenen. Het is geen circuit, je moet dus via de-

zelfde weg teruglopen. Er is heel weinig schaduw, en dikwijls ook geen zuchtje wind op het 

eiland. Vertrek dus zo vroeg mogelijk en neem water, eten, zonnehoed en zonnebrand-

crème mee. Na een kwartiertje stappen bereik je de pittoreske haven van Kaminia (loop 

langs de kust om in Kaminia te komen, dwars door enkele terrassen van restaurants dus). Na 

nog een kwartier ben je in Vlichos. Let op het vreemde stenen bruggetje. Het is sterk gewelfd 

en er vloeit helemaal niets onder! 10 min voorbij Vlichos loop je door een gehucht en na nog 

eens 20 min bereik je de baai van Palamidas, waar boten hersteld worden. Hier heb je geen 

keuze: je moet over de brug en dan verder landinwaarts. Reken nu op een goed halfuur klim-

men naar het midden van het eiland toe. Het pad brengt je naar het plaatsje Episkopi. Het 

plaatsje zelf stelt op zich niet veel voor, maar de wandeling geeft je een idee van de verschil-

lende landschappen van het eiland. We raden je af om naar de andere kant van het eiland te 

lopen. Het uitzicht is teleurstellend en het pad vol grote keien is moordend voor de enkels. 

Houd er in elk geval rekening mee dat de wandelingen op het eiland moeilijk zijn (bij gebrek 

aan goede kaarten) en uitputtend wegens het gebrek aan schaduw.
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sPEtsEs
ΣΠΕΤΣΕΣ 3500 inwoners

Het ‘jasmijneiland’ ruikt vooral ’s avonds lekker, als de vrouwen hun tuin besproeien. De 

haven heeft minder charme dan die van Hydra, maar het is er wel minder druk en er hangt 

nog steeds een authentieke sfeer. Er staan mooie huizen van reders en opvallende straten 

(niet te vergelijken met die in Hydra) met zwarte en witte keien met zeemotieven (vissen, 

zeewier, ankers).Het eiland ligt buiten de meeste circuits die de Saronische eilanden aan-

doen en het ligt op een dagreis van Athene.

In 2000 en 2001 woedden hevige branden op het eiland. Ze hebben gelukkig niet al te veel 

schade aangericht. Het eiland is nog steeds prachtig, maar jammer genoeg ook behoorlijk 

duur. Er zijn schitterende kreekjes waar nooit veel mensen komen en veel plaatsen waar je 

kunt zwemmen, zelfs in de nabijheid van de stad.

Er is geen water op Spetses, het wordt dagelijks per schip aangevoerd. Dat verklaart waarom 

de huizen rond de haven liggen en bijna niemand zijn optrekje elders op het eiland heeft. 

Daardoor tref je tijdens wandelingen schitterende baaien aan waar geen levende ziel te be-

speuren valt.

De eerste zaterdag na 8 september is het groot feest op Spetses. Dan wordt de zeeslag her-

dacht die werd uitgevochten voor de kust van het eiland op 8 september 1822.

Op Spetses rijden bijna geen auto’s (alleen wat auto’s van de bewoners en voor de leverin-

gen), dus je kunt ter plaatse geen auto huren. Wel is het mogelijk om een fiets te huren 

(€ 8-10 per dag) of een scooter (€ 20-25 per dag) maar we waarschuwen de mensen met onge-

trainde kuiten: het eiland is niet vlak en de mountainbikes die je kunt huren zijn zwaar om 

de heuvels op te gaan, vooral als je tegenwind hebt. Op de scooter kun je in 2 uur het eiland 

Zogeria

Spetses-stad

Oude
haven

School van Anargirios 
en Korgialenios

Agia Marina

Spetsopoula

Agii Anarghiri

Vrelos

Profitis
Elias

1 km

Peloponnesos

Agia Paraskevi

Ligoneri

Kounoupitsa

Kouzoumos
Xylokeriza

Elens

Klooster van
Agion Pandon

KOSTA

Golf van Nafplio

P
IR

A
E

U
S

School van
Profitis Elias-

NOORDEN

het eiland spetses



spetses | 213

rond (28 km). Huur alleen een fiets voor een hele dag als je van plan bent meerdere pauzes in 

te lassen en even te ontspannen bij de kreekjes die je tijdens je tocht tegenkomt. Let ook 

goed op de staat van het rijwiel. Er zijn ook bussen die de haven met Ligoneri en het strand 

van Anarghiri aan de andere kant van het eiland verbinden. De haltes van de bussen naar Li-

goneri liggen iets na hotel Poseidonion en de haltes van de bussen naar Anarghiri en het zuiden 

van het eiland liggen aan de andere kant richting de oude haven.

aankomst en vertrek
- Van/naar Piraeus: duur: tussen de 2 en 2½ uur met de snelboot (Flying Dolphins) afhankelijk 

van het aantal afvaarten. In totaal gaan er tussen de 4 en 6 boten per dag, afhankelijk van 

welke dag het is. Goede verbinding met Hydra. Geen veerboot. 

Inlichtingen: 

- In Piraeus: Hellenic Seaways T 21 04 19 90 00 (hoofdkantoor in de haven:T  21 04 19 02 00 of 12 18 30 

(loketten in de haven). 

- In Spetses: Hellenic Seaways, op de begane grond van Alpha Bank, tegenover de taxiboten 

T  22 98 07 31 41. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Geopend 9.30-21.00 u. 

- Van/naar Kosta (naast Portocheli): T 22 98 07 22 45, dit is de kortste overtocht. Opgelet: er 

vaart een kleine veerboot, maar je auto moet je achterlaten. Op Spetses zijn namelijk alleen 

de voertuigen van inwoners en leveranciers toegestaan. Er is een bewaakt betaald parkeer-

terrein in Kostas. In de zomer zijn er doordeweeks 6 vaarten heen en terug tussen 6.45-

17.00 u; op zaterdag en zondag zijn er 3 afvaarten tussen 10.00-17.00 u. Niet duur. Ook boten 

voor voetgangers (ongeveer € 2 per persoon), regelmatige vertrektijden. Met de taxiboot kost de 

overtocht je tien keer zo veel(€ 20). 

nuttIge adressen

I  Toeristenpolitie: aan de rechterkant van het grote plein in de haven T  22 98 07 37 44. 

B  Postkantoor: Stavros Niarchou, een straat die evenwijdig aan de zee loopt, links van de aanlegsteiger als je 

aankomt. Geopend ma.-vr. 7.30-14.00 u. 

A  Banken: in de haven, links en rechts van de kerk. Geldautomaten vind je overal en nergens.

A  Buitenlandse kranten: in de straat die loodrecht op de zee staat, links van de Alpha Bank. 

W  Internet: in café 1800, een beetje buiten het centrum rechts als je van de veerboot komt (tussen het impo-

sante hotel Poseidonion en het eerstvolgende strand). Meerdere computers in de gewelfde ruimte 

van dit restaurant. Gratis wifi voor gasten. 

A  Verhuur van scooters: er zijn ontelbare verhuurders over het hele eiland verspreid. Een betrouwbaar adres is 

Kostas Delaportas, midden in het centrum, in de Odos Botassi, in het verlengde van de straat links van de 

Alpha Bank. Het is het laatste pand aan de linkerkant T  22 98 07 20 88. Ongeveer € 20-25 per dag.Betaal-

kaarten niet geaccepteerd.

A  Verhuur van fietsen: Bike center bij Anargiros Skarmoutsos, in het straatje van het postkantoor aan de 

rechterkant T  22 98 07 41 43 (winkel) of 22 98 07 22 09 (privéadres). Fietsen in goede staat.

A  Taxi-boat: vertrek vanuit de haven. De tarieven hangen op een bord. Het is erg duur om met de taxi-

boot te gaan. Of je nou met zijn tweeën bent of de boot vol zit (maximaal 8 personen), je be-

taalt altijd even veel. 

slapen

Goedkope pensions zijn zo goed als onvindbaar. Bovendien zie je slechts zelden een 

bordje met ‘Rooms to let’. De drie Tourist Offices bij de aanlegsteiger hebben zo ongeveer 

het monopolie over de kamers bij particulieren.Vergis je niet, het zijn eigenlijk reisbu-

reaus die de Grieken verhinderen de eerder genoemde bordjes uit te hangen. Uiteraard 
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zijn de kamers duurder door de commissie die de bureaus vragen. Als je in de richting 

van het museum wandelt, vind je toch enkele pensions achter de oude haven. Kijk voor 

je vertrek op @  spetsesdirect.com.

Van de Tourist Offices bij de aanlegsteiger kiezen we er de volgende uit:

doorsneeprIjs tot luxueus

H  Villa Moriati: in het centrum. Aan de aanlegsteiger neem je de 1ste winkelstraat evenwijdig met de 

zee. De straat komt uit op een pleintje. Loop de straat van de apotheek. De villa, een groot gebouw met appel-

groene luiken, bevindt zich in het kleine beschaduwde steegje aan de overkant T  22 98 07 38 21 

@  vmoriati@gmail.com. Ongeveer € 30-45 voor een tweepersoonskamer, af hankelijk van de periode. Be-

taalkaarten niet geaccepteerd. Wifi. De kamers worden piekfijn onderhouden door Mimika. 

Alle kamers hebben dennenhouten meubels, een uitstekende badkamer, airco en een 

kleine koelkast. Vier van de acht kamers hebben een balkon. De vierpersoonskamer op 

de begane grond beschikt over een aparte woonkamer. Geen ontbijt. Enorm vriende-

lijke ontvangst.

H  Villa Marina: in het centrum, dichtbij de zee. 200 m links van de aanlegsteiger van de veerboot, in 

een straatje bijna recht tegenover de ingang van het strand van Spetses T  22 98 07 26 46 of 69 45 95 57 75 

@  villamarinaspetses.com. Geopend maart-okt., maar de eigenaren wonen er het hele jaar door, dus je kunt 

het ook buiten het seizoen proberen. Ongeveer € 42-75, af hankelijk van het seizoen. Betaalkaarten niet ge-

accepteerd. Wifi. Zestien hele nette en aangename kamers zelfs al blijft er weinig plaats 

over nadat je de koffers ergens neergezet hebt! Nieuwe matrassen, koelkast, airco en 

eigen douche voor alle kamers. Sommige kamers hebben uitzicht op zee. Op de boven-

ste verdieping is er een gezinskamer met twee ruimtes en een mooi terras (wel meer la-

waai). Kleine keuken ter beschikking van de gasten (geen ontbijt). Heel vriendelijke, 

professionele ontvangst.

H  Villa Orizontis: hoog in het dorp. Aan de aanlegsteiger neem je de 1ste winkelstraat evenwijdig 

met de zee. De straat komt uit op een pleintje. Loop de straat van de apotheek in en vervolgens het kleine 

straatje met veel schaduw recht voor je (de Odos Ilia Thermisiotou). Eenmaal boven ga je de trappen op en 

vervolg je je weg naar boven in de straat die in het verlengde van de trappen ligt. Aan het einde (tegenover een 

soort ommuurde tuin) neem je de straat rechts. De villa is een groot wit huis met blauwe luiken 

T  22 98 07 25 09 of 69 74 46 98 93 @  villaorizontes.gr. Tweepersoonskamer € 40-60, af hankelijk van 

het seizoen. Eenvoudige nette kamers met eigen badkamer, airco, koelkast en tv. Een aan-

tal kamers heeft een klein balkon met uitzicht op zee. De eigenaar en zijn zoon staan 

meestal in de haven te wachten als de veerboten aankomen.

H  Hotel Roumani: in de haven tegenover de aanlegsteiger rechts T 22 98 07 22 44 

@  hotelroumani.gr. Ongeveer € 60-70, af hankelijk van het seizoen. Ontbijt inbegrepen. Wifi. Groot ge-

bouw van vier verdiepingen, geel met lichtblauwe luiken. De hal van het hotel is pas ge-

renoveerd en doet denken aan de loopbrug van een boot. Erg aangenaam. De eenvou-

dige en kleine kamers zijn leuk ingericht zonder nutteloze tierelantijnen en van alle 

gemakken voorzien (tv, airco, koelkast). De douches zijn klein, maar brandschoon. Ook 

enkele gezinskamers. Voor mensen die van een levendige omgeving houden is dit een 

ideale plek, mensen die van absolute rust houden zullen hier minder op hun plaats zijn. 

Goede ontvangst. 

luxueus

H  Armata Hotel: vlak bij het centrum T  22 98 07 26 83 @  armatahotel.gr. Rechts als je van de 

veerboot komt, loop langs het bureau van de toeristenpolitie. Het is aan het einde van het kleine straatje 

rechts. Het wordt aangegeven. Geopend Pasen-okt. Tweepersoonskamer € 90-100 af hankelijk van of je in 

het weekend of doordeweeks komt. Ontbijt inbegrepen. Wifi. Heel mooi hotel van redelijk formaat, 

weggestopt in een rustig hoekje en met zwembad. Kleine, maar elegant ingerichte ka-
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mers. Ook de badkamers zijn aan de kleine kant. Gelukkig wel erg mooi (zelfs het dou-

chegordijn is leuk!). De meeste kamers hebben een balkon (en een koelkast en airco na-

tuurlijk). Goed doordacht en netjes onderhouden. Een wat voorzichtige ontvangst. 

H  Spetses Hotel: ongeveer 1 km naar rechts als je van de boot komt (pendelbusjes beschikbaar, dienst-

rooster bij de receptie) T  22 98 07 26 02 @  spetses-hotel.gr. Geopend Pasen-eind sept. Tweepersoonska-

mer € 88-250, af hankelijk van het seizoen en van het uitzicht op zee (tegenover of aan de zijkant). Grote 

kamers en een privéstrand. Voor mensen die een groot budget tot hun beschikking heb-

ben en die graag dicht bij het strand willen logeren. 

eten

In de haven vind je weinig restaurants die eruit springen. Het is allemaal niet veel bijzon-

der en het eten is middelmatig terwijl je er wel veel voor betaalt. Dat is jammer, want het 

eiland staat bekend om zijn specialiteit vis à la Spetses, bereid met ui en knoflook (ideaal 

om ’s avonds de charmeur uit te hangen!). Ook dat gerecht is helaas buitensporig duur! 

goedkoop

R  Cafetaria Phillinos: iets achter het plein in de haven. Je kunt hier op ieder moment van 

de dag terecht. Er is veel keus en de cafetaria is voorzien van een aangenaam terras met 

schaduw. Ideaal om naar de taxiboten te kijken zonder last te hebben van de drukte in de 

haven. Lekker ontbijt en uitstekende ontvangst. 

R  Kokatou: naast de bar Socrates, ingang via het pleintje links van de haven net voor de Alpha 

Bank. Specialiteit: gyros uit het vuistje op het kleine terras op het pleintje of in de kleine 

eetruimte binnen. Waarschijnlijk een van de goedkoopste adressen van het eiland. 

Mooi uitzicht vanaf het terras. 

doorsneeprIjs

R  Resto Prima: In de richting van Kounoupitsa tussen hotel Poseidonion en Spetses Hotel. De 

1ste rechts op het keienstrand. Maaltijd ongeveer € 20. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Tafels aan het 

water, mooie omgeving. Griekse specialiteiten. Eenvoudig, maar de prijs-kwaliteitver-

houding is goed. Aardige bediening.

R  Taverne Patralis: in Kounoupitsa, op 1 km van de haven richting Ligoneri (rechts van de haven 

als je met je gezicht naar de stad staat) T  22 98 07 21 34. Gesloten nov.-dec. Ongeveer € 20-25 voor een ge-

recht. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Gerenommeerd visrestaurant. De eetzaal ligt aan het 

water en je kijkt uit op Peloponnesos. Grote keus aan visgerechten, je kunt er onder an-

dere vis à la Spetses eten. Goede bediening. 

R  Taverne Exedra: in de oude haven, aan de andere kant van de baai als je voor Orloff staat. Het is de 

1ste van een rij tavernes T  22 98 07 34 97. Geopend maart -okt., ’s middags en ’s avonds. Ongeveer € 20- 

25 voor een maaltijd. Betaalkaarten geaccepteerd. Verse vis en ook hier vis à la Spetses. Schaduw-

rijk terras op pilaren aan het water, je deint een beetje mee met de golven. Naast enkele 

toeristische gerechten staan er klassiekers op de kaart voor prijzen die erg redelijk zijn 

in vergelijking met de prijzen in andere restaurants in Spetses. Uitstekende bediening 

in deze authentieke taverne. 

R  Churos: op het plein onder de klok. Ongeveer € 15-20. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Goed res-

taurantje en niet al te duur. Eenvoudige keuken maar veel keuze in lekkere mezze, rijkelijk 

gevulde salades en goede gerechten met gebakken vis. 

R  NTA Restaurant: in Kounoupitsa, op 1 km van de haven richting Ligoneri (rechts van de haven 

als je met je rug naar de zee staat), net voor Taverne Patralis T  22 98 07 40 09 of 69 45 10 38 64. Com-

plete maaltijd ongeveer € 30. Geopend mei-okt. ’s middags en ’s avonds, nov.-april in het weekend, in dec. 

gesloten. Modern ingericht restaurant met een grote eetzaal/terras met een opening aan 

de kant van de zee. De klassieke Griekse keuken met een hedendaags tintje. Onder an-


