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Athene • Santorini • Mykonos

Grieks

goud

Een rondreis door Griekenland betekent genieten van culturele rijkdom, culinaire
hoogstandjes en zonovergoten gouden zandstranden. Onze tocht voert van Athene
naar de Cycladische eilanden Santorini en Mykonos. Griekenland in drie bedrijven.
“Vuurwerk zien we hier bijna elke dag.”

Tekst H a rmke Kr a a k | Fotogr a fie John va n Helv ert
Met da nk a a n Tr a nsav i a, Polypl a n Reizen,
Grieks V erkeersbure au

De avond valt in
Fira, de hoofdstad van
het eiland Santorini.
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Linkerpagina, van boven naar
beneden: Akropolis Museum;
loungebar Caprice in de wijk
Pagrati; Akropolis Museum met
links de ‘Boy From Kritios’;
student Dimitris aan het werk bij
Bar Millennium in de wijk Gazi.
Deze pagina: De Akropolis
gezien vanaf de Lycabettus-berg.

ATHENE

Luttele uren geleden stonden we nog op Schiphol te wachten tot Transavia ons naar Athene
zou vliegen. En nu staan we on top of the world:
boven op de Lycabettus-berg, met Athene aan
onze voeten. Geconcentreerd tuurt fotograaf
John van Helvert door zijn lens. De zon gaat onder, de lichten van de stad floepen aan en recht
voor ons zien we de berg Akropolis met daarop
het verlichte Parthenon, dat zijn gouden gloed
verspreidt over de avondhemel. Deze befaamde
tempel met Dorische zuilen dateert uit de vijfde
eeuw voor Christus en werd gebouwd ter ere
van Pallas Athene. Beeltenissen van de godin
zagen we eerder vandaag in het Akropolis Museum. Dwalend door de zalen van dit moderne
glazen gebouw kwamen we ogen tekort. Terwijl John een foto maakte van een dartel paardje, getiteld Horse Without A Rider, werd mijn blik
alweer getroffen door het beeld van een goedgebouwde jongen op een zuil, Boy From Kritios
(480 v. Chr.). “Veel van deze archeologische
schatten zijn zo goed bewaard gebleven aangezien de Atheners ze verborgen toen de Perzen in
aantocht waren”, vertelt een suppoost me. Minder dan twee eeuwen geleden werden deze
sculpturen pas herontdekt. Die avond souperen
we op het dakterras van ons hotel en zien we in
de verte de Akropolis schitteren als een kleinood. Hotel Hera heeft een ideale ligging in de
levendige wijk Plaka, vlakbij het Akropolis Museum.
Heel anders dan Plaka met zijn culturele rijkdom is Gazi, een kunstenaarswijk in West-Athene en hét uitgaansgebied bij uitstek. Dimitris
van Bar Millennium – een balletdanser en student theologie, met klassieke Griekse gelaatstrekken – vertelt: “Gazi is enorm populair, maar
sinds de crisis willen mensen niet meer naar de
andere kant van de stad reizen om uit te gaan.
Ze blijven liever in hun eigen buurt.” Dus duiken er op onverwachte plekken trendy adressen
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Voor ons ligt
de berg
Akropolis met
daarop het
verlichte
Parthenon, de
tempel die een
gouden gloed
verspreidt
over de
avondhemel
op, zoals in Pagrati. Het lijkt een doorsnee
woonwijk, maar schijn bedriegt. Zo stuiten we
op een druk kruispunt op het ultrahippe loungeterras van Bar Caprice. Terwijl auto’s langs
razen, zitten wij hier heel modern te chillen
met een glas rode wijn onder handbereik. Het is
een nogal bizarre setting.

Armbanden van Lalaounis
Een van de betere wijken van Athene is Kolonaki, schuin achter het Syntagmaplein en
vijfsterrenhotel Grande Bretagne. We betreden
er de juwelierszaak van Ilias Lalaounis, gevestigd op de hoek van de Voukourestiou, de duurste winkelstraat van Athene. Rond 1957 startte
juwelier Lalaounis zijn zaak en inmiddels staan
zijn vier dochters aan het roer. Ilias Lalaounis
geniet wereldfaam en heeft een eigen museum
in Athene. Zijn ontwerpen zijn de moderne
voortzetting van een oude traditie. Verschillende perioden uit de Griekse geschiedenis vormen zijn inspiratiebron, zoals de bloemmotieven uit de Byzantijnse periode. Lalaounis is
vooral gesteld op goud van 22 karaat. “Dit duurdere goud is zachter en heeft een unieke warmte en textuur”, legt de winkeldame uit. Ze laat
ons twee schitterende armbanden zien en een
handgeweven halssieraad met leeuwenkopjes,
zo verfijnd als maar mogelijk. “Eigenlijk kun je
Athene niet verlaten zonder een aankoop bij
Lalaounis”, spoort ze me aan. Een blik op de
6

Linkerpagina, van boven naar beneden:
Griekse dans in de open lucht; shoppen in de wijk
Kolonaki; theatervoorstelling over actrice Melina
Mercouri in het amfitheater; armbanden bij juwelier
Lalalounis; scène uit de voorstelling over Melina
Mercouri; beeld ‘Dromeas’ bij het Hilton in Athene.
Deze pagina, van boven naar beneden:
Zuilen van de Tempel van Zeus; bar in de
kunstenaarswijk Gazi; grootvader met kleinzoon
per metro op weg naar Piraeus.
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prijslijst leert dat er in het leven nog iets te dromen moet blijven. Een bezoek aan Athene is
evenwel niet compleet zonder het bijwonen van
een folkloristische dansvoorstelling, vinden we.
Mannen in witte kostuums met rode schoenen
waarop zwarte pompons prijken, maken katachtige bewegingen. De dansen vinden plaats
in een openluchttheater in een bosrijk park. Tevens zijn we aanwezig bij een voorstelling over
het leven van filmactrice Melina Mercouri
(1920-1994). Als voormalig minister van Cultuur
is zij voor de Grieken nog steeds een icoon. Zij
was het die zich sterk maakte voor het terugvorderen van Griekse antiquiteiten van de Britten. De voorstelling speelt zich af tegen het decor van een afgeladen amfitheater aan de voet
van de Akropolis. De voertaal is modern Grieks.
Ik versta er letterlijk geen jota van, maar toch
kijk ik gebiologeerd naar het elegante spektakel
op het toneel beneden.

SANTORINI

We zeggen Athene vaarwel en stappen in de haven van Piraeus op de ferry naar Santorini, een
van de Cycladen. Santorini is een vulkanisch
eiland dat aan één kant hoog boven zee uitsteekt en omzoomd is met zwarte, rode en gele
zandstranden. Avonturier Jacques Cousteau
meende in Santorini zelfs het verloren rijk Atlantis te herkennen. Hij baseerde zich op beschrijvingen van Plato in Kritias en Timaeus.
Hoe dan ook, op Santorini vallen we met de
neus in de boter: het is het jaar van de gastronomie en bij restaurant Nichteri weten ze daar wel
raad mee. Het is een uitmuntend eetadres aan
het zwarte zandstrand van Perivolos, waar
strooien parasols voor schaduw zorgen. Het
terras van Nichteri oogt eenvoudig met mintgroene houten stoelen, maar wat komen er een
heerlijkheden uit de keuken! Chef-kok Vassibilis
Zacharakis – hij is tevens president van de Unie
van Restaurants op Santorini – komt ons persoonlijk verwelkomen. Hij is een pleitbezorger
van slow food en staat een nieuwe stijl van de
Griekse cuisine voor: “Gezonder, meer salades,
minder olie en veel lokale groenten zoals onze
eigen cherrytomaten”, laat de gedreven en sympathieke Zacharakis weten. “Op de vulkanische
8

Deze pagina, van boven naar
beneden: Chef-kok Vassibilis
Zacharakis van restaurant
Nichteri; tomaten van eigen
bodem bij Assyrtico, Santorini;
kerkje op Mykonos.
Rechterpagina: Fira bij nacht;
parasols bij Super Paradise
Beach op Mykonos. Het jacht in
de verte, tussen de zeilboten, is
van Michael Schumacher.

Op Santorini
vallen we
met de neus
in de boter:
het is het jaar
van de
gastronomie
en bij
restaurant
Nichteri
weten ze
daar wel
raad mee
9

l x r y t r av e l

Goudgeel zandstrand
en kristalhelder water:
Kalo Livadi Beach op
Mykonos.

bodem gedijen deze tomaatjes goed.” De lunch
die hij voor ons bereidt, vangt aan met makreel
zo rauw als sushi, want slechts tien seconden gebrand op het vel. Dan volgt octopus met verse
tomaten en een heerlijke bonenpuree. Ook is er
inktvis op een bedje van quinoa geserveerd met
de lokale witte aubergine. Toe is er tarte tatin en
panna cotta met appel en sinaasappelsaus. Verrukkelijk! De wijn die wordt geschonken is een
Grande Reserve van de lokale Assyrtico-druif.
Er zijn tien wijngoederen op Santorini, en Santo
is de grootste. Het is een coöperatie in de buurt
van het plaatsje Pyrgos. De ligging is buitengewoon spectaculair, hoog op de rotsen. De unieke lokale druiven van vulkanische bodem zoals
de Assyrtico zijn nog altijd de rassen van weleer.
Ze zijn door de eeuwen heen gevrijwaard gebleven van ziektes die elders in Europa wel heersten. Getuige fresco’s werd er al drieduizend jaar
geleden wijn gemaakt op Santorini. Het droge
klimaat maakt dat de planten sterk afhankelijk
zijn van het weinige vocht uit de lucht. Om dit
op te kunnen vangen, worden de takken van de
wijnstruiken gebogen tot mandjes.

Hagelwitte huizen
De middag vliegt om. Terwijl John nog een foto
maakt van de chef in de branding, loopt het al
tegen de avond. Dat betekent dat we linea recta
door kunnen naar het diner! Dat is in hoofdplaats Fira bij restaurant Assyrtico, vernoemd
naar de druif. Ook dit restaurant staat onder auspiciën van chef Zacharakis. Fira is gebouwd op
de rotsen aan de hoge zijde van het eiland en we
zijn net op tijd voor de zonsondergang. Vanaf
het terras zien we hoe de zon achter de rotsen
van het eilandje Thyrassia zakt, dat voor de kust
ligt. We stellen het diner nog maar even uit en
verkennen eerst het stadje zelf. Fira telt vele
kerkjes, geliefde trouwlocaties. De mooiste
kerkjes zien we overigens een dag later in het
kunstenaarsdorp Oia, dat zich kenmerkt door
de hagelwitte huizen, korenblauwe daken en
fabuleuze vergezichten. Terwijl John in Fira een
kerk fotografeert met afgebladderde verf, maar
karaktervol en authentiek, neem ik poolshoog10
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te in de drukke winkelstraten. Shop till you drop
lijkt hier het motto en daar geef ik me graag aan
over. Voor ik het weet, ben ik een paar bruine
Uggs-laarzen rijker. Even later, bij Assyrtico,
proeven we subliem gegaard lamsvlees en verrukkelijke ‘koekjes’ van gebakken cherrytomaat. Als we tot slot lepelen van een vloeibaar
chocoladetaartje, barst er siervuurwerk los. Een
sterrenregen daalt neer uit de hemel. Niemand
lijkt ervan op te kijken, behalve het Mexicaanse
bankiersechtpaar aan het tafeltje naast ons en
wij. “Een trouwerij, een verjaardag, iemand die
is afgestudeerd...”, zegt de serveerster laconiek.
“Vuurwerk zien we hier bijna elke dag. Op Santorini is er altijd wel reden voor een feestje!”

MYKONOS

Boven: Een van
de suites van
hotel Cavo Tagoo
op Mykonos.
Onder: Bubbels
bij Cavo Tagoo;
organische
vormen in een
van de suites van
hotel Cavo Tagoo;
tagliatelle met
truffel bij hotspot
Pinky Beach op
Mykonos.
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We laten ‘feesteiland’ Santorini achter ons en
stappen aan boord van de speedboot van Hellenic Seaways om ons naar het jetseteiland
Mykonos te laten vervoeren, ook een van de
Cycladen. Ons hotel, Cavo Tagoo, ligt aan een
doorgaande weg niet ver van Mykonos-stad.
Eenmaal in de lobby zijn we aangenaam verrast
door de rust en de ruimte. Goud en wit zetten
de toon. Er staan sculpturen en er liggen koffietafelboeken van Coco Chanel en Marc Jacobs.
Het tijgermozaïek op de vloer is een blauwdruk
van het origineel op Delos. Dit eilandje voor de
kust van Mykonos telt talloze tempelruïnes en
wordt beschouwd als de geboorteplaats van de
god Apollo. Hotel Cavo Tagoo heeft onmiskenbaar allure. Op het zwembadterras staan houten ligbedden, waarboven witte zeiltjes zijn gespannen voor de broodnodige schaduw. Het
hotel telt in totaal 142 zwembaden. John slaapt
in een Deluxe Room en ik in een Golden Villa
met zeezicht. Mijn living heeft strakke witte
meubelen en een riante slaap- annex badkamer
met jacuzzi en regendouche. Op mijn balkonterras lonkt de infinity pool. Ik laat me er poedelnaakt in zakken. Niemand die me hier kan zien,
of het zou een cruisepassagier met verrekijker
moeten zijn.
We staan vroeg op om getuige te zijn van de
zonsopkomst. Met onze huurauto steken we
het rotsachtige Mykonos over in de richting van
de ruige noordoostkust. Het landschap wordt
steeds woester. De wegen worden nu zanderig
met puntige stenen. Het is alsof we in een andere wereld terechtkomen. Een schriller contrast met de levendigheid van Mykonos-stad
lijkt niet denkbaar. De zon verheft zich boven
de horizon. Het lijkt hier vrijwel onbewoond.
Maar dan passeren we toch een kerkje dat blaakt
in het morgenlicht.
13
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Kloksgewijs: Aan de
champagne in een van
de 142 zwembaden
van hotel Cavo Tagoo;
cocktails op de bar
annex aquarium bij
Cavo Tagoo; de oude
haven van Mykonosstad; rondtoeren op
een quad op Mykonos.

Op de terugweg komen we langs Mykonos’ bekendste landmark: een rij witte windmolens.
Het is nog vroeg en in de smalle steile straatjes
van de hoofdstad is het stil. Zwerfkatten dolen
rond. Hier en daar gaan de luiken open, langzaam komt Mykonos tot leven.

Tijd voor champagne

“De hele zomer is het
fun op dit eiland.
Mykonos hoort tot de
top tien jetseteilanden
in de wereld”
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Op het eiland zijn verschillende goudgele zandstranden, en Super Paradise Beach is een van de
mooiste. De nieuwste hotspot daar is Pinky
Beach. Uit de boxen klinkt chill-out muziek en
we drinken er een roze smoothie. Een goed getrainde jongen komt over het zand voorbij. De
Boy From Kritios in levenden lijve! Hm, vast gay.
John gaat het voor me uitzoeken en brengt verslag uit: “Hij is naast nog zo’n strakke boy gaan
liggen...” Tijd om te treuren is er niet, want de
vrolijke eigenaar van Pinky Beach schuift aan,
Sam El-Sayegh. Hij is half Grieks, half Arabisch.
De strandbar blijkt te zijn vernoemd naar zijn
hond, een boxer. Sam vertelt: “De hele zomer is
het fun op dit eiland. Mykonos behoort tot de
top tien jetseteilanden in de wereld. Er komen
heel veel bekende voetballers.” Als lunch tovert
Sams Italiaanse chef een goddelijke tagliatelle
met truffel op tafel. Het gastronomische jaar
van Santorini lijkt naar Mykonos te zijn overgewaaid. Daar raken we helemaal van overtuigd
als we in hotel Cavo Tagoo tijdens de Japanse
avond de verrukkelijkste sushi proeven. Wat
een genot! Maar eerst zijn we nog onderdeel
van een complot. Dat komt zo: John gaat op
zoek naar een model voor een zwembadfoto bij
Cavo Tagoo. De mooie Maayan Elbaz uit Tel
Aviv en haar vriend Lior Ekstein stemmen
spontaan in. De fotosessie komt voor Lior als
een geschenk uit de hemel. Hij wil zijn vriendin
vandaag ten huwelijk vragen, zo vertrouwt hij
ons toe. Dus laten we een van de beste suites
van Cavo Tagoo in gereedheid brengen: de
Royal Villa. Maayan en Lior poseren geduldig
in badkleding op aanwijzingen van John. We
lassen een pauze in. Het verliefde koppel bevindt zich aan de rand van de infinity pool. En
dan gaat Lior op de knieën. Zijn stem klinkt
zacht maar gedecideerd. Mayaan draait zich
even later stralend naar ons om en roept: “I am
engaged!” Trots toont ze de ring om haar vinger.
Champagne! w
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Ontdek
de Cycladen
Island hopping is uitgevonden in Griekenland. Dansend van eiland
naar eiland, doen waar je zin in hebt. Hoppen als een hippie,
maar dan in stijl. Polyplan Reizen legt de loper voor u uit.
Van comfortabel tot luxueus.

Linkerpagina: Een
kerkje in het dorpje
Oia op Santorini.
Deze pagina: Het
honeymoonkoppel
uit Tel Aviv: Lior en
Mayaan.
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n de jaren zestig beleefden jongeren op de Griekse eilanden de
zomer van hun leven. Altijd zonnig, exotisch, goedkoop en een
ontspannen sfeer. Vakanties met romances op het achterdek,
een zonsondergang die de hemel in vuur en vlam zette, taverna’s waar op de tafels werd gedanst, nagloeiende zandstrandjes
waar onder miljoenen flikkerlichtjes de slaap werd gevat. De zonsondergangen zijn nog steeds spectaculair, de strandjes nog net zo romantisch
als destijds, de taverna’s levendiger dan ooit. Huisjes zijn ambachtelijk gerestaureerd, erfgoed is blootgelegd en geconserveerd, de natuur onder
bescherming gebracht. En de laatste jaren hebben de Griekse eilanden
een grote kwaliteitssprong gemaakt met de accommodaties: boetiekhotels, villa’s met privézwembad, authentieke familieresorts, designhotels…
En de eilanders? Die zien u nog steeds graag komen, trots als ze zijn op die
paar prachtige vierkante kilometers in de Griekse wateren die ze de hunne kunnen noemen. Polyplan Reizen biedt de volgende eilandenreis aan:

Dag 8	Verblijf Santorini: hotel Andronis, luxury suites in premier
suite voor twee personen
Dag 9
Vliegreis Santorini-Amsterdam met Transavia
Prijs vanaf € 1.987 p.p.
Inbegrepen in de prijs
• V liegreis met Transavia inclusief 20 kg ruimbagage en 10 kg handbagage
• Hotelaccommodaties op basis van logies en ontbijt
• Alle transfers en ferry’s volgens reisschema
Niet inbegrepen in de prijs
• Luchthavenbelastingen € 69 p.p.
• Calamiteitenfonds € 2,50
• Reserveringskosten € 25

REISAANBIEDING
Combinatie • Athene • Mykonos • Santorini
Dag 1
Vliegreis Amsterdam-Athene met Transavia
	Verblijf Athene: overnachting in Hotel Hera, in
tweepersoonskamer
Dag 2 	Verblijf Athene: overnachting in hotel Hera, in
tweepersoonskamer
Dag 3	Verblijf Mykonos: hotel Cavo Tagoo, in tweepersoonskamer
classic
Dag 4	Verblijf Mykonos: hotel Cavo Tagoo, in tweepersoonskamer
classic
Dag 5	Verblijf Mykonos: hotel Cavo Tagoo, in tweepersoonskamer
classic
Dag 6	Verblijf Santorini: hotel Andronis, luxury suites in premier
suite voor twee personen
Dag 7 	Verblijf Santorini: hotel Andronis, luxury suites in premier
suite voor twee personen
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Kant-en-klaar of op maat
De eilandenreizen van Polyplan Reizen kunnen speciaal voor u op maat
samengesteld worden. U kunt zelf bepalen waar u langer wilt blijven,
welk eiland u wilt toevoegen of overslaan, waar u de reis wilt beginnen
en eindigen, en in welk type accommodatie u wilt verblijven. Wij assisteren u graag bij uw keuze.
Eilandenreizen naar de Cycladen zijn al mogelijk vanaf € 698 p.p. voor
8 dagen inclusief vliegreis.
Contact, informatie & boekingen
Polyplan Reizen – De Griekenland Specialist
Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude Meer, Schiphol/Rijk
T (020) 657 56 57  |  E Infor@polyplan.nl  |  I www.polyplan.nl
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