
 

 
 

10 daagse reis Athene en per boot naar de eilanden Spetses & Hydra 
 
Dag 1:   vliegreis Amsterdam naar Athene 
Dag 2:   Athene 
Dag 3:  Athene 
Dag 4:   bootreis van Athene naar Spetses 
Dag 5:   verblijf op Spetses 
Dag 6:   verblijf op Spetses 
Dag 7:   per boot van Spetses  naar Hydra  
Dag 8:   Hydra 
Dag 9:  bootreis van Hydra naar Athene 
Dag 10:  vliegreis Athene naar Amsterdam 
 
Dag-tot-dag programma 
 
Dag 1:   Vlucht van Amsterdam naar Athene 
Vlucht vanuit Amsterdam en aankomst in Athene.  
De stad dankt haar naam aan de godin Pallas Athena, de godin van wijsheid en vrede en ook de 
beschermer van de stad. De Parthenon op de Akropolis is gebouwd ter ere van haar en tevens het 
beroemdste monument van de stad.  
 
Dag 2 & 3:  verblijf in Athene 
In Athene is zoveel te zien, overal in de stad staan musea en in diverse metrostations kan men 
genieten van schatten uit de oudheid die tijdens de aanleg van de metrolijn opgegraven zijn.  
De Akropolis biedt een prachtig uitzicht over de stad Athene en de gezellige Plaka. Deze oude 
volksbuurt ligt aan de voet van de Akropolis en is mede door haar authentieke karakter geliefd. 
  
Dag 4:   reis van Athene naar Spetses 
Vandaag begint het meest ontspannen onderdeel van de reis. Eerst reist u naar de haven van Pireaus 
om daar de boot te nemen naar Spetses, het kleinste en meest zuidelijke eiland van de Saronische 
eilanden. Dat de inwoners van Spetses ooit rijkdom genoten zie je aan de huizen met een zekere  
aristocratische stijl. Overnachting in het Poseidonion Grand Hotel, een hotel met allure aan de haven.  



 

 
Spetses, Griekenland 

 
 
Dag 5 &  6:  verblijf op Spetses 
Dit eiland was een zomerverblijf voor de Atheners na de Griekse vrijheidsstrijd. Het is nu iets 
bekender bij de Nederlandse toerist, door Willem van Veenendaal die meerdere artikelen en boeken 
over het eiland schreef. Deze voormalig  KLM-gezagvoerder was een ereburger van het eiland en hij 
ligt hier ook begraven.  Spetses is nog steeds een plezierig, bijna autovrij eiland, met een gezellige 
haven die na 17:00 uur autovrij wordt. Neem de fiets of maak een ritje met paard en wagen. 
 
Dag 7:  bootreis van Spetses naar Hydra 
Vanuit de haven van Spetses vaart u met de boot naar het kleine autovrije eiland. Of u nu vanuit zee 
naar de haven van Hydra-stad kijkt of juist andersom, het uitzicht is prachtig. Bij aankomst in de 
haven wordt u geholpen met het koffervervoer naar het hotel. 
 
Dag 8 :  verblijf op Hydra 
Hydra is een kosmopolitisch eiland dat nu vooral bewoond wordt door kunstenaars en dat geeft een 
prettige sfeer. Het Orloff Boutique hotel is rustig gelegen in het centrum van Ydra, op 100 meter van 
de haven. Het hoofdgebouw dateert van 1796 en is gebouwd door de Russische graaf Orloff. Er zijn 
totaal 9 kamers en suites, twee tuinen en patio’s. Het hotel helpt u graag bij het regelen van 
boottochten naar de stranden, ezeltochten en andere excursies. 
 
Dag 9:  reis van Hydra naar Athene 
De voorlaatste etappe van de reis is aangebroken. Vanwege de boot- en vluchttijden brengt u nog 
een laatste nacht door in Athene. Aan de rand van de stad houdt u het eilandgevoel nog een beetje 
vast.  
 
Dag 10:  vertrek Athene en vlucht terug naar Amsterdam 
Geniet van het laatste Griekse ontbijtje en reis in een rustig tempo naar de luchthaven van Athene 
voor de terugvlucht naar Amsterdam.  
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