
Fly & drive Peloponnesos 

De Peloponnesos is het grootste en meest 
beroemde schiereiland van Griekenland en 
heeft een zeer rijke geschiedenis.  
 
In de oudheid was de Peloponnesos van 
belang vanwege het feit dat de stad Sparta, 
lange tijd een rivaal van Athene, hier lag.  
De ruïnes van de oude stad liggen nu dicht bij 
de huidige plaats Mystras.  
 
Vierduizend jaar lang was Peloponnesos een 
belangrijk centrum van culturele 
ontwikkelingen in de Middellandse zee. In 
iedere uithoek op het schiereiland zijn er 
historische bezienswaardigheden die uit 
verschillende periodes stammen, vanaf de 
oudheid tot aan de recentere eeuwen.  
In de oudheid was Olympia de locatie waar om 
de vier jaar alle Griekse stammen zich 
verzamelden om aan de Olympische Spelen 
deel te nemen. 
 
Daarnaast zijn er langs de kust veel 
aantrekkelijke plaatsjes die geschikt zijn voor 
een geslaagde strandvakantie. 
 
 



KORTE PROGRAMMA 

   
Dag 1 Amsterdam – Athene 
 
Dag 2 Athene 
 
Dag 3 Athene – Nafplion 
 
Dag 4 Nafplion 
 
Dag 5 Nafplion – Mystras 
 
Dag 6 Mystras 
 
Dag 7 Mystras – Mani 
 
Dag 8 Mani – Athene – Amsterdam of verlenging aan zee      



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA 

 .Dag 1:   Amsterdam – Athene 
Aankomst in bruisende Athene, op 3 uur vliegen van Amsterdam. 
Overnachting in het New Hotel, in de wijk Plaka of in het Hilton Athene.  
The New Hotel is een nieuw designhotel op loopafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden, 
zoals de Romeinse ruïnes van Plaka, de Akropolis en het nieuwe museum, de stijlvolle cafés . 
Het Hilton Athene ligt net buiten het hartje centrum maar heeft een zwembad in de tuin. 
 
Dag 2:   Athene : stadsbezichtiging 
Bezoek aan de Akropolis met het bekende Partenon en het Agora. Het moderne Akropolismuseum 
biedt inzage in de Griekse geschiedenis. Leuke winkels vind je in Kolonàki, de P.C. Hooftstraat  van 
Athene, ook populair vanwege de vele cafés en betere restaurants. De Plaka is de gezellige 
toeristenwijk onderaan de Akropolis, met veel tavernes en winkels. 

Dag 3:   Athene – Corinthe- Nafplion (140 km, circa 2 uur) 
Vertrek per huurauto naar Nafplion en stop onderweg bij de brug die het Kanaal van Corinthe 
overspant. Bezoek ook oud-Corinthe, ongenaakbaar gelegen op een berg. De vele overgebleven 
bouwwerken geven een goede indruk hoe de stad er in zijn gloriedagen moet hebben uitgezien. 
Daarna gaat de reis veder naar Nafplion, strategisch  gelegen aan zee. Overnachting naar keuze in 
Ippoliti Luxury Hotel, gelegen in het centrum van de stad, of in het Amphytrion Hotel in de oude 
vesting, met mooi uitzicht over de zee en het centrum van de stad. 
 
Dag 4:   Nafplion 
Nafplion is een gezellige stad met diverse bezienswaardigheden in de omgeving. De stad wordt 
gedomineerd door de Palamidivesting, die door haar hoge ligging een mooi uitzicht biedt over de stad 
en de baai.  Op amper 30 minuten rijden ligt Epidaures met de tempel van de Genezende God en de 
Griekse baden.  In het beroemde theater worden in de zomermaanden nog steeds voorstellingen 
gegeven. Ook de historische stad Mycene, de Goudrijke stad van Homerus , met haar opgravingen, ligt 
in de omgeving. De zogenaamde Leeuwenpoort geeft toegang tot de Myceense burcht met de graven, 
die veel kostbare gouden schatten hebben bevat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA 

 

Dag 5:   Nafplion – Mystras (130 km, circa 2 uur) 
Na een rit door een mooi landschap met afwisselende panorama’s  aankomst in Tripolis, gelegen in 
het hart van de Peloponnesus. Het centrum met zijn pleinen en terrassen biedt een verrassend 
levendige aanblik. Een groene weg voert vervolgens naar Mystras gelegen op 634m hoogte. 
Overnachting in het sfeervolle Masaraki Guesthouse, even boven de oude stad gelegen en met een 
prachtig uitzicht over de bergen.  

Dag 6:   Mystras 
Mystras is tegenwoordig een verlaten stad,  vijf kilometer ten noordwesten van Sparta, maar in de 
middeleeuwen woonden hier maar liefst 40.000 mensen.  Het ligt in een nationaal park waar 
verschillende activiteiten mogelijk zijn, waaronder wandelen en mountainbiken.  

Dag 7:   Mystras – Mani (75 km, ca. 1,5 uur) 
Via de groene binnenlanden gaat de tocht verder naar Mani, een klein dorpje aan de kust op ongeveer 
10 kilometer ten noorden van de Areopoli, een authentiek Grieks dorp.  Overnachting in Porto Vitilo 
Boutique Hotel in Mani, een charmant hotel met zwembad en een schitterend uitzicht over de baai en 
de bergen.  

Dag 8:  Mani – Costa Navarino (140 km, ca 3 uur)  
Vandaag vertrekt de retourvlucht vanaf de luchthaven van Kalamata naar Amsterdam. 
Ook is het mogelijk de reis te verlengen met een paar dagen strand aan de Costa Navarino.   

 
Hier bevinden zich 2 prachtige resorts die hun faciliteiten delen, waaronder een zandstrand van 4km. 
Er is keuze uit  The Westin Costa Navarino Resort of Romanos Costa Navarino. 
Of Thanos Village in Gialova, op ongeveer 8 km van Costa Navarino met appartementen en villa’s.  

Een andere mogelijkheid is om terug te rijden richting Athene.  
Op ongeveer vier  uur en een kwartier rijden ligt het Nikki Beach Resort & Spa in Pórto Chéli, op 200 
km, ca. 2 uur 45 minuten rijden van Athene.  

 

 

 


