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Mogelijkheden om Andros en Tinos te bereiken 
1. Veerboot Rafina-Andros-Tinos (vlucht op Athene). 
2. Veerboot Piraeus-Tinos (vlucht op Athene). 
3. Veerboot Mykonos-Tinos-Andros (vlucht op Mykonos). 
 
Het is altijd mogelijk om via de ene luchthaven heen te reizen en via een andere luchthaven terug. 
 
Een handige website is www.rome2rio.com.   

Vlucht op Athene (ATH) 
Vanaf Athene luchthaven kun je met de bus of taxi reizen naar Rafina of Piraeus. 

Luchthaven Athene – Rafina  
Je gaat met de lijnbus of een taxi naar de haven van Rafina en neemt daar de veerboot naar Andros 
(haven Gavrio) en Tinos (volgende aanlegplaats). De boot vaart door naar Mykonos. 

Taxi luchthaven – Rafina v.v. 

- Informatie: http://www.athensairporttaxi.com/athens-airport/to-rafina-port. Op deze website 
kun je ook een taxi van te voren boeken met Engels sprekende chauffeur. De rit duurt circa 20 
minuten. 

- RadioTaxi in Rafina: +30 22940 77707 
- Standplaats bij luchthaven: tussen uitgang 2 en 3, tegenover het Airport Hotel. 
- Standplaats in haven Rafina: direct buiten de poort van het haventerrein.  
- Richtprijs 2020:  

o overdag (5-24 uur): €25 
o ’s nachts (24-5 uur): €35 
Maak een prijsafspraak voor je instapt!  

Lijnbus luchthaven – Rafina v.v. 

- Informatie en dienstregeling (ook in Engels): http://ktelattikis.gr/en/enairport, route “AIRPORT-
RAFINA” c.q. “RAFINA-AIRPORT”, of telefoonnummer +30 22940 23440. 

- Controleer altijd de genoemde vertrektijden op de website!! 
- Opstappunt luchthaven: begane grond bij Arrivals, tussen uitgang 2 en 3, tegenover het Airport 

Hotel.  
- Opstapplaats Rafina: op veerhaven terrein, rechts van de uitgang  
- Het zijn oranje-witte bussen met opschrift “ΚΤΕΛ Αττικης”. 
- Prijs 2020: €4, reistijd globaal 30-40 minuten. Je koopt je kaartje in de kiosk naast de bushalte of 

in de bus (zorg voor gepast geld!). 

Shuttlebus luchthaven - hotel Avra Rafina v.v. 

Als je vlucht te laat aankomt om de boot te halen, brengen we je onder in hotel Avra bij de haven. 
Dit hotel heeft een gratis shuttlebus service voor haar gasten. Deze moet je van te voren boeken 
(doen wij voor je) en bellen als je vertraging hebt (beste zelf doen). 

Als je vlucht te vroeg vertrekt om met de eerste boot te halen, ga je de dag ervoor met de 
middagboot naar het vasteland en overnacht je in hotel Avra bij de haven. Bespreek de gratis 
shuttlebus service naar de luchthaven bij aankomst bij de receptie. 

http://www.rome2rio.com/
http://www.athensairporttaxi.com/athens-airport/to-rafina-port
http://ktelattikis.gr/en/enairport
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Athene centrum – Rafina  

Lijnbus Athene centrum – Rafina v.v. 

- Informatie en dienstregeling: http://ktelattikis.gr/en/en_marathon_makri, route “Rafina-Nea 
Makri-Marathon-Grammatiko”.  NIET BESCHIKBAAR WINTER 2020; KOMT HOPELIJK WEER 
TERUG. 

- Telefoon: +30 22940 23440. 
- Controleer altijd de genoemde vertrektijden op de website!! 
- Prijs 2019: €2,60, reistijd globaal een uur. Je koopt je kaartje in de kiosk naast de bushalte of in 

de bus (zorg voor gepast geld!). 
- Het zijn oranje-witte bussen met opschrift “ΚΤΕΛ Αττικης”. 
- Opstapplaats Rafina haven: op veerhaven terrein, rechts van de uitgang.  
- Opstappunt Athene: Pedio tou Areos, Mavromateon Street, net ten zuiden van het “park van 

Mars” (vlakbij het Nationaal Museum), groot busknooppunt: 

 

Rafina – spoorwegstation Acharnes (trein naar b.v. Meteora) v.v. 
Van en naar het spoorwegstation Acharnés (SKA) kom je eigenlijk alleen met een taxi, anders moet 
je eerst naar de luchthaven (zie boven) en dan met de metro naar SKA. De reistijd is globaal 40 
minuten per taxi; de taxi vroeg in 2014 voor deze 31km lange rit €30 (daarna is het niet meer 
voorgekomen). 

Luchthaven Athene – Piraeus 

Piraeus haven informatie 

Zie https://www.ferries.gr/piraeus-athens-port/.  
Er is een gratis shuttlebus die alle pieren met elkaar verbindt. 

Lijnbus luchthaven – Piraeus (X96) v.v. 

- Informatie en dienstregeling (ook in Engels): 
https://www.oasa.gr/en/telematics/?tl=lineDetails_892_%CE%A796%20:%20PEIRAIAS%20-
%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_73-81  

- Controleer altijd de genoemde vertrektijden op de website!! 

http://ktelattikis.gr/en/en_marathon_makri
https://www.ferries.gr/piraeus-athens-port/
https://www.oasa.gr/en/telematics/?tl=lineDetails_892_%CE%A796%20:%20PEIRAIAS%20-%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_73-81
https://www.oasa.gr/en/telematics/?tl=lineDetails_892_%CE%A796%20:%20PEIRAIAS%20-%20AEROLIMENAS%20ATHINON%20(EXPRESS)_73-81
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- Prijs 2020: €6, reistijd globaal 1-1½ uur. Je koopt je kaartje in de kiosk naast de bushalte of bij de 
chauffeur (zorg voor gepast geld!). 

- Opstappunt: begane grond bij Arrivals, tussen uitgang 4 en 5, bij parkeerplaats P1.  
- Eindpunt: havenpier E1, vraag de chauffeur om je te waarschuwen voor jouw pier. Normaliter is 

de pier voor de Cycladen E6, dat is halte 40040 ST. ISAP. 

Taxi luchthaven – Piraeus v.v. 

- Informatie: https://www.athensairporttaxi.com/athens-airport/to-piraeus-port. Op deze 
website kun je ook een taxi van te voren boeken met Engels sprekende chauffeur. De rit duurt 
circa 40 minuten. 

- RadioTaxi in Piraeus: +30 210 418 2333 
- Standplaats bij luchthaven: tussen uitgang 2 en 3, tegenover het Airport Hotel. 
- Standplaats bij Piraeus haven: direct buiten de poort van het haventerrein. 
- Richtprijs 2020:  

o overdag (5-24 uur): €48 
o ’s nachts (24-5 uur): €65 
Maak een prijsafspraak voor je instapt!  

Vlucht op Mykonos (JMK) 

Luchthaven Mykonos – veerhaven Mykonos  

Taxi luchthaven – veerhaven Mykonos v.v. 
De rit duurt 10-15 minuten (8km), een taxirit kost circa €8-€10. Maak een prijsafspraak voor je 
instapt! 
Voor meer informatie: https://www.rome2rio.com/map/Mykonos-Airport-JMK/Mykonos-
Port#r/Taxi  

Lijnbus luchthaven – veerhaven Mykonos v.v. 

Er is een KTEL lijnbus, de rit duurt 10-15 minuten, de prijs is €2.  
Voor meer informatie en de dienstregeling zie: https://mykonosbus.com/bus-timetables/ onder 
‘AIRPORT – NEW PORT”, telefoon: +30 22890 26797. 

Veerboten  

Informatie over dienstregelingen en maatschappijen 
Een overzicht van de veerdiensten kun je makkelijk opvragen via de site van Greek Travel Pages: 
www.gtp.gr.  

Vul in bij ‘Ferry schedules’:  From <vertrekhaven> To <aankomsthaven>, en klik op het vergrootglas. 
In het volgende scherm kun je dan de gewenste datum invullen. MAAR: uitzonderingen op het 
schema rondom b.v. feestdagen zijn niet altijd zichtbaar! Kijk daarvoor op de website van de 
maatschappij waarmee je wilt varen. 

Het handigst gebruik je de havencodes:  
- Rafina = RAF 
- Piraeus = TZE 
- Tinos = TIN 
- Andros Gavrio = GAV 
- Mykonos = MYK 

https://www.athensairporttaxi.com/athens-airport/to-piraeus-port
https://www.rome2rio.com/map/Mykonos-Airport-JMK/Mykonos-Port#r/Taxi
https://www.rome2rio.com/map/Mykonos-Airport-JMK/Mykonos-Port#r/Taxi
https://mykonosbus.com/bus-timetables/
http://www.gtp.gr/
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We adviseren om de boottickets van te voren te boeken omdat er onverwachte wijzigingen kunnen 
plaatsvinden en met een afgeronde boeking zou je daarvan op de hoogte moeten worden gebracht. 
Helaas blijkt dat niet altijd te gebeuren, maar dan heb je in elk geval een informatieadres. 

Contactinformatie veerbootmaatschappijen 

Agent Rafina 

Onze preferente agent is Togias Shipping Agency, Antonios Togias, telefoon: +30 22940 26300, 
23151, 23561, fax: +30 22940 23350 , E: atogias@hol.gr, W: http://www.togiastravel.com. Open: 
mei-sept 6:00-21:00, okt-april: 6:00-19:00. 
Hier kun je ook online tickets boeken: http://ferry-tickets.togiastravel.com/en/  
Alle anderen zijn ook OK. 

FastFerries 

Website: www.fastferries.com.gr   E: info@fastferries.com.gr  
Telefoon: +30 210 4182005 en -2163 (centraal kantoor) 
Telefoon: +30 22820 71222 (Cyclades Travel, Gavrio)  

GoldenStar ferries 
Website: www.goldenstarferries.gr/en  E:  general@goldenstarferries.gr  
Telefoon: +30 22940 23561, 23150, 26300 (Togias, Rafina) 

Sea Jets Consortium (Andros-Tinos) 

Website: www.seajets.gr/en  E: info@seajets.gr 
Telefoon: +30 210 4190233, 210 4101480 (reserveringen vanaf 1-4) 
Alleen hoogseizoen (juni-september): Rafina - Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. 

Blue Star Ferries 

Website: https://www.bluestarferries.com/en en voor de positie in Piraeus: 
https://www.bluestarferries.com/en/travel-with-us/domestic-lines/piraeus-port-map.html  

Veerboot Rafina – Andros – Tinos – Mykonos  
Het reguliere schema was in 2020 (maar niet altijd!!!!): 
- 2 ochtendboten Rafina - Andros en Tinos om 7:30 (niet in de winter) en 7:50 
- 1 middagboot Rafina - Andros en Tinos om 17:30 
- op weekdagen eerste boot Andros - Rafina om 10:15 
- op zaterdag eerste boot Andros - Rafina om 14:45 
- op zondag eerste boot Andros - Rafina om 15:30  
 
Prijzen 2020, enkele reis economy:  

 per persoon personenauto 

Rafina - Andros €19,50 €43 

Rafina - Tinos €27 €58 

Rafina – Mykonos €29 €64 

Andros - Tinos €14 €31 

Andros – Mykonos €16 €34 

Tinos – Mykonos €8 €24 

 

mailto:%20atogias@hol.gr
http://www.togiastravel.com/
http://ferry-tickets.togiastravel.com/en/
http://www.fastferries.com.gr/
mailto:info@fastferries.com.gr
http://www.goldenstarferries.gr/en
mailto:general@goldenstarferries.gr
http://www.seajets.gr/en
mailto:info@seajets.gr
https://www.bluestarferries.com/en
https://www.bluestarferries.com/en/travel-with-us/domestic-lines/piraeus-port-map.html
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De diensten worden uitgevoerd door Golden Star Ferries, Fast Ferries en (in het hoogseizoen) Sea 
Jets Consortium. 

Veerboot Piraeus – Tinos 
Blue Star Ferries vaart vanaf Piraeus naar Tinos, vertrek meestal 7:30, reistijd 4½ uur, ticketprijs 
vanaf €32. De boot terug naar Piraeus vertrekt meestal om 15:00. (Informatie 2020.) 

Veerboot Mykonos – Tinos  
Vanaf Mykonos vaar je in een half uur naar Tinos. Er vertrekken meestal boten in de vroege ochtend 
(rond 7:30) en aan het begin van de middag. De diensten worden uitgevoerd door Blue Star Ferries, 
Fast Ferries en Golden Star Ferries. 


