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Introductie 
De reis- en routebeschrijvingen pretenderen niet een complete reisgids voor de gekozen 
bestemming te zijn.  

De documentatie bevat de meest belangrijke informatie voor de wandelaar en is afgestemd 
op de gehele periode waarin de reis wordt aangeboden, ook in voor- en naseizoen. Met 
name in het hoogseizoen zijn er veel meer faciliteiten en horecagelegenheden beschikbaar 
dan wij noemen.  

Voor complete achtergrondinformatie en alle sightseeing mogelijkheden verwijzen we naar 
algemene reisgidsen en informatie die op internet, bij voorbeeld via TripAdvisor, 
beschikbaar is. 

Postcodes en adressen voor de ANWB-routeplanner en 
Tomtom 
Het volgende invullen voor het beste resultaat: 

wat postcode plaats straat nr 

luchthaven 57001  aerodromiou 1 

hotel Telioni, Thessaloniki 54630  agiou dimitriou 16 

hotel Aigli, Perea 57019  aktis 65 

Monodendri  monodendri   

Thessaloniki luchthaven – Ioannina en Monodendri 

Thessaloniki luchthaven – Ioannina en Monodendri per (huur)auto 

Zet eerst de dagteller op nul. 
- Vanaf de luchthaven kom je vanzelf op de toegangsweg (de weg start op de luchthaven). 
- Km-stand 1,5: ga bij de stoplichten rechtdoor. 
- Km-stand 3,4: ga de snelweg op; dit is de rondweg ‘Periferia/Ringroad’. Volg de borden 

richting Athene (ATHINA) en/of Katerini; ze staan beurtelings op de borden. 
- Km-stand 9,3: de Periferia gaat over in de Egnatía Odós (A2); volg hier de borden richting 

ATHINA en/of VEROIA. 
- Km-stand 25: bij afslag (Interchange) 21: volg ATHINA/VEROIA [A1]. Op dit traject staat 

een tolpoort voor €1,20 (2015). 
- Km-stand 65 (je bent dan circa 1 uur onderweg bij normaal verkeer): houd rechts aan 

richting VEROIA/KOZANI, en ga verder over de [A2] [Egnatía Odós]. Deze volgen tot 
Ioannina. Je komt nog twee tolposten tegen van €2,40 per keer (2015). 
Tip: wegrestaurant STRATA met Shell benzinepomp 6km onder Grevena bij afrit 08A. 
Verder is er niets langs de snelweg tot je er bij Ioannina afgaat!  

- Km-stand 218: ga van de snelweg af bij afslag [IOANNINA] en ga rechts. Bij de volgende 
stoplichten rechtdoor (aan je rechterhand direct na dit stoplicht is een goede tent, Steki, 
voor koffie, een broodje of een snelle maaltijd). 

- Bij 2e stoplichten hierna (1e is de Praktiker): ga links, [Ringroad]. Volg deze tot je door 
een tunnel bent gegaan. 
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- Km-stand 296: Na de tunnel bij stoplichten links (rechtdoor is de luchthaven). Daarna 
deze provinciale weg steeds blijven volgen. Het verkeer kan hier chaotisch zijn! Diverse 
tentjes en winkels langs de weg.  

- Km-stand 311: direct na een grote boog over de weg (voetgangersbrug; zie je lang van te 
voren) ga je rechts naar de [Central Zagori]. Volg nu de borden [Monodendri] en negeer 
twee afslagen naar rechts (naar Asprangeli en Kipi/Tsepelovo). 

- Km-stand 325: op driesprong “driehoekje” rechts, bord [Monodendri]. (Het is een 
driehoekje, want 100m verderop ga je weer rechts.) Je komt door het dorp Vitsa; vervolg 
hier de asfaltweg steeds omhoog. (Door dit dorp kom je later in de week nog een keer te 
voet.) 

- 1,8km na de haarspeldbocht in Vitsa: ga op driesprong links, bord [Oxia]. (Rechts wijst 
[Monodendri], niet voor autobussen; die weg gaat naar het benedenplein*.) 

- Na 900m, net vóór de haarspeldbocht naar links, ligt aan je linkerhand restaurant Oxia 
annex guesthouse Zarkadas. Aan de overkant van de weg, dus aan je rechterhand, ligt 
restaurant Dionysos; dat zie je eerder. Voor je met je bagage gaat sjouwen, kun je je 
beter eerst inmelden, want wellicht is het voor jullie kamer handiger als je de auto 
achter het hotel parkeert. 

* LET OP: de meeste navigatiesystemen wijzen je hier juist wél naar rechts!!! 

Terug naar Thessaloniki luchthaven per (huur)auto 

Vanaf Ioannina volg je de Egnatia snelweg en de borden Thessaloniki. Als je de stad in zicht 
krijgt, volg je de borden [CHALKIDIKI (A2)]; Thessaloniki wijst dan rechtdoor en er is geen 
vermelding van de luchthaven! Je neemt daarmee de buitenste rondweg en dat is het 
snelst. 
Bij afrit 23 komt de weg uit Thessaloniki erbij. Vanaf hier staan wel borden naar de 
luchthaven [MAKEDONIA ]. Volg deze tot je op de luchthaven bent. 

Thessaloniki luchthaven – interlocaal busstation Makedonia 

- De luchthavenbus is lijn 78. Deze gaat dwars door de stad via het treinstation naar het 
interlocaal KTEL busstation Makedonia.  

- Kaartje kost €2,00 (ongeacht de bestemming; 2015), de rit luchthaven-busstation duurt 
circa 45-50’. Let op: er is ook een busstation naast het treinstation. Blijf in de bus tot het 
eindpunt! 

- Bij de luchthaven staat bus 78 beneden bij de aankomsthal, uit het luchthavengebouw 
rechts. Een kaartje koop je in de bus bij de automaat, en dat hoef je dan niet meer te 
stempelen. Mocht je toch verwezen worden naar het kaartjesloket naast de bushalte, 
dan moet je dat kaartje wél stempelen in de bus. 

- Bij het interlocaal busstation Makedonia staat bus 78 bij een overkappinkje met tekst 
“TOWARDS AIRPORT AND CITY CENTER”. Daar is ook het kaartjesloket voor de rit náár 
de luchthaven; dit kaartje moet je wél in de bus stempelen. 

- Voor de dienstregelingen van bus 78 zie:  
o overdag: http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/12/73/  
o ’s nachts: http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/146/74/73/  

 

http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/12/73/
http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/146/74/73/
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De route van de luchthavenbus 78 door de stad (blauwe bolletjes zijn de haltes): 
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Interlocale busverbindingen vanaf Thessaloniki verder Griekenland in 

- Voor de dienstregelingen zie http://ktelmacedonia.gr/en/content/Destinations-
map.124/ en klik de stad aan waar je heen wilt. 

- Het interlocale busstation heet “Makedonia” en ligt aan de west-zijde van de stad.  

- Een kaartje koop je binnen bij de loketten. Bij het betreffende loket staat het nummer 
van het perron en de bestemming, soms alleen in het Grieks, soms ook  in Latijnse 
letters. (Ioannina is “ΙΩΑΝΝΙΝΑ”; Volos is “ΒΟΛΟΣ”.) 

- De bussen staan in een grote hal. Het perron staat erboven en de bestemming staat bij 
het perron. 

- De bus heeft airco en comfortabele stoelen, altijd met plaatsreservering. Staanplaatsen 
zijn verboden, want je reist over de snelweg. 

- Plaatsen 1 (raam) en 2 (gangpad) zitten achter en boven de chauffeur; plaatsen 3 
(gangpad) en 4 (raam) aan de rechterzijde van de bus. En zo natuurlijk verder tot 
achterin. 

- De bagage gaat onderin de bus, soms krijg je een label met de bestemming erop, soms 
niet. In de bus mag je een klein tasje meenemen. Er is geen ruimte binnen voor grotere 
tassen, ook niet boven de stoelen. Er wordt meestal geen bezwaar gemaakt als je iets 
eet of drinkt in de bus, zolang het maar koud is en geen vlekken kan maken. Koffie mag 
b.v. niet (meestal ook geen koude koffie). Het is fijn om een flesje water bij je te hebben! 

Thessaloniki luchthaven – Perea (Aigli hotel) 

Thessaloniki luchthaven – Aigli hotel (Perea kust) per auto/taxi 

(11km; 15’; taxi circa €20 vanaf luchthaven) 

Dit is de rijroute (de taxichauffeur weet dat natuurlijk zelf): 

- Uit luchthaven bij stoplicht rechts, richting Epanomi. 

- Bij stoplichten na benzinestation Aegean en Lidl rechts, smallere weg. Let op: direct na 
de stoplichten is een Y-splitsing: daar weer links houden. 

- In Perea net na de Eurobank (aan linkerhand) rechts. De straat heet hier Ampelokipon. 

- Snel daarna komen er borden [Aigli]; die volgen. Het hotel ligt aan de boulevard en er is 
parkeerruimte aan de achterzijde. 

Thessaloniki luchthaven – Aigli hotel (Perea kust) per lijnbus 

- Neem bus 79 naar Ikea, 5’ rijtijd, gaat elk half uur van 6:05 tot 22:30. Zie 
http://oasth.gr/#el/masterinfo/list/78/73/ (“from terminus”). Ook deze bus staat bij de 
aankomsthal, uit de hal even rechts. 

- Op busstation Ikea (naast Ikea vestiging) overstappen op bus 72 naar Nea Michaniona, 
rijtijd 15’ tot Perea, gaat globaal elke 10’ van 5:00 tot 0:00 (na 21:00 minder frequent). 
Zie http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/10/1/ (“from terminal”). 

- Uitstappen bij halte Paralía Peréas (haltenummer 33013), aan driehoekig pleintje bij kerk 
en lopen naar hotel: zie plattegrond hieronder. 

http://ktelmacedonia.gr/en/content/Destinations-map.124/
http://ktelmacedonia.gr/en/content/Destinations-map.124/
http://oasth.gr/#el/masterinfo/list/78/73/
http://oasth.gr/#en/masterinfo/list/10/1/


NL-Thessaloniki-logistiek.docx 6/9 6-1-2019 

 

 

Perea – interlocaal busstation Makedonia 

- Neem bus 72 naar Ikea, 15’ rijtijd, gaat globaal elke 10’. Let op: de halte is in een andere 
straat dan op de heenweg, want het is eenrichtingverkeer! (Aan de Antheon, tussen 
Midas en Romanou.) Zie plattegrond hieronder. 

 

 
 
- Overstappen op bus 8 naar KTEL busstation Makedonia, 50’ rijtijd, 3 à 4 keer per uur 

(gaat dwars door de stad).  
Zie http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/73/29/1/ (“return journey”). 
(NB: je kunt ook overstappen op luchthavenbus 78, maar die is duurder en stopt niet op 
het Ikea-terrein, maar tegenover het Hondos Center aan de hoofdweg langs Ikea.) 

 
Voor het vervolg van je route per bus: zie Interlocale busverbindingen vanaf Thessaloniki 
verder Griekenland in. 

Aigli Hotel 
Akti Street 

Aigli Hotel 
Akti Street 

http://oasth.gr/#en/routeinfo/list/73/29/1/
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Naar hotels in Thessaloniki 

Naar hotel Telioni (Thessaloniki) per (huur)auto 

Volg vanaf de hoofdweg uit het westen de borden Thessaloniki Centre en ga niet de 
rondweg op (richting luchthaven). Voor het laatste stukje zie het kaartje hieronder. 
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Interlocaal busstation – hotel Telioni (Thessaloniki) per openbaar vervoer 

1. Vanaf interlocaal busstation Makedonia (haltecode 13011) met lijn 8, 45 of 78 
(luchthavenbus, duurder) naar treinstation (haltecode 01319), dan met taxi naar Telioni. 

 
2. Alternatief: vanaf interlocaal busstation Makedonia met lijn 8, 45 of 78 naar bushalte 

Kolomvou (haltecode 01307), dan wandelen naar Telioni. 
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Interlocaal busstation – hotel Rotonda (Thessaloniki) per openbaar vervoer 

- Vanaf interlocaal busstation Makedonia (haltecode 13011) met lijn 8, 45 of 78 
(luchthavenbus, duurder) naar treinstation (haltecode 01319). 

- Verlaat het busstation (rode cirkel) naar de grote straat Monastiriou (daarover ben je 
aan komen rijden met de bus) en steek de straat over. 

- Ga rechts naar hotel Rotonda, je ziet het al liggen. 
 

 

Tips voor eten en drinken 
- Restaurant Sofis House, Antigonidon 4, tel: 2310 554265/ 52550, www.sofishouse.gr. 

Stoof- en grilschotels. Dichtbij hotel Telioni, goedkoop, niet heel gezellig. 
- Restaurant/ouzeri Krasodikio, Fillipou 18 (hoek met Venizelou), tel: 2310 239 031, 

www.krasodikio.gr. Goed en gevarieerd. 
- Restaurant/ouzeri Bit Bazar, Sotiris Panou, tel: 278097, GSM: 6937 677344, 

www.bitbazaar.gr, bitbazaar@comvos.net. Leuk zitten vlakbij de oude markt, bijzondere 
hapjes.  

- Koffie en zoetwaren: Chatzi. www.chatzis.gr. Vestigingen: 
o Nabij Telioni: Venizelou 50 
o Mitropoleos 24 
o Them. Sofouli 73 & Argonafton (hoek) 

 

http://www.sofishouse.gr/
http://www.krasodikio.gr/
http://www.bitbazaar.gr/
mailto:bitbazaar@comvos.net
http://www.chatzis.gr/

