AnnaHiking
Actieve vakanties in Griekenland
www.annahiking.nl

Athene en de Saronische eilanden op de fiets
8-daagse individuele eilandhoptocht Poros en Aegina
2022 (SIFH212I)

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.
We nodigen je uit om met ons mee te gaan!

meer informatie: www.annahiking.nl

(1-3-2022)

SIFH212I: Athene en de Saronische eilanden op de fiets (8 dagen)
Over AnnaHiking en S-Cape
Wij zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen huis in het berggebied
onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur, het klimaat, het eten, de taal en de
inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond zetten. We voelen
ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen.
Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden met de mooie stranden”. Veel eilanden
hebben ook een schitterend achterland waar je heerlijk kunt fietsen. Poros en Aegina zijn
zulke eilanden die veel meer te bieden hebben dan strand alleen, en daarmee willen we je
graag kennis laten maken.
Onze collega S-Cape in Athene heeft hier een aantal mooie routes uitgezet. Als individuele
reiziger krijg je een roadbook mee met routebeschrijvingen, GPS-tracks en ingetekende
kaartjes, zodat je de route makkelijk kunt vinden. Ook krijg je achtergrondinformatie mee
met allerlei handige tips en weetjes.
Waar ligt het reisgebied?

Poros

Algemene informatie over de reis
In Athene begeleidt een Engelstalige gids je op de fiets langs
de mooiste plekjes. Dan reis je per boot van Piraeus naar het
eiland Poros in de Saronische Golf. Je maakt enkele tochten
door het prachtige groene landschap van Poros.
Het eiland heeft een frekwente bootverbinding met Galatas
op de Peloponnesos. Hier maak je een dagtocht langs de kust
naar het uniek vogelnatuurpark Psifta en het dorpje
Taktikoupoli.
Dan vaar je door naar het eiland Aegina met de schitterende
tempel van Aphaia. Het eiland is ook beroemd om haar
pistachenoten en je ziet de bomen overal. Je verkent het
eiland op de fiets, met tijd genoeg om te ontspannen,
misschien een tochtje te maken met een vissersboot naar de
buureilandjes Moni of Argistri, of wat te wandelen. Van
Aegina vaar je terug naar Piraeus.
De tochten liggen tussen 15 en 45km met enkele optionele
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extraatjes. De hoogteverschillen zijn maximaal 600 meter. Je fietst over asfaltwegen, zoveel
mogelijk rustig en landelijk gelegen.
Prachtige kusten, de wind in je haren en een kristalheldere zee: dat is Griekenland op de fiets!

Hoogtepunten
❖
❖
❖
❖
❖

Gegidste fietstocht in Athene (Engelstalig).
Eilandhoppen met de fiets.
Het levendige en groene eiland Poros.
De ‘wetlands’ van Psifta op de Peloponnesos.
Het pistache-eiland Aegina met de tempel van Aphaia.

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging
Dit arrangement is uit te breiden met vrije dagen in alle accommodaties. In Athene kun je ook
nog een hap&stap arrangement boeken (individuele stadswandeling met 4 gerechten in
verschillende taverna’s) of een gegidste stadswandeling.
Voor meer fietsplezier kun je de tocht combineren met een fietsreis Evia of Rhodos.
Je kunt de tocht combineren met een van onze wandelarrangementen op de Cycladeneilanden
Kea, Andros, Tinos, Naxos en Santorini.
Ook kun je het arrangement combineren met (onderdelen van) een van onze andere reizen in
Griekenland. We helpen je dan graag met de logistiek.
Voor al deze opties: vraag een offerte.
Over de accommodaties
Je verblijft in goede hotels met zwembad. Indien nodig wordt uitgeweken naar andere
accommodaties van vergelijkbare kwaliteit. De routes worden hierdoor niet gewijzigd.
Dag
1
2-4
5-7

Locatie
Athene
Poros
Aegina

Hotel
Novus, 4*
Saga, 3*
Danae, 3*

Website
www.novushotel.gr
www.saga-hotel.gr
www.danaehotel.gr

Boekbaar
Het arrangement is boekbaar van 1 april t/m 25 oktober.

www.annahiking.nl

3/9

©AnnaHiking

SIFH212I: Athene en de Saronische eilanden op de fiets (8 dagen)
Prijzen per persoon 2022
aantal
reizenden
alleenreizend
2 personen
2 personen
3 personen
3 personen
3 personen
4 personen

kamertype
1-persoonskamer
2-persoonskamer
2x 1-persoonskamer
3-persoonskamer
2-persoonskamer +
1-persoonskamer
3x 1-persoonskamer
2x 2-persoonskamer

1-4 / 22-4 &
26-9 / 25-10

23-4 / 14-6 &
14-9 / 25-9

15-6 / 25-6 &
28-8 / 13-9

26-6 / 27-8

€ 895
€ 630
€ 845
€ 555

€ 950
€ 650
€ 895
€ 575

€ 1085
€ 730
€ 1,035
€ 635

€ 1115
€ 750
€ 1065
€ 650

€ 610

€ 635

€ 710

€ 730

€ 825
€ 600

€ 880
€ 625

€ 1015
€ 705

€ 1045
€ 725

NB:
- Prijs is per persoon exclusief vlucht.
- De genoemde data zijn de vertrekdata.
- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze
belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per
nacht zijn: € 1,50 voor 3*-hotels (Poros, Aegina) en € 3,00 voor 4*-hotels (Athene).
Start- en eindpunt: Athene
Inbegrepen in de reissom
-

7 overnachtingen in bovengenoemde hotels inclusief ontbijt.
Huurfiets van dag 2 t/m dag 8 met minimaal 21 versnellingen en fietstas. Helm en GPS
worden niet meegeleverd.
Gegidste fietstocht in Athene inclusief ‘city bike’.
Gedetailleerd roadbook met ingetekende kaarten; digitaal, verstuurd per WeTransfer, zelf
af te drukken naar wens.
GPS-tracks.
Gebruik van de ActiveNav app voor navigatie op je smartphone.
Boottickets Piraeus-Poros (highspeed indien nodig), Poros-Aegina en Aegina-Piraeus.
Transfer Athene (hotel)-Piraeus.
Bagagevervoer van en naar de haven op de eilanden.
Reserveringskosten en telefonische ondersteuning.

Niet inbegrepen in de reissom
-

Vlucht en verzekeringen.
Overnachtingsbelasting.
Vervoer van en naar de luchthaven. Er is een goed openbaar vervoer netwerk, je kunt je
ook laten ophalen (zie onder ‘Optionele diensten’).
Veerboot dag 4 (€1,50-€2 enkele reis), andere transfers niet genoemd in het programma.
Lunches, diners, drankjes, entrees en overige uitgaven van persoonlijke aard.
Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen.

Optionele diensten (van te voren reserveren!)
-

Extra dagen fietshuur: €15 per dag.
Transfer luchthaven Athene – hotel: €62 per taxi (maximaal 4 personen per taxi).
Transfer Piraeus – luchthaven Athene: €66,50 per taxi (maximaal 4 personen per taxi).
Extra overnachtingen: vraag een offerte.
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Vlucht
Je vliegt op de luchthaven van Athene. Er is goed openbaar vervoer naar de stad en van de
stad naar de haven van Piraeus.
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Dagprogramma
(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden. Let op: de hoogteprofielen zijn niet allemaal
op dezelfde schaal!)
Dag 1: Aankomst in Athene, stadsrondrit per fiets

Je vakantie start in Athene. Bij tijdige aankomst neem je ’s middags deel aan de gegidste
fietstocht door de stad. De tocht start om 17:00 uur, duurt 3 uur en staat onder leiding van een
Engelstalige gids. Je krijgt een ‘city bike’ met normaal stuur en enkele versnellingen. Het
gezelschap kent maximaal 15 deelnemers. Als je vlucht later dan 14:30 uur arriveert, maak je
deze tour de volgende morgen voordat je naar Poros vertrekt.
fietstijd: 3 uur
overnachting: Athene
Dag 2: Naar Poros, rondrit

Bij late aankomst op dag 1 maak je eerst ’s morgens om 9:30 de gegidste fietstocht door
Athene.
Een taxi brengt je naar Piraeus waar je de fietsen in ontvangst neemt. Op de kade van Piraeus
maak je een testrit en stelt de fiets af. Dan ga je met je bagage en fiets aan boord en vaart in
2½ uur naar Poros. Sommige dagen is er alleen een draagvleugelboot waar de fiets niet op
kan. In dat geval wordt de fiets vooruitgestuurd en staat klaar bij de accommodatie op Poros.
Afhankelijk van de aankomst van de boot heb je de gelegenheid om een eerste fietstocht op
Poros te maken. Er is een rondje langs het klooster Zoodochou Pigis met een extra lus naar
een strand of u kunt een kort rondje over het schiereiland van Poros stad maken. De tochten
kunnen ook later in het programma worden gereden.

www.annahiking.nl

6/9

©AnnaHiking

SIFH212I: Athene en de Saronische eilanden op de fiets (8 dagen)
afstand: 15km (extra naar strand: 4km; extra naar stad: 4km)
stijgen/dalen: 350m (extra naar strand: 220m; extra naar stad: 50m)
overnachting: Poros
Dag 3: West en Centraal Poros
De route van vandaag leidt je over het westelijk
en centrale deel van Poros. Eerst rijd je langs
de kust naar het westen waar je kunt stoppen
bij een voormalige Russische legerbasis. Op
het westelijkste punt kun je wandelen naar de
prachtig gerestaureerde vuurtoren, een uur heen
en weer over een stenig pad.
Door bebost gebied stijg je geleidelijk naar een
kleine hoogvlakte, een van de weinige
vruchtbare landbouwgronden van Poros. Boven
gekomen kun je een ommetje maken naar de prachtige opgraving van de tempel van
Poseidon. Je eindigt met een stevige afdaling naar Poros stad.
afstand: 15km (extra naar tempel van Poseidon: 2km; wandeling naar vuurtoren: 3km)
stijgen/dalen: 375m (extra naar tempel van Poseidon: 25m; wandeling naar vuurtoren: vlak)
overnachting: Poros
Dag 4: Galatas en vogelreservaat Psifta op de Peloponnesos
Met je fiets aan de hand ga je aan boord van het
bootje naar Galatas op de Peloponnesos (ter
plekke te betalen). Hier start een fijne fietstocht
door agrarisch gebied. Je stijgt naar het stadje
Taktikoupolis en daalt vandaar stevig naar de
kust. Langs de kust peddel je rustig verder naar
de wetlands van Psifta, een beschermd
vogelgebied rondom een ondiepe lagune.
Het laatste stuk rijd je over dezelfde weg weer
richting Galatas, waar je met het veerbootje
terugvaart naar Poros.
afstand: 33km
stijgen/dalen: 350m
overnachting: Poros
Dag 5: Van Poros naar Aegina
Als de boot laat vertrekt kun je nog een
fietstocht maken op Poros (zie dag 2) of een 2
uur durende rondwandeling over het
schiereiland. Hierbij kom je langs een oude
windmolen met magnifiek uitzicht over Poros
stad en de zee-engte tussen Poros en Galatas, en
langs het karakteristieke kerkje Agion
Anargyron.
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Op Aegina kun je per fiets de leuke havenstad met haar opgraving en musea verkennen. Als
je vroeg bent, kun je vandaag de fietstocht van dag 6 maken en de volgende dag een
wandeling.
overnachting: Aegina
Dag 6: Rondrit naar het vissersdorp Perdika of een wandeling
Vandaag kun je een korte rondrit naar Perdika
combineren met een relaxte middag aan het strand.
Via kleine weggetjes door pistache boomgaarden
fiets je tot aan de zee. Daarna gaat de route langs de
kust, en kun je al fietsend genieten van prachtige
vergezichten op Methana, Agistri en de
Peloponnesos. Zo kom je in het pittoreske
vissersplaatsje Perdika. Hier kun je verse vis eten in
een van de talrijke tavernes op de kade.
Vanuit de kleine haven van Perdika vertrekken ook
bootjes naar het dichtbijgelegen onbewoonde eiland Moni. In het zomerseizoen is hier een
georganiseerd strand met ligbedden en parasols waar je kunt genieten van een middagje aan
zee alvorens langs de kust weer terug te fietsen naar Aegina stad.
Je kunt ook een wandeling maken naar de Antieke Olijfgaard of de Ellianos bergtop (532m).
afstand: 20km
stijgen/dalen: 150m
overnachting: Aegina
Dag 7: Rondrit Aegina en optioneel Aphaia tempel
Vanuit Aegina stad fiets je langs de imposante Acropolis die al bij aankomst op het eiland
direct de aandacht trekt. Je komt langs de moderne scheepswerf aan de noordkust en gaat dan
een stukje landinwaarts. Een pittig klimmetje brengt je op hoogte waarna je bovenlangs
Souvala fietst via smalle landweggetjes. De pistacheboomgaarden in een fraaie brede vallei
steken mooi af tegen de vissersplaats Souvala en de felblauwe zee.
Een heerlijke lunchplek vind je in het pittoreske
Vagia waar je het traditionele leven op Egina nog
ervaart.
Je hebt de keuze om een lus naar de tempel van
Aphaia te maken; een behoorlijke klim, maar de
klassieke tempel is werkelijk prachtig en zeker de
moeite van de inspanning waard! Vanaf de tempel
kun je bij helder weer het Parthenon op de Atheense
Acropolis zien, evenals de tempel van Poseidon op
Kaap Sounion.
Via het moderne klooster van Agios Nektarios, de beschermheilige van Aegina, fiets je terug
naar Aegina stad, het laatste traject over rustige landweggetjes.
afstand: 36km (extra naar de tempel van Aphaia: 4km)
stijgen/dalen: 400m (extra naar de tempel van Aphaia: 165m)
overnachting: Aegina
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Dag 8: Terug naar Athene en vertrek
Met de fiets en je bagage neem je de veerboot terug
naar Piraeus. Hier lever je je fiets in en eindigt je
arrangement. Als je geen verlenging hebt geboekt,
ga je met de luchthavenbus of een taxi naar de
luchthaven en vliegt terug.
In verband met de reistijd moet je vlucht na 14:00
uur vertrekken, anders is een extra overnachting in
Athene noodzakelijk.
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