Poros is een klein, groen eiland in de Saronische Golf met een zeer charmante hoofdplaats. Het ligt
op ruim twee uur rijden vanaf de luchthaven van Athene, of ruim een uur varen met de
draagvleugelboot vanaf Piraeus. Tijdens deze reis maak je kennis met de diverse hoogtepunten van
het eiland en brengen we een bezoek aan het nabijgelegen vulkanische schiereiland Methana en het
autoloze en mondaine eiland Hydra. De wandelingen gaan deels over rustige asfaltwegen, deels over
onverharde paden en deels over paadjes door het bos en over de rotsen.

Het programma van de reis varieert met het seizoen. Vooral in maart en in mei kunnen we genieten
van de bloemenpracht. In november gaan we een dag olijvenplukken en wandelen we naar een
olijfpers om te zien hoe de olijfolie gemaakt wordt, in juni verblijven we op een Glamping, op een
farm met tenten onder de olijfbomen, aan zee en met een zwembad.

Accommodatie
We verblijven in het prachtige boetiekhotel Odyssey waar we iedere dag kunnen genieten van een
heerlijk ontbijt en 5 keer diner in de bijbehorende bistro. De gastvrouw, de Nederlands sprekende
Griekse Katerina, haar Nederlandse man Rik, hun dochter Dora en alle anderen van Odyssey doen er
alles aan om je verblijf onvergetelijk te maken.

Het hotel, Odyssey appartments en suites, ligt in het plaatsje Askeli, op 50m van de zee en een
periptero, een kiosk waar je drinken en kleine snacks kan kopen. In het dorpje zijn verder diverse
taverna’s, een supermarkt en een café.
De kamers in het hotel zijn voorzien van een eigen badkamer, Wifi, koelkast, verwarming en
airconditioning. Bij alle kamers is een balkon of terras met zitje. De kamers zijn recent gerenoveerd,
prachtig ingericht en hebben allemaal hun eigen karakter.

Eén van de kamers in Odyssey

Programma maartreis (27/03/2021)
Dag 1
Aankomst op het vliegveld van Athene. KLM, Transavia en Aegean vliegen vanaf verschillende
luchthavens in Nederland rechtstreeks op Athene. Vanuit het vliegveld zijn er verschillende manier
om naar Poros te reizen. Met de bus, metro of taxi naar Piraeus en van daaruit met de
draagvleugelboot (Flying Dolphin) of de gewone boot naar Poros, met een huurauto of door middel
van een taxitransfer. Meer informatie hierover vind je bij: Hoe kom je op Poros?

Na aankomst in de haven van Poros kan je voor ongeveer 5 euro een taxi nemen naar de
accommodatie. ’s Avonds is er een kennismakingsdiner in meze-stijl in de bistro bij hotel Odyssey.

Poros

Dag 2
Na een laat ontbijt vertrekken we om 10:30 voor een wandeling op Sferia, één van de twee delen van
Poros. We lopen bovenlangs over de berg waarop de stad Poros gebouwd is en worden verrast door
een prachtig uitzicht op de stad. Daarna dwalen we door de stad waar Katerina ons van alles over het
eiland en de stad verteld.
Na afloop van de leuke en relaxte wandeling is er tijd om nog zelf door de straatjes van het stadje te
dwalen, te lunchen of een drankje te doen aan de haven of te snuffelen in de winkeltjes.
Diner in Odyssey

Dag 3
Vandaag lopen we via Love Bay en Russian Bay naar de vuurtoren van Poros. De route terug en de
plek waar we kunnen lunchen is afhankelijk van het weer en de wensen van de deelnemers. Heen en
terug lopen we ongeveer 12km, uit te breiden met een omweg tot 20km.

Russian Bay

’s Middags is er tijd voor een mini-kookles door Katerina.
Diner is weer in Odyssey.

Dag 4
Na een vroeg ontbijt lopen we naar de haven, waar we de Dolphin nemen naar Hydra. We lopen naar
het klooster van de profeet Ilias en bekijken het stadje. We lunchen in een taverne op Hydra.

Na terugkomst in de haven van Poros gaan we daar in een taverne eten.

Dag 5
Na weer een heerlijk ontbijt staan de ruïnes van de Poseidon tempel op het programma. We lopen er
door het groene bos naar toe.

Poseidon tempel

’s Middags is er een vrijwillige activiteit en gaan we bijvoorbeeld ergens op Poros een strand
schoonmaken.
Diner in Odyssey

Dag 6
Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we per auto of busje naar het schiereiland Methana. We
lopen over een smal pad door een bijzonder landschap naar een vulkaan. We lunchen in een kleine
taverne in een dorpje in de buurt van de vulkaan.

Vulkaanlandschap op Methana

Op de terugweg stoppen we bij een lokale wijnboer, waar we de wijn van de streek kunnen proeven.
De druiven van deze wijn worden geteeld op de vulkanische grond van Methana.
De rest van de dag en het diner ’s avonds is vrij.
Dag 7
Na het ontbijt lopen we naar de ferryhaven voor de pont naar Galatas, vandaar lopen we naar
Lemonodasos en het schiereiland bij Alikibeach.

Rotsen op het schiereiland bij Alikibeach

Daar kunnen we in het toeristenseizoen in een kleine taverne aan zee lunchen, als de taverne nog
niet open is nemen we een lunch mee. Dit is een makkelijke wandeling zonder veel hoogteverschil.
Heeft iedereen nog energie en zin voor een zwaardere wandeling dan lopen we de heuvels achter
Galatas in, voor weer een prachtig uitzicht over de omgeving en nemen een lunchpakket mee. Ook is
er hier kans dat we een schildpad zien.
Diner @ Odyssey
Dag 8
Na het ontbijt nemen we afscheid van elkaar en de mensen van Odyssey en vertrekken we naar het
vliegveld van Athene en naar huis.

Het beschreven programma is natuurlijk afhankelijk van het weer en het seizoen. Mocht het
onverhoopt een dag regenen, hebben we een alternatief programma. Mogelijkheden zijn:
-

Bezoek aan musea in Poros, Archeologisch museum, Koraal museum of Folklore museum
Kookles van Katerina
Weefles
Olijfoliezeep maken
Ouzo proeverij
Bezoek aan de stad Nafplion.

De wandelingen worden begeleid door Judith Vinkesteijn. In 2013 kwam zij voor het eerst op Poros
bij Odyssey. Sindsdien komt zij ieder jaar twee of drie keer terug om te genieten van het eiland, de
natuur, de mensen, het eten en het weer. Al verschillende keren heeft ze vrienden meegenomen om
ook met Poros kennis te maken. Zo is het idee ontstaan om niet alleen vrienden, maar ook anderen
mee te nemen op dit heerlijke Griekse eiland.

Hoe kom je op Poros?
Van het vliegveld naar het eiland Poros (en retour) kan op verschillende manieren.

Route van vliegveld naar Poros/Galatas via de weg en vanaf Piraeus per boot

Flying Dolphin/Catamaran/”gewone ferry”
Van de luchthaven met een bus, metro of taxi naar de ferryhaven van Athene (Piraeus) om
vervolgens een ferry te nemen naar Poros. Vanaf de haven van Poros kan je een taxi nemen
naar de Odyssey.
Voor de optie met de bus ga je bij de luchthaven op zoek naar bus X96 richting Piraeus
(haven), als je op de luchthaven naar buiten loopt iets naar rechts. Dit is een moderne bus
met plek voor bagage en duurt gemiddeld 5 kwartier. Kaartje koop je bij de kiosk op de
stoep bij de bus. ca. €7,- pp. Uitstappen: in Piraeus, bushalte Karaiskaki. In de bus wordt
iedere halte waar de bus stopt met de naam van de halte omgeroepen en op een scherm
aangegeven. Vanuit de bushalte de weg oversteken naar de ingang van de ferryhaven, gate
E8.

Voor de metro loop je via een loopbrug naar de metrohalte bij het vliegveld. Je koopt boven
een kaartje bij het loket en gaat met de roltrap naar beneden (vergeet niet je kaartje te
valideren). Overstappen op station Monastiraki op de lijn naar Piraeus (dit staat goed
aangegeven). Aangekomen in Piraeus loop je naar de haven en naar gate E8. De metro gaat
2 keer per uur en je doet er ruim een uur over om naar de haven te komen.
Je kan je ook per taxi naar Piraeus laten brengen, ca. €60,- (duurt gemiddeld een uur), je af
laten zetten bij gate E8, de ferry naar Poros. Dit kan je ook al vanuit Nederland online
boeken. Dan staat er iemand op de luchthaven klaar met een bordje met je naam.
In de haven kan je kaartjes kopen bij de kiosk van Saronic seaways, maar we raden je aan om
de ferry al vanuit Nederland online te boeken, dan loop je niet het risico dat de boot vol is.

Soms moet je als je de kaartjes online gekocht hebt ze nog bij de kiosk afhalen, soms krijg je
een online instapkaart. Online boeken https://hellenicseaways.gr/en/ (Flying
Dolphin/Catamaran) of https://www.sf.gr/eng/ (gewone ferry).
Als je de Flying Dolphin of Flying Catamaran neemt kost een enkele reis ongeveer 30 euro.
Poros is dan de eerste stop. Je doet er ruim een uur over. Deze gaan afhankelijk van het
seizoen meerdere keren per dag. De “gewone” ferry kost 12 euro en gaat via Aegina en
Methana, gaat maar 1 keer per dag, om 9 uur en dat duurt ongeveer 3 uur.
Taxi
Je kan al vanuit Nederland een taxi boeken om je naar Galatas/Poros te laten brengen.
Vanuit Galatas neem je de ferry voor het laatste stukje naar Poros. Deze ferry gaat 2 keer per
uur. De kosten van zo’n transfer zijn ongeveer 400 euro voor heen en terugweg.

Huurauto
Vanuit Nederland kan je voor de gehele periode een auto huren. De kosten daarvan zijn
afhankelijk van de grootte van de auto etc. Zoek op internet naar een goede deal en hoe
eerder je boekt hoe goedkoper.
Je kan er ook voor kiezen om alleen voor de heen en terugreis een auto te huren. De kosten
voor een autohuur met drop off op Poros zijn ongeveer €90,- voor de huur, €20 voor de
brandstof en ongeveer €10 tol voor een enkele reis en is mogelijk bij Pop's Car. Ze halen je
op van het vliegveld en geven je een routebeschrijving. Bij dit bedrijf kan je de auto heel
dicht bij Poros weer afgeven (bij hun plaatselijke kantoortje in Galatas). Vlak bij dit kantoor
zijn kleine taxibootjes die je naar de overkant (Poros) brengen voor één euro p.p. Dit is vijf
minuten varen. Vanaf daar kan je voor ongeveer 5 euro met de taxi naar Odyssey.

Let er bij het boeken van een transfer op dat de boottijden aan moeten sluiten bij de tijd
waarop je aankomt op de luchthaven en vice versa. Tussen moment van landen en aankomst
in Piraeus ligt meerdere uren. Een idee is om voor of na je reis nog 1 of 2 dagen in Athene te
verblijven. Athene is altijd leuk, en daarmee sluit alles misschien beter aan. Wij kunnen je
altijd adviseren over een leuk hotel of een leuke wandeling in Athene.
Wij begrijpen het als het je even duizelt bij deze hoeveelheid informatie: zoveel
mogelijkheden. Schroom niet om ons om advies te vragen.

Kosten
De kosten voor 1 week zijn € 850,-- pp. op basis van 2 personen. Prijzen voor 1 persoon op aanvraag.

Wat is inbegrepen

-

Alle overnachtingen op Poros
Alle ontbijten
5 keer Diner in de Bistro van Odyssey
1 keer picknicklunch
Flying Dolphin Poros – Hydra en terug
Transfer naar vertrekpunt in Methana en terug
Mini kookles
Wijn proeverij

Niet inbegrepen
-

Heen- en terugreis
Transfer van de luchthaven naar Poros
Overige maaltijden
Kosten overtocht naar Galatas (1 euro per keer)

Wat moet je meenemen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geldig paspoort of identiteitskaart
veldfles
stevige en goed ingelopen wandelschoenen
rugzak/tasje voor overdag
luchtige en warme kleding, het weer in maart is nog niet zo stabiel
lichte regenkleding of (kleine) paraplu
snacks als energierepen o.i.d. voor onderweg
zaklamp
zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème
zonnebril
fototoestel met voldoende geheugenkaartjes
anti-muggenspul
(kopieën van) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
contant geld (er zijn banken op Poros met geldautomaten)
EHBO benodigdheden; middel tegen diarree (bijv. diacure) pleisters, jodium, azaron,
sporttape, rekverband, medicijnen e.a. (de reisbegeleider heeft een EHBO doos)

Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of
koffer:
•
•

statief, wandelstok e.d.
scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)

Voor meer informatie en boekingen: info@odysseyactivities.com of
judith.hikingingreece@gmail.com

