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Athen opplevde sin 
storhetstid på 400-tallet 
f.Kr. Da ble de fleste klas-
siske monumentene  
bygget. Under den bysan-
tinske og tyrkiske æraen 
forfalt byen og mistet sin 
betydning, for så senere å 
bli hovedstad i det befridde 
Hellas i 1833.

Før olympiAden i 2004 
endret man nesten hele 
infrastrukturen, og metroen, 
trikken, nye ringveier og 
viadukter letter nå trykket 
fra den enorme biltrafikken. 
Athen er fremdeles stå-
kete og kaotisk – ellers ville 
det ikke vært Athen – og 
har til tross for alle forbe-
dringene mye igjen av sin 
orientalske sjarm. Bydelen 
Plaka har begynt å vise 

seg fram igjen og er på vei 
til å ta opp konkurransen 
med Psyrri, Gazi og Rouf 
når det gjelder restaurant-
liv. Let deg fram til  kvarta-
let Anafiotika ved Akropolis 
fot og kjenn på atmosfæren. 
I Exarchia råder fremdeles 
en litt oppkjeftig anarkis-
tisk stemning rundt den 
tekniske høyskolen, mens 
Kolonaki er lekrere enn 
noensinne.

Det arkeologiSke 
NaSjoNalMuSeet 
Her finnes det antikke 
Hellas’ mest spektakulære 
gjenstander. En hel sal 
oppbevarer Schliemanns 
funn fra Mykene. De 
berømte freskene fra San-
torini er også stilt ut her. 
Samlingen av kykladiske 
idoler er fin, det er også 
keramikken. 
Adresse: Patission 44, 
Museio 

akropoliS MeD 
oMegN 
Parthenon, Athenes 
tempel, er den store att-
raksjonen. En annen byg-
ning er Erekteion, der 
de kvinnelige søylene, 
Karyatidene, er erstattet 

av kopier på grunn av luft-
forurensningen. 

Herodes Atticus’ Odeon i 
Akropolis sørskråning er et 
romersk teater med plass til 
cirka 5000 tilskuere. Brukes 
ved den årlige Athen-festiva-
len med ballett- og musikkfo-
restillinger i verdensklasse. 
Dionysos-teateret ligger ved 
siden av Herodes Atticus 
og nesten samtlige antikke 
tragedier og komedier er 
skrevet for denne scenen. 
Det nye Akropolis-museet er 
spennende.

agora 
Var både markedsplass 
og politisk sentrum. Agora 
domineres av Attalus’  
Stoa og Theseion, eller 

Hefaisteion, og er viet til 
både smedkunstens gud 
og til eventyrhelten Theseus.
Adresse: Monastiraki

MuSeet for  
kyklaDiSk kuNSt 
En unik samling av små og 
store marmoridoler fra Kyk-
ladene (3000–2000 f.Kr.) 
samt utsøkt keramikk. 
Adresse: Neophytou Douka 
4, Kolonaki 
 
BeNaki 
Et historisk museum med 
mange gjenstander fra stei-
nalderen til tiden for frihets-
krigen mot tyrkerne. I annek-
set er det ofte spennende 
separatutstillinger. God res-
taurant og bra butikk. 
Adresse: Koumbari 1/Vas. 
Sofias, Kolonaki

flyplaSSeN
En trapp opp i avgangs-
hallen finnes det et lite 
museum med funn fra fly-
plassen, som man gjerne 
kan bruke litt tid på mens 
man venter på flyet.
Adresse: Eleftherios  
Venizelos, Spata
 

Se & gjøre
athen er ikke bare fortid. her er også en høyst 
levende nåtid som er en fin kontrast til alt det 
gamle og antikke. fra å ha vært støvete og rotete, 
er byen, etter den olympiske ansiktsløftningen, blitt 
en moderne søreuropeisk metropol, med gågater, 
shoppinggallerier og spennende restauranttilbud. 

MuSeet for popu-
lære, greSke 
iNStruMeNter 
Gjeterfløyter, sekkepiper, 
bouzoukier og alt som har 
med folkemusikk å gjøre. 
Ved hver monter er det 
høretelefoner slik at man 
kan lytte til hvordan instru-
mentene lyder. Butikken 
selger plater, kassetter og 
bøker. 
Adresse: Diogenous 1–3, 
Plaka



Destinasjon: athen
 Se & gJøre  Mat & DrIKKe  Kafeer  Barer & NattelIv  SHOPPINg  BOalterNatIver  greIt Å vIte

SpoNDi
Athens, og kanskje Hellas’ 
beste restaurant, ifølge 
mange. En fransk tostjer-
ners kokk har komponert 
menyen, og vinkjelleren er 
berømt. Enkelhet er et hon-
nørord på denne restauran-
ten som i årevis har fått alle 
de priser det går an å få.
Adresse: Pyrronos 5,  
Pangrati 
Tlf. +30 2107 564 021
www.spondi.gr

ariStera-Dexia
Stedet går som toget og 
har også fått flere priser 
for sitt kreative, greske 
kjøkken og fine vinkjeller. 
Anses for å være en av 
Athens beste restauranter.
Adresse: Andronikou 3, 
Gazi/Rouf 
Tlf. +30 2103422380

aSpro alogo
En bitte liten familieres-
taurant, nærmest et hull 
i veggen midt i hjertat av 
Athen. Restauranten ligger 
litt gjemt, men likevelslik 
at du finner den. Serverer 
typisk gresk mat til over-
kommelige priser – her 

spiser du en tradisjonell 
gresk salat eller moussaka 
og den smaker gudomme-
lig. Eieren Markos er dess-
uten der for å se til at du 
kjenner deg som hjemme. 
Herlig atmosfære.
Adresse: Patrou 4
Tlf. +30 2103 220 551

pSaraS
Sentralt beliggende fis-
ketaverna som har vært 
her siden 1898. Bilder av 
Plaka-maleren Savakis 
henger på de nakne stein-
veggene. Uteserveringen 
snor seg oppover og  
nedover i trappesmuget.
Adresse: Erechtheos 16/
Erotokritou, Plaka 
Tlf. +30 2103 218 733

alatSi
Om du vil vite hvordan mat 
fra Kreta smaker er dte hit 
du skal. Her går det blant 
annet an å bestille snegler 
stekt i olivenolje, eddik og 
rosmarin (snails boubou-
risti) – en delikatesse fra 
Hellas største øy. 
Adresse: Vrasida 13
Tlf. +30 210 721 0501

taverNa tou 
pSyrri
Et firkantet lokale med 
gamle fotografier på veg-
gene, som oftest stappfullt 
med folk som putter i seg 
skikkelige porsjoner gresk 
husmannskost eller lekre 
småretter, meze, som de 
skyller ned med vin fra fat.
Adresse: Aischylou 12,  
Plateia Iroon, Psyrri 
Tlf. +30 2103214923

to ZeiDoroN
En mezedopoleio som ser-
verer de lekreste småretter 
på et av Psyrris mest frek-
venterte gatehjørner. Også 
restauranten er blant de 
mest besøkte på grunn av 
sin trivelige atmosfære.
Adresse: Agion Anagyron 
17/Taki 10, Psyrri 
Tlf. +30 2103215368

filiStroN
Trendy men pittoresk, 
jålete men personlig. Det 
er Filistron i et nøtteskall. 
I New York Times står det 
om Filistron at den ikke kan 
gjøre noen feil. Dra og test 
restaurantens ”mezedes” 
(småretter) og finn ut selv.  
Glem ikke å bli der til sol-
nedgangen, da er det fint på 
Filistrons uteservering. 
Adresse: 23 Apostolou 
Pavlou
Tlf. +30 210 346 7554

Stoa o varreli
For å finne veien hit går 
man gjennom en port med 

ved- og melsekker, rett på 
et enormt fuglebur og inn 
i en overbygd arkade hvor 
det før ble solgt vin fra fat. 
Her har man lyktes med å 
få kokt blomkål til å bli en 
delikatesse! 
Adresse: Euripidou 63, 
Monastiraki 
Tlf. +30 2103251513

Mat & Drikke/ 
reStauraNter
fremdeles finnes det en del enkle tavernaer som 
serverer god og billig husmannskost, men det er 
det nye, greske kjøkkenet som høster seire i  
bydelene psyrri og rauf.

 eN MuSikktaverNa 
SoM BurDe verNeS! et 
SkraMlete Skjul i eN 
BakgårD, MeD faNtaS-
tiSke veggMalerier, 
like Skjevt og Skakt 
SoM …
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her. Stedet for fine herrer 
og damer som tar en kaffe 
under baldakinene. Åpent 
døgnet rundt. 
Adresse: Plateia Kolona-
kiou, Kolonaki 
Tlf. +30 2103645068

Da Capo 
Om Peros er fin, er Da 
Capo trendy. I det lille  
lokalet treffes det litt yngre 

finfolket etter shoppingen, 
eller før de skal videre ut  
i natten. 
Adresse: Plateia Kolona-
kiou, Kolonaki 

prythaNeioN
Gatestumpen Milioni har 
nesten konkurrert ut  
selveste Kolonaki-torget. 
Servering midt i gågaten. 
Her er det trivelig å sitte en 
sen ettermiddag med en 
kaffe freddo eller en drink. 
Adresse: Milioni 7,  
Kolonaki 
Tlf. +30 210 3643353

kafeer
athens innbyggere elsker å sitte på kafeneion 
og drikke gresk kaffe eller frappé, iskaffe.  
Men den nye kaffekulturen med caffe latte  
og cappucino vinner terreng.

plaka
Rundt det sentrale torget i 
Plaka ligger en rekke like-
danne kafeer der man kan 
ta en frappé, lese avisen 
og kikke på folk.
Adresse: Kydathineon
 
Caffé peroS
Kolonaki-torgets sentrale 
punkt. Alle man kjenner 
går før eller senere forbi 

Barer & Natteliv
athen er ingen rendyrket barby. vil man ha det, 
må man dra til noen av de internasjonale stor-
hotellene. Derimot er det godt med barer/kafeer 
som serverer drinker i kombinasjon med mat. 
om sommeren flytter mye av nattelivet ut til gly-
fada og vouliagmenis langs kysten. 

graND BretagNe
Baren i denne gamle hotell-
klassikeren har et genu-
int, rikt miljø fra århund-
reskiftet, som har fått en 
ansiktsløftning og igjen er 
blitt et av Athens mest sen-
trale møtesteder. 
Adresse: Syntagmatorget
Tlf. +30 210 3228034

pSyrri, gaZi, rouf
I kvartalene borten-
for Monastiraki har det 
kommet utelivskvartaler 
med restauranter, barer og 
klubber der natten kan bli 
så lang som det overhodet 
er mulig. 
Let etter Astron, Taki 3, tlf. 
+30 6977469356 eller Bee, 
Miaouli & Themidos, tlf. 
+30 210 3212624

exarChia
Kvartalene rundt den tek-
niske høyskolen har et litt 
anarkistisk rykte. Her  
ligger rockeklubber som 
An, Solomon 13, tlf. +30 
210 3305056, og Rodon, 
Marni 24, tlf. +30 210 
5247427

City
Mest mingles det ute under 
trærne i denne skyggefulle 
lille gatestumpen der den 
ene baren går over i den 
neste. Bar Mousa og den 
finere restauranten Azul 
ligger vegg i vegg. 
Adresse: Charitos 43, 
Kolonaki
Tlf. +30 210 7228910

reMBettika
Det finnes mange steder 
hvor det spilles gresk 
”blues”, som To Perivoli 
t´Ouranou, Lysikratous 19, 
Plaka, tlf. + 30 210 3235 
517, eller Rembetiki Istoria, 
Ippokratous 181, Exarchia, 
tlf. +30 210 6424 937. 

graNaZi
Lempesi 20/ Syngrou 9, 
Makroyianni, tlf. +30 210 
9244184, er gayvenn-
lig med mer moderne 
gresk musikk, det samme 
er Alexanders’s, Anag-
nostopoulou 44, Kolonaki, 
tlf. +30 210 3646 664.

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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ShoppiNg
De beste shoppinggatene er voukourestiou,  
patriarhou ioakim, Skoufa, tsakalof, kanari og 
tverrgatene i kolonaki. her er det mye merkeklær, 
dyre boutiquer og juvelerer. ermou er blitt skoga-
ten framfor alle andre, og på Mitropoleos, fra  
Syntagma ned mot Monastiraki, kan man også 
kjøpe vesker og sko. kvaliteten og prisene synker 
jo nærmere loppemarkedet man kommer. 

eMporiko CeNtro
Et eksklusivt galleri i flere 
etasjer med gull, slips, 
klokker og briller samt 
Gucci-boutique. 
Adresse: Tsakalof,  
Kolonaki 

olD atheNS
Sko- og veskebutikk med 
en duft av 1960-tall, da 
damene brukte hansker og 
perlehalsbånd à la Jackie 
O. og Maria Callas. Eieren 
var moteredaktør før han 
åpnet sin egen butikk for 
atter å sette greske håndla-
gede accessoirer på kartet. 
Adresse: Kanari 17,  
Kolonaki

torghalleN
Opptar et helt kvartal, 
med fiskemarked i midten. 
Rundt dette finner man 
slaktere og krydderbo-
der, og i og omkring hallen 
ligger det også flere enkle, 
men gode spisesteder. Når 
man spiser løksuppe i hal-
lene i Paris, spiser man 
her patsa, innmatsuppe 
for å lindre ouzoens virk-
ning. Grønnsaksmarked på 
torget utenfor.
Adresse: Athinas,  
Monastiraki

loppeMarkeDet
Den tid da man kunne 
gjøre et kupp, er for lengst 
forbi, men som folkefest på 
søndag formiddag duger 
den fremdeles. Jo mer i 
utkanten man kommer, 
desto merkeligere ting er 
det å få kjøpt, som gamle 
venstresko, militærhjelmer, 
uleselige, gamle pornoblad 
og annet skrot.
Adresse: Monastiraki

hoNDoS CeNter
Varehus som først og 
fremst selger kosmetikk, 
undertøy, bijouteri, CD-er 
og DVD-er. Finnes mange 
steder i byen. 
Adresse: Plateia Omonia 
4, Omonia 

attiCa Depart-
MeNt Store
Athens nyeste shoppings-
enter med massevis av 

boutiquer og en spekta-
kulær utsikt fra kafeen i 
øverste etasje.
Adresse: Panepistimiou 9, 
Syntagma

laMBropouloS
Var tidligere det eneste 
varehuset i byen og er nå 

og opptar sju etasjer. Har 
en velassortert utenlands-
avdeling og mange spesi-
albøker om Hellas. Liten 
kafé og CD-shop øverst 
oppe.
Adresse: Panepistimiou 17, 
Syntagma

 DeN tiD Da MaN 
kuNNe gjøre et kupp, 
er for leNgSt forBi, 
MeN SoM folkefeSt 
på SøNDag forMiDDag 
Duger DeN freMDeleS. 

blitt bygget om til cirka 400 
ulike boutiquer der man 
finner alt man trenger.
Adresse: Aiolou 99/Lykour-
gou, Omonia

eleftherouDakiS
Athens største bokhan-
del ligger midt i sentrum i 
nærheten av universitetet 
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MagNa graeCia
Huset er tegnet av arkitek-
ten Ernst Schiller på slutten 
av 1800-tallet og er verne-
verdig. Etter renoveringen 
er det blitt et trivelig bou-
tiquehotell, innredet med 
en smakfull blanding av 
antikviteter og modernite-
ter. Alle rom er døpt etter 
greske øyer, og i korrido-
rene er det fresker med 
greske motiver. En del rom 
har utsikt over Akropolis og 
Athens katedral. Her kan 
være litt bråkete på grunn 
av trafikken og kirkeklok-
kene. Frokostsalen, med 
stor terrasse, går i vakre 
pasteller og har Akropolis i 
bakgrunnen. 
Adresse: Mitropoleos 54, 
Syntagma

Tlf. +30 2103240314
www.magnagreciahotel.com
Pris for et dobbeltrom: 
fra 160 euro

freSh hotel
Dette er en av de mer 
artige nyhetene på Athens 
hotellfront, og Fresh gjør 
seg fortjent til navnet. Opp-
rinnelig var det et kjedelig 
1970-tallshotell som det 
gikk tretten av på dusinet, 
men det er nå frisket opp 
til en minimalismens høy-
borg, uten av den grunn 
å være blitt for kaldt eller 
overdesignet. Fargene, 
cerise, oransje og lime, 
brytes med svart og hvitt, 
både på værelsene og i 

fellesrommene. Takbaren 
har basseng og utsikt. 
Adresse: Sofocleous 26/
Klistenous, Monasiraki 
Tlf. +30 2105248511
www.freshhotel.gr
info@freshhotel.gr
Pris for et dobbeltrom: fra 
145 euro

o&B atheNS Bouti-
que hotel
Dette hotellet har bare 11 
rom så vær ute i god tid 
for å bestille. Rommene er 

herlig vakkert designet og 
den som tilbringer sitt Athen-
besøk her angrer ikke. Siden 
hotellet er så lite blir atmos-
færen intim. Ligger dessuten 
i en av Athens mest upco-
ming bydeler. 
Adresse: 7 Leokoriou Str.
Tlf. +30 210 331 2940
www.oandbhotel.com

phaeDra hotel
Ligger i en rolig bakgate i 
Plaka helt inntil en gammel 
bysantinsk kirke og Lysik

BoalterNativer
prisene nedenfor gjelder høysesongen, april til 
oktober, og inkluderer frokost. Blir man mer enn to 
netter, blir prisen som oftest litt lavere. i dag finner 
man ofte bedre tilbud og rabatter via nettet enn 
om man bestiller direkte over disk. 

ratous-monumentet. Det er 
kort vei til alt, som for 
eksempel det nybygde 
Akropolis-museet og kvar-
talene Makroyanni med 
flere små tavernaer. Fro-
kostrommet ligger i tilknyt-
ning til lobbyen på gate-
nivå. Som på alle mindre 
hoteller i Athen er rom-
standarden akkurat det  
man trenger; seng, lite 
skrivbord, TV og bad. 
Adresse: Cherefondos 16, 
Adrianou, Plaka
Tlf. +30 2103238461
Faks: +30 2103227795
Pris for et dobbeltrom:  
70 euro

heroDioN
Fra takterrassen som 
opptar to etasjer, kan  
man nesten ta på Akropo-
lis-klippen og Parthenon! 
Her er det både basseng 
og servering. Det nye  
Akropolis-museet ligger  
like ved. Området er et 
rolig og hyggelig bolig- 

kvartal uten forstyrrende 
trafikk. Lobbyen er stilig, og 
man har lagt glass over 
den lille hagen og fått et 
lyst atrium hvor man kan 
drikke kaffe eller ta en drink 
blant trestammene. Rom-
mene er behagelige, med 
ortopediske senger. På 
baksiden har man utsikt 
over Akropolis. 
Adresse: Rovertou 4, 
Acropolis
Tlf. +30 2109236832
www.herodion.gr
herodion@herodion.gr
Pris for et dobbeltrom: fra 
182 euro 

CeCil hotel
Cecil har en duft av svunnen 
 tid med sin store takhøyde, 
knirkende gulv og en heis 
som man skulle tro drives 
med damp. Rommene er 
ikke mye å skryte av, de 
inneholder det de skal, 
men ikke mer. Imidlertid 
har de både AC og TV.  
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flyplaSS
Eleftherios Venizelos ligger 
i Spata, øst for Athen. Taxi 
inn til byen kommer på 
30–40 euro avhengig av 
landingstid og antall kof-
ferter. Flybuss til Syntagma 
tar en knapp time og koster 
2,90 euro. Metroen går 
inn til sentrum og koster 8 
euro.
Tlf. +30 2103530000

kollektivtrafikk
De nye metrostasjonene 
er verd å se, og de holdes 
skinnende rene. Trikken 
går fra sentrum til Glyfada, 
men tar tid. 
Busser og elektriske 
busser går fram til midnatt. 
Flybussbilletten gjelder 
også på andre kollektiv-
midler i 24 timer. Det finnes 
forskjellige typer flerdager-
skort å få kjøpt på stedene 
der det selges billetter.

taxi
Drosjebiler finnes i over-
flod, men her kjører man 
sammen, så bli ikke over-
rasket om taxien tar opp 

flere passasjerer langs 
veien som skal i samme 
retning. 
RADIO TAxI 
+30 210 9217942

Båter
Ferger til øyene går fra 
havnen i Pireus eller fra 
Rafina. Tidstabeller finnes 
på www.gtp.gr

iNNByggertall
3,8 millioner, inkludert 
Pireus

StørrelSe
39 kvadratkilometer

valuta
Euro

turiStByrå i ByeN
Adresse: EOT, Amalias 26, 
Syntagma
Tlf. +30 210 3310392
EOT, flyplassen Eleftherios 
Venizelos
Tlf. +30 210 3545101

åpNiNgStiDer
Mandag og onsdag. 

09.00–14.30, tirsdag, tors-
dag, fredag 09.00–14.30, 
17.30–20.30, lørdag 
09.00–15.00. Andre 
åpningstider kan fore-
komme.

poSt
DET SENTRALE POST-
KONTORET
Adresse: Likourgou 5, Syn-
tagma
Tlf. +30 2103211405

iNterNett
www.gnto.gr
www.gtp.gr
www.thegreektravel.com
www.athensguide.com
www.athens.worldguides.com

aviSer
Athens News er en nyhets-

avis på engelsk som 
kommer ut hver fredag.
This Week in Athens har 
oversikt over evenementer 
og annet.

NøDNuMre
Brann: 199   
Lege: 166
Politi: 100

telefoN
Landsnummeret til Hellas 
er +30

apotek (vakt)
Vaktlege, apotek 1434. 
Samtlige apotek har et 
oppslag i vinduet med 
adresse til det apoteket i 
området som har vakt. 

greit å vite

Å sitte i den nye kafeen  
på gatenivå og kikke på 
alle menneskene på vei  
til eller fra torghallen på 
Athinas gir en følelse av 
nostalgi. Nærheten til  
restaurant- og klubblivet  
i Psyrri er et stort pluss.
Adresse: Athinas 39, 
Monastiraki
Tlf. +30 2103217079
www.cecil.gr
Cecil@netsmart.gr
Pris for et dobbeltrom:  
99 euro

kart
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taNNlege (vakt)
1434, eller spør på nærme-
ste apotek.


