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Ikivanha kreikkalaiskaupunki näyttää 
uusia puolia ruoka- ja kulttuurimatkailijalle.  

Valitsimme viisi mielenkiintoisinta kaupunginosaa.
5 X
A T E E N A N 
U U D E T
K A S V O T

VIISI VALINTAAVIISI VALINTAA VIISI VALINTAA

Ateenan elegantein kaupunginosa si-
jaitsee liitukautisen Lykavittós-kalkkikivi-
kukkulan juurella. Tsakalof-kävelykadul-
la muodikkaasti pukeutuneet ateenalaiset 
juovat frappé-kahveja, viiniä ja cocktaileja 
ranskalais- ja italialaishenkisten bistrojen, 
kuten Pepe’s Aperitivon, terasseilla. Näin 
ei ole ollut aina. Pitkään Kolonakiin tultiin 
lähinnä Lykavittóksen panoraamanäky-
mien ja kahden museon vuoksi.

Benaki-museossa on esillä koruja, veis-
toksia, pukuja ja maalauksia aina esihisto-
rialliselta ajalta asti. Toisessa kerroksessa 
on tyylikäs terassikahvila. Vielä tyylik-

käämpi kahvila tosin löytyy naapurista 
Kykladisen taiteen museon alakerrasta. 
Siellä museokierroksen voi päättää bruns-
siin keidaskahvilassa, jonka seinät on vuo-
rattu viherkasveilla ja kattoon on raken-
nettu valoa läpäisevä graafinen latvusto. 
Museon kirja- ja design-kaupasta saa mu-
kavia tuliaisia.

Kolonakin ja Ateenan uusi tunnelma 
näkyy hyvin myös Philos-kahvilassa, joka 
sijaitsee korttelin päässä Tsakalofin näyt-
täytymiskadulta. Matkalla sinne kannatta 
pistäytyä leipuriguru Stelios Parliarosin 
Sweet Alchemy -leivoskaupassa, josta saa 

kreikkalaisversioita mont blanc -leivoksesta 
tai Linzin tortusta. Philos on kolmikerrok-
sinen kahvilaravintola, joka on rakennettu 
taidekeräilijä E. Koutlidiksen entiseen ko-
tiin. Mielenkiintoisesta historiasta on jäl-
jellä luova ilmapiiri ja rosoiset seinät. Nyt 
talossa nautitaan avokadoleipiä ja Benedic-
tin munia marmoripöytien ääressä istuskel-
len. Samalla voi selata muotilehtiä 60-luvun 
ranskalaismusiikin siivittämänä. 

FACEBOOK.COM/PEPEAPERITIVO
BENAKI.GR
CYCLADIC.GR
FACEBOOK.COM/PHILOS.ATHENS

Tyylikäs Kolonaki

TEKSTI PIHLA HINTIKKA + KUVAT ELINA SIMONEN

kolonakin 

suosituin. 
Tsakalof-kadulle 
mennään kahville 
ja näyttäytymään.

gurun kauppa. 
Sweet Alchemy on 
kuuluisa leivoksis-
taan.

tyyli edellä.
Philos-designkahvilassa
istuu mielellään pitkään.
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Historiallinen Plaka
 

Matkalla Akropoliksen kukkulalle kä-
velee väkisinkin Plakan keskustakorttelin 
läpi. Se on täynnä koru-, kosmetiikka- ja 
vaatekauppoja. Joku houkuttelee kadulla 
ostamaan mastiksipistaasipuun pihkaa eli 
mastik-maustetta, toinen rihkamakoruja 
alennushintaan. 

Jos korut kiinnostavat, kannattaa suun-
nata punamarkiisiseen Byzantino-koru-
kauppaan, joka myy käsin tehtyjä, mui-
naiskreikkalaisia malleja mukailevia 
22-karaatin kultakoruja. Hinta on laatuun 
nähden edullinen. Jos taas etsii kohtuuhin-
taisia artesaanituliaisia, kannattaa poiketa 
Forget Me Not -kauppaan, jossa myydään 
kreikkalaista nykydesignia aina paidoista 
lasinalusiin.

Jos turistiryysis ahdistaa, voi pujahtaa 
Ateenan vanhimpaan tislaamoon ja Euroo-
pan toiseksi vanhimpaan baariin. Vuon-
na 1909 avatussa Brettosissa seinät ovat 
täynnä tynnyreitä ja pulloja. Puisella baa-
ritiskillä maistellaan kreikkalaisia viine-
jä, ouzoa karahvista tai seitsemän tähden 
brandya.

Ilta päättyy ihanasti Psaras-perinnera-
vintolan terassilla himmeiden valojen lois-
teessa ja live-musiikin tahdissa. Omistaja 
kiertää itse pöydissä kyselemässä, mais-
tuiko hunajainen grillattu feta, meriah-
ven pinaatilla tai tunteja hautunut klefti-
ko-lammas. Osta kyytipojaksi pullollinen 
paikallista viiniä (tarjolla on kymmeniä 
erilaisia) tai nauti lasillinen talon omaa 
Moschofilero-rypäleestä tehtyä valkovii-
niä.

WWW.BYZANTINO.COM/
WWW.FACEBOOK.COM/FORGETMENOTATHENS/
WWW.BRETTOSPLAKA.COM/
WWW.PSARAS-TAVERNA.GR/

Luova Gazi
Gazissa näkee paljon graffiteilla täytet-
tyjä seiniä ja kesken jääneitä design-raken-
nuksia. Täällä on myös yksi Ateenan kiin-
nostavimmista kulttuurikeskittymistä.

Bios-kulttuurikeskus perustettiin 20 
vuotta sitten tarjoamaan nuorille nykykult-
tuuria. Talossa on nykyisin kaksi teatteria 
ja yksi elokuvateatteri, ja siellä järjestetään 
elektronisen musiikin konsertteja. Alaker-
ran kahvila on sisustettu rautatieyhtiön 
vanhoilla nahkapenkeillä. Iltaisin kannat-
taa kiivetä kattoterassille ihailemaan mai-
semia ja syömään pop up -ravintolassa.

Biosin naapurissa on Technopolis eli 
entinen kaasutehdas, jossa järjestetään ny-
kyisin pop up -tapahtumia. Aivan vieres-
sä on yksi Zoumboulakis-gallerioista, jossa 
voi ihailla designia tai ostaa sitä mukaan.

Korttelin päässä sivukujalla oleva Lat-
raac yhdistää skeittirampin ympärivuoro-
kautiseen aamiais- ja brunssibaariin.

Entiseen jäätelötehtaaseen rakennetus-
sa Breeder Galleryssä taas on esillä kolmes-
sa kerroksessa nykytaidetta niin kreikkalai-
silta kuin kansainvälisiltäkin taiteilijoilta.

Hurmaavin tunnelma löytyy tango-
koulun alakerrassa sijaitsevasta piskuises-
ta Cinque-viinibaariravintolasta. Omis-
tajapariskunta, Evangelia ja Grigoris, ei 
vain tarjoile kreikkalaisia viinejä, juustoja 
ja kotitekoisia chutneyja, vaan kertoo mo-
nikymmensivuisesta viinilistasta kaiken. 
Täällä, jos jossain, aistii intohimon viiniin. 
Evangelia toteaakin heti alkuun:

”Täällä ei hötkyillä. Viiniä rakastavalla 
ihmisellä ei ole koskaan kiire.” 

Kolmen viinin maistelumenu maksaa 
13,5 euroa. 

BIOS.GR
TECHNOPOLIS-ATHENS.COM/WEB/GUEST/HOME
ZOUMBOULAKIS.GR
FACEBOOK.COM/LATRAAC
THEBREEDERSYSTEM.COM
CINQUE.GR

tuliaiset mukaan.  
Forget Me Not -putiikista saa 

modernia kreikkalaista käsityötä.

lempeä ilta. Psaras- 
ravintola jatkuu porras- 
terassille.

nuorekas

satavuotias.
Brettos on Ateenan 
vanhin tislaamo.

muinaistyyli. 
Byzantinon 
laatukultakoruja 
tullaan hakemaan 
ulkomailta asti.

viininrakastajalle. 
Cinque-viinibaarin uusi 
Cinque Wine Delights 

-viinikauppa löytyy 
korttelin päästä.

moderni ote. Entinen 
kaasutehdas toimii pop 
up -näyttämönä.

retro tunnelma.
Biosissa koetaan kulttuuria 

ja hörpätään aperitiivi.

Ilta päättyy ihanasti 
Psaras-perinneravintolan 

terassilla himmeiden 
valojen loisteessa ja live-

musiikin tahdissa. 

VIISI VALINTAAVIISI VALINTAA VIISI VALINTAA
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Vilkas 
Monastiraki
Monastirakin keskustorilla näkyy 
Ateenan monimuotoisuus. On turkkilais-
vaikutteinen basaari ja pieniä antiikki- ja 
rihkamakauppoja, ruskettuneita kreikka-
laisvanhuksia istumassa penkeillä ja läjä-
päin ohikulkijoita. Sunnuntaisin kulman 
takana Avissyniasin aukiolla on kirpputori. 

Parhaiten aukiota ja koko Ateenaa voi 
ihailla, kun nousee A for Athens -hotel-
lin ylimmän kerroksen viini- ja cocktail-
baariin. Kattoterassilta aukeaa esteetön 
panoraamamaisema. Edessä siintää Ak-
ropolis, vasemmalla Lykavittós ja oikealla 
vuoret, joiden taakse aurinko laskee. Au-
ringonlaskun jälkeen kaduille ja Akropo-
likselle syttyvät valot, ja kaupunki alkaa 
sykkiä. A for Athensiin kannattaa varata 
pöytä vähintään kolme päivää etukäteen.

Samassa korttelissa on myös muita vie-
railun arvoisia kattoterasseja, kuten 360 
Degrees ja Couleur Locale. 

Illanviettoon on tarjolla useita eri paik-
koja. Aloita esimerkiksi Monastirakin auki-
on sivukadun TAF- eli The Art Foundation 
-baarista. Entiseen ottomaanien vankilaan 
rakennetussa taidekeskuksessa on terassi, 
jossa tarjoillaan juomista ja pikkusyömistä.

Sieltä matkaa voi jatkaa Six d.o.g.s. -ul-
koilmabaariin, jossa puunoksista roikkuu 
keinuja ja jalat voi painaa hiekkaan. 

Parhaat cocktailit saa tyylikkäästä The 
Clumsiesista, joka on äänestetty yhdeksi 
maailman parhaista baareista.

FACEBOOK.COM/AFORATHENSCOCKTAILBAR
THREE-SIXTY.GR
COULEURLOCALEATHENS.COM
THEARTFOUNDATION.METAMATIC.GR/EN/ABOUT_TAF
SIXDOGS.GR
THECLUMSIES.GR 

kaikki edessä. A for Athens 
-hotellin kattoterassibaarista 
voi ihailla auringonlaskua 
Ateenan ylle.

Edessä siintää Akropolis, 
vasemmalla Lykavittós 
ja oikealla vuoret, joiden 
taakse aurinko laskee. 
Auringonlaskun jälkeen 
kaduille ja Akropolikselle 
syttyvät valot, ja kaupunki 
alkaa sykkiä. 

VIISI VALINTAAVIISI VALINTAA VIISI VALINTAA
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Alkuviinin ystävää hellitään Syntagmas-
sa. Kreikkalais-ranskalainen Marie-Made-
leine Lorantos pyörittää Heteroclito-viini-
baaria, joka on erikoistunut alkuviineihin. 
Maanantaisin järjestetään maisteluita, ja 
hyvän viinilasillisen saa aina muutamalla 
eurolla. On assyrticoa Santorinilta, xinoma-
vroa Naoussasta, mavrodaphnea Pelopon-
nesosta, vidianoa Kreetalta ja robolaa Kefa-
loniasta. Viinilista vaihtuu kuukausittain. 

Syntagmassa on muitakin viinibaareja, 
jotka ovat inspiroituneet kansainvälises-
tä viinibaaritrendistä. Suojaisessa By the 

Glassissä voi maistella kuuttakymmentä eri 
viiniä Kreikasta ja ulkomailta. Eläväises-
sä Oinoscentissa taas nautitaan viinejä vii-
koittain vaihtuvalta listalta. 

Illalliselle kannattaa suunnata Nolaniin. 
Sen omistaja Costas Pissiotis halusi perustaa 
Ateenaan intiimin ravintolan, joka yhdistäisi 
kreikkalaista ja kansainvälistä keittiötä, mut-
ta ei olisi liian kreikkalainen eikä liian hie-
nosteleva. Tuloksena syntyi minimalistinen 
design-ravintola, jonka kreikkalais-aasialai-
set ruoat vievät kielen mennessään. Nolanin 
ceviche tarjoillaan kreikkalaisen sitruuna-

munakastikkeen kera ja makrilli tulee paloik-
si revittynä – juuri niin kuin kreikkalaisäidit 
ovat tarjoilleet sen lapsilleen jo vuosikymme-
niä. Kasvikset ovat luomua, rusinat marinoi-
tu japanilaisessa viinietikassa ja turskapihvi 
tarjotaan kiinalaishenkisen bao-burgerin vä-
lissä. Rieskaa muistuttava leipä on tehty pe-
runasta ja parikymmentä päivää hapatetusta 
kreikkalaisesta jogurtista. 

HETEROCLITO.GR
BYTHEGLASS.GR
OINOSCENT.COM
NOLANRESTAURANT.GR

Kulinaarinen Syntagma 

PERILLE

Ateenaan lentää mm. Lufthansa 
ja Aegean airlines. Välilasku on 
useimmiten Saksassa. Menopa-
luuliput alkaen 360 euroa.
 
LIIKKUMINEN

Keskustakortteleiden pääka-
duilla liikkuu kätevästi kävel-
len. Tavalliset taksit veloitta-
vat turisteilta usein liikaa. Lataa 
kännykkään Taxi Beat -sovel-
lus, jolla voi tilata laillistettu-
ja takseja kartalle merkittyyn 
osoitteeseen. Sovellus kertoo 
etukäteen, matkan hinnan (kes-
kustamatkat 3–6 euroa). Luot-
tokorttitietoja ei tarvita, matkat 
maksetaan käteisellä. Taksimat-
ka lentokentältä keskustaan 
maksaa 38 euroa, tietulleista tu-
lee parin euron lisä.
 
NUKU JA SYÖ
 

GRECOTEL PALLAS ATHENA
Boutique-hotelli, 63 uniikkia 
huonetta, jotka on sisustettu 

paikallisten katutaiteilijoiden 
graffiteilla tai kansainvälisel-
lä designilla. Luksusaamupalan 
raaka-aineet tulevat kreetalai-
selta maatilalta. Myös illallinen 
on laadukas, sille kannattaa tul-
la, vaikkei hotellissa yöpyisi-
kään. Ravintolan kreikkalaiset 
viinit on tarkasti valittuja. Palve-
lu on vilpittömän ystävällistä ja 
huolehtivaa. Parihuone alkaen 
130 euroa. 

GRECOTELPALLASATHENA.COM

 
cookoovaya ja vezene
Kolonakin viereisellä Hil-
ton-alueella on pari ateen-
alaisten suosimaa hyvää ravin-
tolaa. Cookoovaya ja Vezene 
tarjoilevat molemmat moder-
nia kreikkalaista ruokaa siistissä 
bistro-tunnelmassa. On meriah-
vensalaattia, moussakaa omal-
la viinillä maustettuna, pihviä 
härkäpavuilla, lihatartaria, lam-
maspiirakkaa ja grillattua hum-
meria.

VEZENE.GR 
COOKOOVAYA.GR

TA KARAMANLIDIKA TOU 
FANI 
Ateenan sympaattisin ja autent-
tisin meze-ravintola, josta saa 
leikkeleitä, juustoja, salaatte-
ja ja vaikka moussakaa rustiikki-
sessa ympäristössä.

KARAMANLIDIKA.GR 

 
48 URBAN GARDEN
Lykavittós-vuoren takana, Ilea-
na Tounta -nykytaidegallerian 
kyljessä on hauska ruokarek-
karavintola, jossa on kiva istua 
syömässä kreikkalaista salaattia 
tai astetta fiinimpää kebabia.

48URBANGARDEN.GR

 
CAPANNA
Ateenalaiset rakastavat italia-
laista ruokaa. Kolonakissa on 
yksi kaupungin kivoimmista ja 
design-intoilijoille suunnatuista 
trattorioista, jossa syödään tuo-
repastaa ja hyviä pitsoja.

PLOUTARCHOU 38

 

AKROPOLIS-MUSEON 
RAVINTOLA
Jos päätyy uuteen arkeologi-
seen Akropolis-museoon, kan-
nattaa aamupala tai lounas syö-
dä paikan päällä. Tarjolla on 
700 neliömetriä terassia, pa-
noraamamaisemat Akropolik-
selle ja kreikkalaista laaturuo-
kaa.

THEACROPOLISMUSEUM.GR/EN/
RESTAURANT

 
LITTLE TREE BOOKS AND 
CAFE
Leputa jalkoja Akropolis-vierai-
lun jälkeen söpössä kirjakaup-
pakahvilassa. Ikkunoista ja te-
rassilta näkyy kukkulalle.

FACEBOOK.COM/
LITTLETREEBOOKSANDCOFFEE/

 
DRUPES & DRIPES 
Kuuluisaa Takis-leipomoa vas-
tapäätä on ihana viinibaari. Mo-
lempia pyörittää sama perhe, 
leipomoa vanhemmat ja baaria 
veljekset. Tarjolla bruschetto-
ja, paikallista pikkusyötävää ja 
hyvä viinilista.

FACEBOOK.COM/DRUPESDRIPS/

 AKROPOLIS 
 

Akropolikselle pääsee kävellen, 
taksilla ja turistibusseilla. Mu-
kaan hyvät kävelykengät  ja au-
rinkosuoja. Paras aika on men-
nä kello 8 aamulla tai vähän 
ennen sulkemisaikaa kello 17. 
Varaa opaskierros, jos haluat 
tietoa Akropoliksen historiasta 
ja merkityksestä.
 
TAIDETTA 
 

AETOPOULOS 
Särmikäs galleria, yhdessä 
Breeder Galleryn kanssa Atee-
nan kiinnostavimpia.

AETOPOULOS.INFO
THEBREEDERSYSTEM.COM

 
CAN CHRISTINA 
ANDROULIDAKI 
Kreikkalaisia taiteilijoita edus-
tava galleria Kolonakissa. Voit 
myös ostaa paikallisten töitä 
kohtuuhintaan.

CAN-GALLERY.COM

 
FRISSIRAS MUSEO
Kreikkalaisen keräilijälakimie-
hen yksityiskokoelmassa on ny-
kymaalaustaidetta Kreikasta ja 
Euroopasta.

FRISSIRASMUSEUM.COM

 
THISION OPEN AIR CINEMA
Lämpiminä iltoina katsotaan 
klassikkoja ja uusia elokuvia ul-
koilmaleffateatterissa, jonka pu-
naisilta penkeiltä on näkymät 
myös Akropolikselle.
 
CINE-THISIO.GR

 
 
MUISTA
 

Suurin osa baariravintoloista on 
auki aamupäivästä aamuyöhön. 
Suosittuihin ravintoloihin on pa-
rasta  varata pöytä etukäteen 
soittamalla. 

Paikallisten mielestä Atee-
na muistuttaa paikoin Mexi-
co Cityä. Ei kannata lähteä yk-
sin kävelemään sivukujille, jos ei 
tiedä, mihin on menossa.  
 

MATKAFAKTAT

harmoniaa. Ravintola Nolan 
yhdistää taitavasti kreikkalaisia 
ja aasialaisia makuja.

lasilliselle.  
Heteroclito-baari on 
erikoistunut alku- 
viineihin.

VIISI VALINTAAVIISI VALINTAA VIISI VALINTAA

 Trendikäs. Nolan
on fuusiokeittiön ystäville.


