
 Bijna de helft van Griekenland is bedekt met ontboste bergen. In het westen ligt 
langs de kust het Pindosgebergte; in het oosten steekt de Olympus (2911 m) boven 
het gebergte uit. Ook het zuidelijke schiereiland Peloponnesos en de talrijke eilan-
den in de Egeïsche Zee zijn bergachtig. Er heerst in het binnenland  een Centraal-
Europees klimaat en aan de kust en op de eilanden een Middellandse Zeeklimaat. 
Griekenland is een klassiek reisland. De opgravingen uit de oudheid en de stranden 
op de eilanden trekken jaarlijks miljoenen vakantiegangers.
 

 Reisdocumenten 
 Personen

Geldig paspoort of Neder-• 
landse identiteitskaart, 
zonder stempel van 
Noord-Cyprus.

Auto of motor
Nederlands rij- en kente-• 
kenbewijs en voor auto’s 
ouder dan 3 jaar ook een 
APK-keuringsbewijs.
WA-verzekering.• 

 Douaneregels 
 Algemeen: Griekenland behoort tot de EU. Zie voor baga-
geregels ook blz. 4-6. De aldaar aangegeven hoeveelheden 
tabaksartikelen en alcoholica mogen alleen worden meege-
nomen door personen van 17 jaar en ouder.
Levensmiddelen: Binnen de EU: geen beperkingen. Buiten de 
EU: een voorraad voor 1 tot 2 dagen mag worden meegeno-
men.
Hond, kat en fret: EU-paspoort voor dieren vereist. Zie ook 
blz. 5.
Invoer en uitvoer alle betaalmiddelen: vrij. 
Verboden mee te nemen: Het is verboden antiquiteiten en 
kunstwerken te exporteren die in Griekenland zijn gevonden. 

 Griekenland 

Paarden op de Plaka, Athene (MM)

 Informatie 

 Verkeersbureau
Griekse Nationale 
Organisatie voor 
Toerisme
Kerkstraat 61
1017 GC Amsterdam
tel. 0900-202 59 05 
(€0,25/min.)
www.grieksverkeers  
bureau.nl

Caravan of aanhanger
Caravans en aanhangers met een max. toegestane massa • 
hoger dan 750 kg moeten een eigen kentekenbewijs en 
een eigen (gele) kentekenplaat hebben. Zie ook blz. 331.

Bromfiets
Bromfietscertificaat of rijbewijs A.• 
Voor een Nederlandse bromfiets is een HH-kenteken ver-• 
eist. 
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 Afwijkende verkeersregels 
 Aanhangwagen: Aanhangwagens, ongeacht hun gewicht, 
moeten voorzien zijn van een eigen reminstallatie.
Alcohol: Het maximaal toegestane alcoholpromillage is 0,5.
Antiradar: Het gebruik en bezit van antiradarapparatuur is 
verboden.
Brandblusser: Verplicht in de auto.
Brom- en snorfietsen: Helm verplicht voor bromfiets. Rijbe-
wijs vereist voor brom- en snorfiets. Let op dat u bij de huur 
van een bromfiets geen ‘motor’ meekrijgt (die kunnen snel-
ler rijden dan 45 km/h of hebben een cilinderinhoud >50 cc). 
U rijdt dan namelijk onverzekerd rond, als u geen motorrij-
bewijs hebt.
Fietsen: Naast elkaar fietsen is niet toegestaan net zo min 
als het vervoeren van een passagier. Een kind in een kinder-
zitje vervoeren is wel toegestaan.
Gehandicaptenparkeerkaart: Voor gehandicapten gereser-
veerde parkeerplaatsen worden aangeduid met een bord 
met een rolstoelsymbool. Omdat de faciliteiten voor gehan-
dicapten lokaal verschillen, moet u altijd ter plaatse informe-

Informatie

Nederlandse 
ambassade
Leoforos Vasileos 
Konstantinou 5-7
106 74 Athene
tel. +30 210-725 
49 50
ma-vr 9-12
www.dutchembassy.
gr

Consulaten
Ermoupolis (Syros), 
Iraklion (Kreta), Kor-
foe, Patras, Piraeus, 
Rhodos,Thessaloniki, 
Kalamata, Kavala, 
Samos en Volos

 Geldautomaten
Voldoende.

Creditcards
Worden bij vrijwel 
alle hotels, winkels, 
restaurants en 
tankstations geac-
cepteerd. 

 Algemene informatie 
 
Afstand vanaf Utrecht Athene: 2110 km (via Bari-Patras), 
 Thessaloniki: 2320 km
Oppervlakte 131.957 km2
Aantal inwoners 11,1 miljoen
Inkomen per inwoner USD 22.392
Hoofdstad Athene
Landcode GR 
Staatsvorm parlementaire republiek
Europese Unie (EU) ja
Taal Grieks
Tijdsverschil +1
Valuta € 1 = 100 eurocent 

 Feestdagen 
 
 2008   2009 
Nieuwjaar   1 jan.   1 jan. 
Driekoningen   6 jan.   6 jan. 
Eerste maandag van de Vasten   10 mrt.  2 mrt.
Onafhankelijkheidsdag   25 mrt.   25 mrt. 
Goede Vrijdag (orthodox)   25 apr.  17 apr.
Tweede paasdag (orthodox)   28 apr.  20 apr.
Dag van de Arbeid   1 mei   1 mei 
Tweede pinksterdag (orthodox)   16 juni  8 juni
Maria Hemelvaart   15 aug.   15 aug. 
Nationale feestdag   28 okt.   28 okt. 
Kerstmis   25 en 26 dec.   25 en 26 dec. 
 

 Telefoneren uit 
Nederland
Landnummer: 30

Betalen met uw pin-
pas is in Griekenland 
niet mogelijk. Het is 
raadzaam voldoende 
contant geld mee te 
nemen.
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 Route- en verkeersinformatie 
 Verkeer
Afgezien van opstoppingen rond de 
grote Griekse steden tijdens de ochtend- 
en avondspits, valt het met de verkeers-

ren naar de mogelijkheden. Op wegen 
waar parkeren gratis is, maar een tijds-
limiet geldt, mag u meestal ongelimi-
teerd parkeren. In gebieden met betaald 
parkeren moeten ook gehandicapten 
parkeergeld betalen. In voetgangersge-
bieden mag u niet rijden of parkeren. 
Op wegen waar een parkeerverbod 
geldt, mag u niet parkeren.
Gevarendriehoek: Verplicht in de auto.
Inhalen: Als geen vluchtheuvel aanwe-
zig is, mag een stilstaande tram niet 
voorbijgereden worden.
Kinderen: Kinderen van 3 jaar en ouder, 
die kleiner zijn dan 1,50 m mogen niet 
voorin worden vervoerd. Kinderen die 
1,35 m of groter zijn mogen een veilig-
heidsgordel dragen. Kinderen tot 3 jaar 
moeten altijd in een kinderbeveiligings-
middel worden vervoerd. 
Lading op voertuig of aanhanger: Indien 
de lading meer dan 1 m naar voren of 
achteren uitsteekt, moet dit duidelijk 
worden aangeduid. Bij slecht zicht en 
’s nachts door een wit licht en reflector 
aan de voorkant en een rood licht en 
reflector aan de achterkant. Steekt de 
lading aan de zijkant meer dan 40 cm 
uit (gemeten vanaf de buitenste lichten 
aan de voor- en achterkant), dan moet 
dit bij slecht zicht en ’s nachts met dui-
delijke verlichting aan de voor- en ach-
terkant worden aangeduid.
Overnachten in voertuig: Overnachten 
in de auto, caravan of kampeerwagen op 
parkeerterreinen langs autosnelwegen 
mag niet.
Parkeren: Binnen 3 m van een brand-
kraan is parkeren verboden. De Neder-
landse parkeerschijf mag niet worden 
gebruikt.
Slepen: Toegestaan mits men een maxi-
mumsnelheid van 80 km/h aanhoudt 
(tenzij borden een lagere snelheid aan-
gegeven).
Verbandtrommel: Verplicht in de auto. 

Bakkerij in Metsóvo (LD)

drukte doorgaans wel mee. Tijdens de 
zomervakantie is het vooral druk in het 
weekeinde. Veel dagjesmensen zoeken 
dan verkoeling aan de kust.

Drukke wegen en knelpunten
A1 (E75) Athene – Thessaloníki, bij beide 
steden.
A8A (E65 en E94) Patras – Athene, bij de 
ferry-terminals naar Italië.

Drukke grensovergangen
(E84) Féres – Ípsala (naar Turkije)
(E79) Promahónas – Kulata (met Bul-
garije)



Piekdagen
Tijdens de zomermaanden moet u ieder weekeinde rekening 
houden met topdrukte op de Griekse wegen. Vooral vanaf 
half juni tot half september is het van vrijdagavond tot zon-
dagavond erg druk op de wegen van de steden naar de kust.

Verkeersinformatie

Telefoon
De Griekse verkeerspolitie in Athene geeft actuele ver-• 
keersinformatie via telefoonnummer 210 528 42 03 of 210 
528 42 04.
De toeristenpolitie geeft allerlei informatie (waaronder • 
verkeersinformatie) via telefoonnummer 171. Zij kunnen u 
ook doorverwijzen naar andere openbare diensten. 
De Griekse automobielclub ELPA is bereikbaar via tele-• 
foonnummer 901 124 16 00 (ma-za tussen 8 en 15 uur), of 
via het alarmnummer 1866 van Attiki Odos Road. 

Informatie

 Wegenwacht
Voor hulp kunt u 
terecht bij de ELPA 
(Automobile and 
Touring Club of 
Greece). 
Oproep: via het vas-
te telefoonnet: 104 
00; via het mobiele 
telefoonnet: +30 210 
606 88 13. 

ANWB Steunpunt 
Athene
Vouliagmenis 38
16777 Elliniko
p/a ANWB Alarm-
centrale
tel. +31 (0) 88 2692 
888.

Alarmnummer
Het landelijk tele-
foonnummer voor 
politie, ambulance 
en brandweer is 112.

Amfitheater op de 
Peloponnessos (TH)
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Maximumsnelheid 

Type motorvoertuig Bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen 
 binnen buiten
Bromfiets 45 45 verboden verboden
Personenauto 50 90 110 130

Personenauto met 50 80  90 100

 lichte aanhangwagen
Personenauto met 50 80  80  90

 andere aanhangwagen
Motor < 125 cc 50 70  80  90

Motor > 125 cc 50 90 110 130

Motor met zijspan 50 60  70  70

Radio
Er wordt in Griekenland door de natio-
nale zender ERA 1 geen verkeersinforma-
tie in vreemde talen uitgezonden.

Internet
Op www.aodos.gr vindt u informatie 
over het wegennet en toltarieven op 
Attika (omgeving Athene). 
De automobielclub verstrekt alleen 
Griekstalige informatie op www.elpa.gr.

 Toltrajecten en toltarieven 
 Klasse 1
Motoren

Klasse 2
Personenauto’s (personenauto’s met 
caravan betalen dubbel tarief)

Betaalwijze
Contant in euro• 
Geen creditcards• 

Toltrajecten en toltarieven vanaf 01-01-2008, in euro’s

  klasse: 1  2 
E75 Grens Macedonië–Thessaloniki 1,00      2,00 

  Grens Macedonië–Athene 5,60 10,00 

E94 Athene–Kórinthe 1,00  2,00  

E65 Kórinthe–Pátras 1,00  2,50  

  Kórinthe–Trípoli 1,30  2,00  

  Brug: Andírio–Río (Patras) 1,70 10,90 

  Attika-snelweg–Athene-vliegveld 1,30  2,70  

E55 Tunnel Aktion–Préveza (west-Gr.) 0,70  3,00  

Kampeerauto’s en busjes tot 10 personen betalen een hoger tarief.

 Autobrandstof 
 
Nederlandse naam  Lokale naam  Richtprijs in €/liter 
Euro 95 (loodvrij) Unleaded 1,08

Superplus 98 (loodvrij) Super plus 1,26

Diesel Diesel 1,08

Lpg Lpg 0,55

(prijsniveau: december 2007)

Bijna alle stations verkopen loodvrije benzine, benzine met loodvervanger en diesel. Lpg is 
zeer beperkt verkrijgbaar. Officieel is lpg alleen leverbaar voor taxi’s en het openbaar ver-
voer, maar niet voor toeristen. Raadpleeg de lpg-gids (verkrijgbaar bij de ANWB-winkels). 
Geopend van 7-24 uur; langs hoofdwegen vaak 24 uur/dag.



 Veerdiensten 
Vanuit Italië (Venetië, Ancona, Trieste, 
Bari en Brindisi) varen veerboten – soms 
via Korfoe – naar Igoumenitsa en Patras 
(Griekenland).

Rederijen
Ventouris Ferries: www.ventouris.gr • 
Greek Ferries: www.greekferries.gr• 

Reistijd
Ancona – Igoumenitsa: tussen de 15 • 
en 22 uur (afhankelijk van de rederij). 
Bari en Brindisi – Igoumenitsa: 8 tot • 
13 uur. 
Igoumenitsa – Patras: 5 tot 11 uur. • 
Venetië – Patras: 30 à 34 uur.• 

Overnachten aan boord
De goedkoopste overnachtingsmogelijk-
heid is een dekpassage. Veel passagiers 
brengen de nacht in de slaapzak op de 
gangen door. Een hut is comfortabeler. 
De meeste schepen bieden de moge-
lijkheid tot Camping on Board. In de 
kampeerauto of caravan mag overnacht 
worden. 

 Boete-indicatie 
Snelheidsovertreding• 
Afhankelijk van het aantal overschre-
den km/h te snel: € 40-350 en eventu-
eel ontzegging van de rijbevoegdheid 
van 60 dagen.
Door rood licht rijden• 
Maximaal € 700 en eventueel ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid van 10 
dagen. 
Overtreding inhaalverbod• 
€ 80-700, afhankelijk van de omstan-
digheden en eventueel ontzegging 
van de rijbevoegdheid van 20 dagen. 
Overschrijden doorgetrokken streep• 
€ 200 en eventueel ontzegging van de 
rijbevoegdheid van 20 dagen.

Chania (Kreta) bij nacht (HZ)

Op de open en goed geventileerde cam-
perdekken zijn elektrische aansluitingen 
aanwezig. 
De belangrijkste rederijen op deze route 
varen met luxueuze schepen die qua 
comfort en voorzieningen aardig de 
vergelijking met cruiseschepen kunnen 
doorstaan. 
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Parkeerovertreding• 
Vanaf € 35 en het voertuig kan wor-
den weggesleept.
Rijden zonder veiligheidsgordel• 
Maximaal € 350 en eventueel ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid van 10 
dagen.

Niet handsfree telefoneren• 
€ 100 en eventueel ontzegging van de 
rijbevoegdheid van 30 dagen. 
Toebrengen lichamelijk letsel bij een • 
verkeersongeval
Strafrechtelijke vervolging; de 
bestuurder kan in voorarrest worden 



Informatie

Logies
Hotels variëren van 
eenvoudig tot heel 
luxueus. Kleinscha-
lig en goedkoop zijn 
pensions. Overal 
worden kamers aan-
geboden. 

 
Zusterclub
Automobile and 
Touring Club of 
Greece (ELPA)
395, Messogion 
Street
Agia Paraskevi
15343 Athene
tel. +30 21-06 06 
88 00
fax +30 21-06 06 
89 81
www.elpa.gr

 Afdoening van verkeersdelicten 
 De Griekse politie mag boetes voor verkeersovertredingen 
opleggen, maar mag ze niet ter plekke innen. De overtreder 
moet de boete binnen 10 dagen betalen. Voldoet hij hieraan 
niet dan volgt een gerechtelijke procedure.

genomen totdat een snelrechtprocedure heeft plaatsge-
vonden. 
Rijden onder invloed• 
>0,5‰: afhankelijk van het promillage: € 200-2.000 en 
eventueel ontzegging van de rijbevoegdheid van maxi-
maal 5 jaar en mogelijk een gevangenisstraf van 2 tot 6 
maanden. 

De oostfacade van de 
Arkadnikloosterkerk 
op Kreta (PP)
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Kamperen
Griekenland telt ongeveer 300 campings, verspreid over het hele 
land. Enkele campings zijn het hele jaar door geopend. 
Er zijn twee soorten campings: 

• Legale campings, de zogenaamde EOT-campings (EOT is de Griekse 
nationale toeristische organisatie). 

• Illegale campings die vaak niet voldoen aan de minimale veiligheid 
en hygiëne. 
Tweederde van alle campings zijn EOT-campings die eenvoudig 
maar schoon sanitair bieden. Deze campings worden beheerd door 
families. 
De terreinen zijn vaak rotsachtig. U dient dan ook rekening te hou-
den met het soort haringen dat u gaat gebruiken.
Vrij kamperen is verboden.


