
NL-Andros-keuzes-accommodatie.docx 1/2 www.annahiking.nl  

  
 
 AnnaHiking 

 Actieve vakanties in Griekenland 

 

Andros arrangementen: keuzes voor accommodatie 

De volgende accommodaties gebruiken we voor onze arrangementen op Andros. De 

alternatieven kennen een toeslag die per datum verschillend is; vraag een offerte voor jouw 

reisperiode. 

Bij de beide minitrekkings worden de volgende plaatsen aangedaan: 

1. Ormos Korthiou 

2. Chora 

3. Batsi 

4. Gavrio 

Bij de Andros Route trektocht worden de volgende plaatsen aangedaan: 

1. Ormos Korthiou 

2. Chora 

3. Menites (geen overnachting) 

4. Apikia 

5. Arni (geen overnachting 

6. Batsi 

7. Gavrio 

Apikia 
- BluEnigma studios, vlakbij het plein, met bar/restaurant. Strikt vegetarische keuken. Zie 

http://www.bluenigma.com/.  

In Apikia zijn geen winkels; je kunt een lunchpakket verkrijgen bij de accommodatie. 

Batsi  
- Standaard: Karanasos hotel. De meeste kamers met balkon. Op circa 50m van zee, de 

hoger gelegen kamers met zeezicht. Ontbijt in buffetvorm. Zie 

http://hotelkaranasos.gr/index.php?langid=2. Open: 1 april t/m 3 november. 

- Alternatief: Chryssi Akti hotel, aan het strand. Ruime kamers met tuin- of zeezicht 

(zeezicht is duurder), ook meerpersoonskamers, ontbijtbuffet, zwembad. Zie http://hotel-

chryssiakti.gr/en/. Open: 1 mei t/m 7 oktober. 

In Batsi zijn diverse winkels inclusief bakkers en meerdere goede tavernas en cafées. 

Chora 
- Standaard: Myrtos Studios, boven Niborio strand met blik op de baai, ontbijt wordt 

geserveerd. Chora zelf ligt op 15 wandelminuten afstand (of je neemt voor circa €6,50 een 

taxi). Zie http://www.studios-myrto.gr/index.php/en/.  

- Alternatief: Anemomiloi Andros, aan de rand van Chora zelf, met zwembad, ontbijt wordt 

geserveerd. Zie http://www.anemomiloi.gr/. Open: 1 maart t/m 30 november. 

In Chora en Nimborio zijn diverse winkels inclusief bakkers en meerdere goede tavernas en 

cafées. In Nimborio kun je ook je gastvrouw een lunchpakket laten bestellen met sandwiches, 
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fruit en sap. In deze accommodatie ligt ook informatie over restaurants die thuisbezorgen 

zodat je in je studio kunt eten. 

Gavrio 
- Standaard: Ostria Hotel & Apartments. Studios met kitchenette en balkon of terras op 

circa 100m van zee, beperkt zeezicht, ontbijtbuffet, zwembad. Zie https://www.ostria-

andros.gr/nl-nl. 

- Alternatief: Perrakis Hotel. Ruime kamers, op 70m van Agios Petros zandstrand ‘Gold 

Beach’ en 2,8km van Gavrio haven. Met zwembad, pool bar, restaurant, hotelstrand met 

parasols etc. en strandbar. Duikcentrum in hotel, mogelijkheid tot duiken, windsurfen, 

boothuur en privé boottrips. Zie https://hotelperrakis.com/.  

In Gavrio zijn diverse winkels inclusief bakkers en meerdere goede tavernas en cafées. 

Ormos Korthiou 
- Standaard: Villa Mina, aan het haventje en aan de rand van het dorp. 

- Alternatief 1: Akrogiali (van dezelfde eigenaar), op 50m van het strand en circa 1km 

buiten het dorp. 

In geen van deze beide accommodaties zijn ontbijtfaciliteiten; je ontbijt in een café in het dorp 

of maakt het zelf in je kitchenette. Website voor beide accommodaties: http://www.villamina-

akrogiali.gr/index-en.html.  

 

- Alternatief 2: Nikolas Hotel/appartments, aan de weg naar Aidoni. Met ontbijt en 

zwembad (6½x13m) maar wel weer verder van het dorp (1½km over een vrij drukke weg) 

en het strand. Zie https://www.nicolas-andros.gr/en/. Open: 1 april t/m 31 oktober. 

 

In Ormos Korthiou zijn diverse winkels inclusief een bakker en meerdere goede tavernas en 

cafées. 
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