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.
Apikia
- Standaard: BluEnigma studios, vlakbij het plein, met bar/restaurant. Zie
http://www.bluenigma.com/.
- Alternatief: Sariza Springs Hotel, met zwembad en restaurant, aan het plein. Zie
https://sariza-spring-hotel.gr/. Het hotel is open vanaf 1 april; het zwembad gaat open
zodra het weer goed genoeg is.
Arni
Er is één verhuurster (Sandy) met twee kamers:
- Standaard: The Magic Room, op de benedenverdieping van het huis van de eigenaresse.
Een kamer met tweepersoonsbed en los bed, keuken en badkamer buitenom. Zie
https://nl.airbnb.com/rooms/12349528
- The Stone House, losstaand huisje. Een kamer met lits-jumeaux en inpandige keuken en
badkamer. Zie https://nl.airbnb.com/rooms/11445631. Is al snel gedurende een groot deel
van het jaar verhuurd, vandaar dat we het als alternatief noemen.
In Arni is verder geen horeca noch winkels; Sandy verzorgt diner, ontbijt en lunchpakket voor
je (eigen kosten).
Batsi
- Standaard: Karanasos hotel. De meeste kamers met balkon, ontbijtbuffet. Op circa 50m
van zee, de hoger gelegen kamers met zeezicht. Zie
http://hotelkaranasos.gr/index.php?langid=2.
- Alternatief: Chryssi Akti hotel (vanaf 1 mei), aan het strand. Ruime kamers met tuin- of
zeezicht (zeezicht is duurder), ook meerpersoonskamers, ontbijtbuffet, zwembad. Zie
http://hotel-chryssiakti.gr/en/.
Chora
- Standaard: Myrtos Studios, boven Niborio strand met blik op de baai, ontbijt wordt
geserveerd. Chora zelf ligt op 15 wandelminuten afstand. Zie http://www.studiosmyrto.gr/index.php/en/.
- Alternatief: Anemomiloi Andros, aan de rand van Chora zelf, met zwembad, ontbijt wordt
geserveerd. Zie http://www.anemomiloi.gr/.
Gavrio
- Standaard: Ostria Hotel & Apartments. Studios met kitchenette en balkon of terras op
circa 100m van zee, beperkt zeezicht, ontbijtbuffet. Zie https://www.ostria-andros.gr/nl-nl.
- Alternatief: Andros Holiday Hotel. Ruime kamers, grootschalig hotel, zwembad en
privéstrandje, ontbijtbuffet. Zie www.androsholidayhotel.com.
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Ormos Korthiou
- Standaard: Villa Mina, aan het haventje en aan de rand van het dorp.
- Alternatief: 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.villaminaakrogiali.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/.

Menites
- Standaard: Lygizos rooms, aan de weg naar het plein met de bronnen. Studios met ontbijt.
(Er is meer accommodatie in Menites maar ver van het plein en de wandelroutes en die
hebben we niet opgenomen.)
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