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Aanbod Andros AnnaHiking 2020 
Andros is het meest noordelijke eiland van de Cycladen-groep en ligt in de Egeïsche Zee, makkelijk 

bereikbaar vanaf Athene (Rafina). Het is behoorlijk geaccidenteerd; de hoogste top is bijna 1000 meter. Het 

is het waterrijkste en daarmee ook groenste eiland van de Cycladen.  

Eind 2015 heeft de Europese Wandel Organisatie ERA dé Andros Route (in totaal 100 km lang) 

gecertificeerd als Leading Quality Trail/Best of Europe. Onze wandelingen volgen zoveel mogelijk deze 

Andros Route. 

We bieden 5 reismodules ‘standaard’ aan op Andros. Deze kunnen alle worden afgekort of uitgebreid met 

rustdagen of extra wandelingen en de wandelingen van de verschillende reismodules kunnen worden 

gecombineerd.  

1. CAWM110I: Andros licht programma individueel (8d) 

2. CAWM210I: Andros minitrekking individueel (9d) 

3. CAWT210I: Trektocht langs alle 10 etappes van de Andros Route (12d) met twee varianten: 

4. CAWT220I: Trektocht langs de Andros Route (12d) met 1 overnachting in de Olive Press studio 

(maximaal 2 personen) 

5. CAWT230I: Trektocht langs 8 etappes van de Andros Route (10d) 

Over de prijzen en periodes 

- Bij andere groepssamenstellingen dan genoemd, neem contact op voor een offerte. 

- Er zijn in de meeste locaties mogelijkheden om te upgraden naar een hotel met zwembad.  

- De genoemde data zijn de periodes waarin de reis valt, dus niet de vertrekdata! Als je reis in meerdere 

periodes valt, wordt de prijs berekend naar rato van het aantal dagen in iedere periode.  

- 10% korting voor mensen die al eerder een AnnaHiking reis hebben gemaakt. 

Inbegrepen in de reissom 

- Overnachtingen waarvan de meeste inclusief ontbijt (niet in Ormos Korthiou, Arni en de Olijfpers 

studio). 

- Digitaal verstuurd en zelf af te drukken: achtergrondinformatie en per wandeling de routebeschrijving, 

detailkaartje en GPS-track. 

- Per post verstuurd: wandelkaart en boekje “Hiking op Andros” van Andros Routes (Nederlandstalig). 

- Bijdrage onderhoud paden. 

- Bagagevervoer en transfers conform programma. 

- Telefonische ondersteuning. 

Niet inbegrepen in de reissom 

- Vlucht, vervoer Athene luchthaven – Ormos Korthiou  en overige transfers niet genoemd in programma. 

- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht). 

- Lunches, enkele ontbijten (Ormos Korthiou, Arni en de Olijfpers studio), diners, drankjes en overige 

uitgaven van persoonlijke aard. 

- Verzekeringen. 

- Alles wat verder niet genoemd is onder “inbegrepen”. 

CAWM110I: Andros licht programma individueel (8d) 

Een lichte wandelreis langs 4 locaties, met 1 tot 3 overnachtingen per locatie. Vanuit de meeste locaties zijn 

meer (rond)wandelingen te maken.  

Dagprogramma (aan te passen, vraag advies en offerte)  

1. Aankomst Ormos Korthiou aan oostkust. (Ormos Korthiou) 

2. Taxi naar het Tromarchiani klooster. Wandeling van het klooster langs schapendorpjes terug naar Ormos 

Korthiou. (3 uur; 10km; 85m↑; 330m↓; Ormos Korthiou)  

3. Taxi naar Dipotamata. Wandeling langs het Epano Kastro terug naar Ormos Korthiou. (3¼ uur; 10km; 

310m↑; 630m↓; Ormos Korthiou)  

4. Taxi naar het Panachrandou klooster. Wandeling van het klooster naar Chora. (3¼ uur; 9km; 260m↑; 

705m↓; Chora) 

5. Rondwandeling langs waterige klassiekers. (3½ uur; 11km; 520m↕; Chora) 

http://www.androsroutes.gr/nl/andros-route/
http://www.androsroutes.gr/nl/andros-route/
http://www.era-ewv-ferp.com/programs/lqt/
https://www.annahiking.nl/5/hike/41/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/9/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/38/Reis-selecteren.html
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6. Taxi naar Ano Pitrofos. Wandeling van het Olijfmuseum naar Ano Aprovatou; taxi naar Batsi. (2¾ uur; 

8km; 220m↑; 310m↓; Batsi). Desgewenst doorwandelen naar Batsi. (Totaal 4¼ uur; 13km; 270m↑; 

710m↓) 

7. Via Agios Petros dorp naar Gavrio. (3¾ uur; 10km; 435m↕; Gavrio)  

8. Vertrek. 

Data en prijzen per persoon 2020 

reiscode CAWM110I 
op 1p-kamer 

samenreizend 
op 2p-kamer op 3p-kamer alleenreizend 

1 april t/m 30 juni &  

1 september t/m 2 november 
€ 640 € 500 € 405 € 840 

1 juli t/m 16 juli € 670 € 515 € 415 € 870 

17 juli t/m 31 augustus € 755 € 550 € 440 € 955 

CAWM210I: Andros minitrekking individueel (9d) 

Een middelzware wandelreis langs 4 locaties, met 1 tot 3 overnachtingen per locatie. Vanuit de meeste 

locaties zijn meer (rond)wandelingen te maken.  

Dagprogramma (aan te passen, vraag advies en offerte)  

1. Aankomst Ormos Korthiou aan oostkust, evt. middagwandeling. (Ormos Korthiou) 

2. Taxi naar het Tromarchiani klooster. Wandeling van het klooster langs schapendorpjes terug naar Ormos 

Korthiou. (3 uur; 10km; 85m↑; 330m↓; Ormos Korthiou)  

3. Wandeling langs het Epano Kastro naar Chora. (5¾ uur; 16km; 720m↑; 680m↓;  Chora) 

4. Rondwandeling langs waterige klassiekers. (3½ uur; 11km; 520m↕; Chora) 

5. Taxi naar Agia Triada. Wandeling via het Panachrandou klooster terug naar Chora. (5¼ uur; 14km; 

665m↑; 835m↓; Chora)  

6. Taxi naar Ano Pitrofos. Wandeling van het Olijfmuseum naar Batsi. (4¼ uur; 13km; 270m↑; 710m↓; 

Batsi) 

7. Wandeling via Agios Petros dorp naar Gavrio. (4 uur; 11km; 475m↕; Gavrio) 

8. Taxi naar startpunt. Wandeling langs de watermolens van Frousei terug naar Gavrio. (6 uur; 17km; 

615m↑; 920m↓; Gavrio) 

9. Vertrek. 

Data en prijzen per persoon 2020 

reiscode CAWM210I 
op 1p-kamer 

samenreizend 
op 2p-kamer op 3p-kamer alleenreizend 

1 april t/m 30 juni &  

1 september t/m 2 november 
€ 695 € 540 € 440 € 885 

1 juli t/m 16 juli € 730 € 560 € 455 € 920 

17 juli t/m 31 augustus € 860 € 605 € 485 € 1050 

CAWT210I: Trektocht langs de Andros Route (12d) 

Deze trektocht volgt de 10 etappes van de ERA gecertificeerde Andros Route van zuid naar noord. De 

etappes zoals ze zijn vastgesteld voor de Andros Route eindigen lang niet altijd op een plaats met 

accommodatie, en het is ook geen lineair doorgaande route; er zit een lus in.  

Sommige etappes hebben we wat uitgebreid zodat je wél bij je accommodatie uitkomt, en er zit een transfer 

in om weer bij het begin van het tweede deel van de ‘lus’ te komen. In Batsi heb je 3 overnachtingen met 

transfers naar en van de dagetappes. 

Vanuit diverse locaties zijn ook meer (rond)wandelingen te maken om de reis uit te breiden. 

Dagprogramma (aan te passen, vraag advies en offerte)  

1. Aankomst Ormos Korthiou aan oostkust, evt. middagwandeling. (Ormos Korthiou) 

2. Van Dipotamata langs het Kastro naar Ormos Korthiou. (3¼ uur; 10km; 310m↑; 630m↓; Ormos 

Korthiou)  

3. Van Ormos langs Exo Vouni en Vrachnou naar Chora. (6 uur; 15km; 815m↑; 775m↓; Chora) 

4. Van Chora langs het Panachrandou klooster naar Menites. (6 uur; 14km; 845m↑; 645m↓; Menites)  
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5. Van Menites via Niborio naar Apikia. (4 uur; 12km; 510m↑; 410m↓; Apikia)  

6. Van Apikia over de bergkam naar Arni. (5¼ uur; 14km; 775m↑; 695m↓; Arni)  

7. Van Arni over oude kalderimia naar Batsi. (3¼ uur; 11km; 235m↑; 690m↓; Batsi) 

8. Taxi naar Apikia. Van Apikia via het Olijfpersmuseum naar Paleopolis. Taxi terug naar Batsi. (5¼ uur; 

15km; 675m↑; 785m↓; Batsi) 

9. Taxi naar Ano Pitrofos. Van Ano Pitrofos naar Batsi. (4¼ uur; 13km; 270m↑; 710m↓; Batsi) 

10. Van Batsi via Agios Petros dorp naar Gavrio. (4 uur; 11km; 475m↕; Gavrio) 

11. Taxi naar het startpunt. Langs de watermolens van Frousei naar Gavrio. (6 uur; 17km; 615m↑; 920m↓; 

Gavrio)  

12. Vertrek. 

Data en prijzen per persoon 2020 

reiscode CAWT210I 
op 1p-kamer 

samenreizend 
op 2p-kamer op 3p-kamer alleenreizend 

1 april t/m 30 juni &  

1 september t/m 2 november 
€ 975 € 775 € 635 € 1260 

1 juli t/m 16 juli € 1035 € 805 € 655 € 1320 

17 juli t/m 31 augustus € 1215 € 875 € 705 € 1500 

CAWT220I: Trektocht langs de Andros Route (12d) met 1 overnachting in de Olive 
Press studio 

Deze trektocht volgt ook de 10 etappes van de ERA gecertificeerde Andros Route van zuid naar noord. Er is 

alleen een transfer om weer bij het begin van het tweede deel van de ‘lus’ te komen; onderweg overnacht je 

in het Olijfpersmuseum in Ano Pitrofos. Het is maar één studio voor 1 of 2 personen, dus grotere 

gezelschappen kunnen deze variant niet boeken. 

Vanuit diverse locaties zijn ook meer (rond)wandelingen te maken om de reis uit te breiden. 

Dagprogramma (aan te passen, vraag advies en offerte)  

1. Aankomst Ormos Korthiou aan oostkust, evt. middagwandeling. (Ormos Korthiou) 

2. Van Dipotamata langs het Kastro naar Ormos Korthiou. (3¼ uur; 10km; 310m↑; 630m↓; Ormos 

Korthiou)  

3. Van Ormos langs Exo Vouni en Vrachnou naar Chora. (6 uur; 15km; 815m↑; 775m↓; Chora) 

4. Van Chora langs het Panachrandou klooster naar Menites. (6 uur; 14km; 845m↑; 645m↓; Menites)  

5. Van Menites via Niborio naar Apikia. (4 uur; 12km; 510m↑; 410m↓; Apikia)  

6. Van Apikia over de bergkam naar Arni. (5¼ uur; 14km; 775m↑; 695m↓; Arni)  

7. Van Arni over oude kalderimia naar Batsi. (3¼ uur; 11km; 235m↑; 690m↓; Batsi) 

8. Taxi naar Apikia. Van Apikia naar het Olijfpersmuseum. (3 uur; 9km; 495m↑; 395m↓; Ano Pitrofos) 

9. Van Ano Pitrofos naar Batsi. (4¼ uur; 13km; 270m↑; 710m↓; Batsi) 

10. Van Batsi via Agios Petros dorp naar Gavrio. (4 uur; 11km; 475m↕; Gavrio) 

11. Taxi naar het startpunt. Langs de watermolens van Frousei naar Gavrio. (6 uur; 17km; 615m↑; 920m↓; 

Gavrio)  

12. Vertrek. 

Data en prijzen per persoon 2020 

reiscode CAWT220I 
2 personen in studio,  

reissom per persoon 
alleenreizend 

1 april t/m 30 juni &  

1 september t/m 2 november 
€ 780 € 1280 

1 juli t/m 16 juli € 805 € 1325 

17 juli t/m 31 augustus € 860 € 1480 

CAWT230I: Trektocht langs de Andros Route (10d) 

Deze trektocht volgt 8 van de 10 etappes van de ERA gecertificeerde Andros Route van zuid naar noord; de 

‘lus’ is weggelaten.  

Dagprogramma (aan te passen, vraag advies en offerte)  

1. Aankomst Ormos Korthiou aan oostkust, evt. middagwandeling. (Ormos Korthiou) 
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2. Van Dipotamata langs het Kastro naar Ormos Korthiou. (3¼ uur; 10km; 310m↑; 630m↓; Ormos 

Korthiou)  

3. Van Ormos langs Exo Vouni en Vrachnou naar Chora. (6 uur; 15km; 815m↑; 775m↓; Chora) 

4. Van Chora langs het Panachrandou klooster naar Menites. (6 uur; 14km; 845m↑; 645m↓; Menites)  

5. Van Menites via Niborio naar Apikia. (4 uur; 12km; 510m↑; 410m↓; Apikia)  

6. Van Apikia over de bergkam naar Arni. (5¼ uur; 14km; 775m↑; 695m↓; Arni)  

7. Van Arni over oude kalderimia naar Batsi. (3¼ uur; 11km; 235m↑; 690m↓; Batsi) 

8. Van Batsi via Agios Petros dorp naar Gavrio. (4 uur; 11km; 475m↕; Gavrio) 

9. Taxi naar het startpunt. Langs de watermolens van Frousei naar Gavrio. (6 uur; 17km; 615m↑; 920m↓; 

Gavrio)  

10. Vertrek. 

Data en prijzen per persoon 2020 

reiscode CAWT230I 
op 1p-kamer 

samenreizend 
op 2p-kamer op 3p-kamer alleenreizend 

1 april t/m 30 juni &  

1 september t/m 2 november 
€ 830 € 665 € 550 € 1055 

1 juli t/m 16 juli € 865 € 685 € 560 € 1090 

17 juli t/m 31 augustus € 995 € 730 € 595 € 1220 

 


