Cycladen – Andros – individueel:
9-daagse wandel-minitrekking langs de ERA
gecertificeerde Andros Route 2019 (CAWM219I)
In te korten, aan te passen en uit te breiden met meer wandel- en/of rustdagen.

Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.

meer informatie: www.annahiking.nl
(6-11-2018)

Accommodaties: Kleinschalige hotels en appartmenten in het vissersdorp Ormos Korthiou, Chora Niborio,
het strandplaatsje Batsi en het havenstadje Gavrio, alle vlak bij een strand. Tegen meerprijs accommodatie
met zwembad in alle locaties.
Reisprogramma: Wandelingen tussen 3 en 6 uur exclusief pauzes. De paden zijn goed en uitstekend
gemarkeerd. Geniet van de schitterende uitzichten, afwisselend groen en rotsachtig terrein, de vele watertjes
en de rijke flora! Enkele wandelingen kunnen worden afgekort of uitgebreid. Volgt grotendeels de Andros
Route, door ERA gecertificeerd als Leading Quality Trail/Best of Europe.
Boekbaar: 1 april – 4 november
Prijs per persoon (9 dagen):
- april-juni & september-oktober
- 1 – 18 juli:
- 19 juli – 31 augustus:

op 1p-kamer
€ 650
€ 695
€ 815

op 2p-kamer
€ 505
€ 530
€ 570

op 3p-kamer
€ 410
€ 425
€ 450

alleenreizend
€ 845
€ 890
€ 1010

Start- en eindpunt: Andros Ormos Korthiou / Gavrio. Vlucht: op Athene.
Inbegrepen
- 8 overnachtingen waarvan 6 inclusief ontbijt.
- Wandelkaart, routebeschrijvingen, ingetekende detailkaartjes wandelingen en GPS-tracks.
- Informatiepakket.
- Boekje “Hiking op Andros” van Andros Routes (Nederlandstalig); bijdrage onderhoud paden.
- Bagagevervoer en transfers conform programma.
Niet inbegrepen
- Vlucht, vervoer Athene luchthaven – Ormos Korthiou en overige transfers niet genoemd in programma.
- Overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, 2 ontbijt, diners, drankjes en andere uitgaven van persoonlijke aard.
- Verzekeringen. Alles wat verder niet genoemd is onder “inbegrepen”.
Dagprogramma (aan te passen, vraag advies en offerte)
1. Aankomst Ormos Korthiou aan oostkust, evt. middagwandeling. (Ormos Korthiou)
2. Van het Tromarchiani klooster langs schapendorpjes naar Ormos Korthiou. (3 uur; 10km; 85m↑; 330m↓;
Ormos Korthiou)
3. Langs het Epano Kastro naar Chora. (5¾ uur; 16km; 720m↑; 680m↓;  Chora)
4. Rondwandeling langs waterige klassiekers. (3½ uur; 11km; 520m↕; Chora)
5. Via het Panachrandou klooster terug naar Chora. (5¼ uur; 14km; 665m↑; 835m↓; Chora)
6. Van het Olijfmuseum naar Batsi. (4¼ uur; 13km; 270m↑; 710m↓; Batsi)
7. Via Agios Petros dorp naar Gavrio. (4 uur; 11km; 475m↕; Gavrio)
8. Langs de watermolens van Frousei terug naar Gavrio. (6 uur; 17km; 615m↑; 920m↓; Gavrio)
9. Vertrek.

