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Evia per fiets  

8-daagse fietsreis over het eiland Evia  

2023 (EVFM213I) 

 

 
 

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,  

een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie. 

 

We nodigen je uit om met ons mee te gaan! 

 

meer informatie: www.annahiking.nl 
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Over AnnaHiking en S-Cape 

Wij zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen huis in het berggebied 

onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur,  het klimaat, het eten, de taal en de 

inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond zetten. We voelen 

ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen. 

Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden met de mooie stranden”. Veel eilanden 

hebben ook een schitterend achterland waar je heerlijk kunt fietsen. Evia is zo’n eiland dat 

veel meer te bieden heeft dan strand alleen, en daarmee willen we je graag kennis laten 

maken.   

Onze agent S-Cape in Athene heeft hier een aantal mooie routes uitgezet. Als individuele 

reiziger krijg je een roadbook mee met routebeschrijvingen, GPS-tracks, een navigatie-app 

voor je smartphone en ingetekende kaartjes, zodat je de route makkelijk kunt vinden. Ook 

krijg je achtergrondinformatie mee met allerlei handige tips en weetjes. 

Waar ligt het reisgebied? 

  

Algemene informatie over de reis 

Evia is een eiland vol verrassingen, makkelijk bereikbaar vanaf Athene per lijnbus of 

veerboot. Hier is een minitrekking uitgezet met 3 overnachtingsplaatsen. 

De reis begint in de strandplaats Eretria, bekend om het klassieke theater en tempel. De dag 

na aankomst kun je kiezen uit drie rondritten, waarvan twee op het vasteland. Je kunt hier 

natuurlijk ook een dag verlengen en zowel de tocht op het vasteland als op Evia maken. Je 

fietst over rustige binnenwegen naar stille dorpjes en langs wijngaarden en rivieren. 

De volgende dag neem je (weer) de veerboot naar het 

vasteland en rijdt langs de kust noordwaarts tot de 

glijdende brug van Chalkida. Daar kom je weer op Evia 

eiland en rijdt door naar Fylla. Hier overnacht je in een 

charmante gerestaureerde boerderij met natuurlijke 

zwemvijver. De volgende dag maak je een rondrit 

vanuit Fylla. 

Dan word je naar het zuiden gebracht en fietst dwars 

over het eiland van Giannitsa naar Karystos, langs een 

rivier en door een vruchtbare vallei met wijngaarden. 

http://www.annahiking.nl/
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Vanuit het levendige plaatsje Karystos maak je weer twee rondritten. Na elke rit kun je 

genieten van een bad in de azuurblauwe Aegeïsche Zee. 

De afstanden liggen tussen 18 en 58 kilometer. Er zitten enkele steile of lange stijgingen bij 

tot 500 hoogtemeters. Je hebt een fiets nodig met minimaal 21 versnellingen. De tocht is ook 

per e-bike te maken (toeslag). Je fietst voornamelijk over verharde wegen en af en toe over 

goed onderhouden landwegen. De drukke wegen worden zoveel mogelijk vermeden, al zijn 

er enkele stukken waar je met verkeer te maken krijgt. 

Je fietst langs rurale dorpjes, door levendige regiocentra en langs interessante archeologische 

opgravingsgebieden. Elke dag kun je zwemmen, ofwel in het hotelzwembad ofwel in zee. Je 

kunt dineren bij je accommodatie of in een van de locale tavernas. 

Hoogtepunten 

❖ Bootreisjes tussen Evia en het vasteland. 

❖ Prachtige opgravingen en klassieke overblijfselen bij 

Amphiaron, Eretria en Karystos. 

❖ Twee overnachtingen in een elegant gerestaureerde 

boerderij met ecologische zwemvijver. 

❖ De middeleeuwse kastelen van Mytika en Karystos. 

❖ Authentieke tavernas met zelfgemaakte gerechten van 

locale producten. 

❖ Het bergachtig Evia met weelderige rivieren en 

fascinerende landschappen. 

Over Evia 

Evia ligt in de Egeïsche Zee voor de oostkust van Attika. Het is 175 km lang en na Kreta het 

grootste Griekse eiland. Het is bij Chalkida door twee bruggen verbonden met het vasteland. 

In de klassieke tijd werd het Euboia genoemd en was het beroemd om het blauwgrijze 

marmer van Karystos. 

Het eiland is heuvelachtig en bosrijk. De hoogste bergen 

zijn de Dirfi (1745m), de Pyxaria (1340m) en de Ochi 

(1395m).  

De 210.000 inwoners leven van wijn- en akkerbouw (graan, 

katoen, citrusfruit), veeteelt en visserij, en  natuurlijk van 

het toerisme. In het noorden zijn geneeskrachtige warme 

zwavelbronnen, deels liggen deze ín de zee.  

Het buitenlands toerisme is nog niet erg ontwikkeld. Het is 

een populaire bestemming voor Atheners en andere Grieken; zij gaan vooral naar de 

geneeskrachtige bronnen en stranden.  

De natuur is gevarieerd met bossen, valleien, watervallen, bergen en rivieren. Er zijn nog veel 

overblijfselen uit de klassieke tijd. 

Modulaire opbouw: uitbreiding/verlenging/afkorting 

Dit arrangement is uit te breiden met vrije dagen in alle 

accommodaties en in Athene. In Athene kun je ook nog 

een hap&stap arrangement boeken of een gegidste 

stadswandeling of -fietstocht. 

http://www.annahiking.nl/
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Je kunt de tocht combineren met een van onze wandelarrangementen op de Cycladeneilanden 

of met een fietsarrangement op de Saronische eilanden of Rhodos. 

Ook kun je het arrangement combineren met (onderdelen van) een van onze andere reizen 

elders in Griekenland. We helpen je dan graag met de logistiek. 

Voor al deze opties: vraag een offerte. 

Over de accommodaties 

Je verblijft in goede en afwisselende accommodaties 

met zwemgelegenheid. In Eretria en Karystos zijn het 

uitstekende hotels, in Fylla een bijzonder fraai en 

charmant agrotourismo met een natuurlijke zwemvijver.  

(Tot 30 april en vanaf 7 oktober verblijf je in Karystos 

in een ander hotel.) 

Dag Locatie Hotel Website 

1-2 Eretria Avantis, 4* hotel https://avantis-hotel.gr/en/  

3-4 Fylla Mad Cat Farm, guest house http://www.madcatfarm.gr/  

5-7 Karystos Anastasia, 4* hotel https://www.anastasiahotel.com.gr/  

Boekbaar 

Het arrangement is boekbaar met vertrek van 1 april t/m 25 oktober. Van midden juni tot 

midden september kan het behoorlijk warm zijn, al staat er altijd wel een briesje uit zee en 

kun je elke dag afkoelen in het zwembad of in zee. 

Prijzen per persoon 2023 inclusief hybride huurfiets 

#pers 
kamer 

type 

1-4 / 27-5 

1-10 / 25-10 

(S1) 

28-5 / 31-5 

25-6 / 22-7 

(S4) 

1-6 / 24-6 

(S3) 

23-7 / 15-8 

(S6) 

16-8 / 31-8 

(S5) 

1-9 / 30-9 

(S2) 

alleen 1pk € 1315 € 1750 € 1430 € 2040 € 1910 € 1400 

2 pax 2pk € 675 € 895 € 735 € 1040 € 975 € 720 

2 pax 1pk € 1070 € 1505 € 1185 € 1795 € 1665 € 1155 

3 pax 3pk € 580 € 725 € 615 € 820 € 775 € 605 

3 pax 
2pk + 

1pk 
€ 795 € 1083 € 875 € 795 € 1083 € 875 

3 pax 1pk € 1055 € 1490 € 1175 € 1780 € 1650 € 1140 

4 pax 2pk € 660 € 875 € 720 € 1020 € 955 € 705 

 

NB: 

- 1pk = éénpersoonskamer, 2pk = tweepersoonskamer met tweepersoonsbed of 2 losse 

bedden, 3pk = driepersoonskamer met 3 losse bedden. 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht en inclusief hybride huurfiets.  

- De genoemde data zijn de vertrekdata.  

- Voor andere groepssamenstelling: neem contact op voor een offerte. 

- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze 

belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per 

nacht zijn: € 0,50 voor 1*- en 2*-hotels, € 1,50 voor 3*-hotels, € 3,00 voor 4*-hotels en € 

4,00 voor 5*-hotels.  

Start- en eindpunt: Eretria / Karystos (vlucht op Athene) 

http://www.annahiking.nl/
https://www.annahiking.nl/cycladen-wandelen
https://www.annahiking.nl/5/hike/31/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/88/Reis-selecteren.html
https://avantis-hotel.gr/en/
http://www.madcatfarm.gr/
https://www.anastasiahotel.com.gr/


EVFM213I: Evia op de fiets (8 dagen)   

 

www.annahiking.nl  5/10 ©AnnaHiking 

Inbegrepen in de reissom 

- 7 overnachtingen met ontbijt in bovengenoemde hotels of gelijkwaardig. 

- Huurfiets gedurende de hele reis met minimaal 21 

versnellingen. Helm en GPS worden niet meegeleverd.  

E-fietsen zijn beschikbaar tegen een toeslag van €146. 

- Bagagevervoer conform programma; vervoer Fylla-

Giannitsa op dag 5. 

- Gedetailleerd roadbook met ingetekende kaarten; 

digitaal, verstuurd per WeTransfer, zelf af te drukken 

naar wens. 

- Kaart van Evia; verstuurd per post. Als je binnen de EU 

woont, versturen we het naar je huisadres, anders wacht het pakket op je bij de eerste 

accommodatie. 

- GPS-tracks en Active Nav navigatie-app voor je smartphone. 

- Boekingskosten en telefonische ondersteuning. 

Niet inbegrepen in de reissom 

- Vlucht en verzekeringen, ook niet voor de fiets! 

- Overnachtingsbelasting (€0,50 - €4 per kamer per nacht). 

- Vervoer van en naar de luchthaven. Er is een goed openbaar vervoer netwerk, je kunt je 

ook laten ophalen (zie onder ‘Optionele diensten’). 

- Veerboot dag 2 en 3 (€3 enkele reis), zie https://www.ferrieseretriaoropos.gr/.  

- Andere transfers niet genoemd in het programma. 

- Lunches, diners, drankjes, entrees en overige uitgaven van persoonlijke aard. 

- Alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen. 

Optionele diensten (van te voren reserveren!) 

Voor de taxiritten geldt: maximaal 4 personen per taxi of zoveel als op het moment van je 

reis de covid-regulering is. 

- Extra dagen huur hybride fiets: €19 per dag. 

- Extra dagen huur e-bike (als je al een e-bike had voor de reis zelf): €38 per dag. 

- Taxi luchthaven Athene – Rafina: €75 per taxi. 

- Taxi luchthaven Athene – Oropos veerhaven: €128 per taxi. 

- Taxi Karystos – Marmari: €28 per taxi. 

- Taxi Karystos – Nea Styra: €50 per taxi. 

- Taxi Agia Marina – luchthaven Athene: €98 per taxi.  

- Extra overnachtingen: vraag een offerte. 

Vlucht en vervoer naar en van Evia 

Je vliegt het best op de luchthaven van Athene.  

Luchthaven – Eretria  

Je hebt de volgende mogelijkheden: 

- Trein naar Agii Anargyroi (40’), overstappen op trein naar Chalkida (1h15’), taxi naar 

busstation Chalkida (2km), bus naar Eretria.  

- Lijnbus naar busstation Liossion (1 uur), overstappen op lijnbus naar Eretria (1h30’).  

- Taxi naar Liosion busstation of Agii Anargyroi treinstation en verder per bus c.q. trein. 

- Taxi naar Oropos, veerboot naar Eretria, pickup door hotel. 

http://www.annahiking.nl/
https://www.ferrieseretriaoropos.gr/
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Karystos – luchthaven 

Je hebt de volgende mogelijkheden: 

- Lijnbus Karystos – Marmari, veerboot Marmari – Rafina, lijnbus of taxi naar luchthaven. 

- Taxi Karystos – Nea Styra, veerboot Nea Styra – Agia Marina, taxi naar luchthaven. 

 

   
 

  

http://www.annahiking.nl/
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Dagprogramma 

(De hoogteprofielen zijn apart te downloaden.) 

Let op: de genoemde tijden zijn exclusief rustpauzes. De hoogteprofielen zijn op 

verschillende schaal. 

Dag 1: Aankomst in Athene, naar Eretria (EVFM01) 

  

Je reist op eigen gelegenheid naar Athene en vanaf de luchthaven naar Eretria. Als je vroeg 

aankomt, kun je alvast een stukje fietsen rond Eretria en langs de kust, of een bezoek brengen 

aan de opgravingen en de Acropolis van Eretria. 

overnachting: Eretria 

Dag 2: Rondrit Oropos-Amphiaron of vanuit Eretria (EVFM02) 

  

Afhankelijk van je ambitie en gemoedsgesteldheid kun je kiezen uit drie verschillende ritten.  

Je kunt met de veerboot in 30 minuten van Eretria naar Oropos varen en daar een korte 

rondrit maken naar de opgraving van antiek Amphiarion. Het is een stevige klim landinwaarts 

maar zeker de moeite waard om dit onbekende terrein te verkennen. Het Amphiarion was een 

Grieks heiligdom en beroemd droomorakel, gewijd aan Amphiarios die bij Oropos als god uit 

de aarde zou zijn opgestegen. Hij was een van de Argonauten in de zoektocht naar het 

Gulden Vlies. Zigzaggend langs wijngaarden daal je weer af naar de kust en fietst terug naar 

Oropos. 

Je kunt deze rit verlengen door weer te stijgen naar Kalamos en dan af te dalen naar Agii 

Apostoli. Langs de kust rijd je weer terug naar Oropos. 

De derde makkelijkere optie is een rit vanuit Eretria naar het dorp Gymno, deels over 

dezelfde route. Het is een aangename tocht langs olijfgaarden en open landbouwgebied met 

blik op zee. 

http://www.annahiking.nl/
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 rondrit Oropos-

Amphiarion 

  

met verlenging Kalamos 

  

Eretria-Gymno 

fietstijd/afstand:  2h / 18km  4h / 36½km  2h30’ / 25km 

stijgen/dalen:  175m  350m  170m 

overnachting: Eretria 

Dag 3: Veerboot naar Oropos, fietsen naar Fylla (EVFM03) 

  

Met je fiets ga je op de veerboot en vaart in 30 minuten naar Oropos. Vandaar rijd je 

noordwaarts langs de kust om de Golf van Evia heen. Je passeert afwisselend vissersdorpjes 

en ruraal platteland. Naarmate je Chalkida nadert kom je langs de indrukwekkende 

mijncomplexen die eens het gebied domineerden, maar door de economische crisis tot verval 

zijn geraakt. 

Over de oude Evripou brug kom je in Chalkida, de hoofdstad van Evia. Je rijdt ten zuiden van 

de stad langs de kustlijn tot aan de grote rivier Lilas. Hier buig je af naar het binnenland om 

te eindigen in je volgende overnachtingsplaats Fylla. Je overnacht op de Mad Cat Farm, een 

bijzondere locatie. 

fietstijd/afstand: 5h / 58km 

stijgen/dalen: 270m / 240m 

overnachting: Fylla 

Dag 4: Rondrit vanuit Fylla (EVFM04) 

  

Je stijgt geleidelijk aan langs de brede Lilas rivier tot het dorp Pissonas. Het is een 

inspannende trip, maar je wordt rijkelijk beloond met schitterende uitzichten en een prachtig 

landschap. Verder stijgend bereik je het dorp Pournos en dan Theologos.  

Vandaar is het dalen over een goede landweg langs het mini-dorpje Kamari. Intussen krijg je 

het kasteel van Fylla in het oog, hét oriëntatiepunt van de regio. Snel daarna bereik je de Mad 

Cat Farm en kun je een verfrissend bad nemen in de zwemvijver. 

http://www.annahiking.nl/
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fietstijd/afstand: 4h / 38km 

stijgen/dalen: 400m 

overnachting: Fylla 

Dag 5: Transfer naar Giannitsi en rit naar Karystos (EVFM05) 

  

Samen met de fiets word je naar het zuiden naar Giannitsi gebracht, een goede gelegenheid 

om ontspannen een groot deel van het eiland vanuit een ander perspectief te zien. 

Van Giannitsi daal je af naar de Megalo Rema rivier (‘Grote Stroom’), welke je dan ruim 10 

kilometer stroomopwaarts volgt tot het dorp Chania. Het gebied is erg afgelegen, met één 

fijne uitzondering: een beroemde taverna in Pothi waar je kunt pauzeren voor een kop koffie 

of ander drankje. 

Vanaf Chania is het weer bergafwaarts tot het dorp Paradisi. Op het plein met de gigantische 

platanen en vele grill-tentjes komen de Grieken van heinde en ver om het locale gegrilde 

lamsvlees te genieten.  Na Paradisi daal je verder af tot Karystos, de laatste 4 kilometer over 

een brede drukke weg. Je overnacht in de buurt van het strand. 

fietstijd/afstand: 3h / 26km 

stijgen/dalen: 255m / 540m 

overnachting: Karystos 

Dag 6: Rondrit vanuit Karystos naar Bouros (EVFM06) 

  

Je fietst naar het oosten en stijgt naar het binnenland; daarna ga je weer bergafwaarts naar de 

kust. Hier start een optioneel heen-en-weertje naar het Bouros strand, met een bar, parasols 

en strandbedden én een fraai beeld van de centaur en de nymf. Vandaar peddel je langs de 

kust terug naar Karystos. 

fietstijd/afstand: 3h / 25km 

stijgen/dalen: 400m 

overnachting: Karystos 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 7: Rondrit Rode Kasteel en dorpen boven Karystos (EVFM07) 

  

Als laatste maak je een rondrit langs het Rode 

Kasteel en de dorpen boven Karystos: Kalivia, 

Mekounida en Myli. In de dorpen vind je meer dan 

30 bronnen die tot voor kort dagelijks in gebruik 

waren. In Myli is een uitstekende taverna voor de 

lunch, voordat je afdaalt naar Karystos. 

fietstijd/afstand: 2h30’ / 22km 

stijgen/dalen: 440m 

overnachting: Karystos 

Dag 8: Vertrek (EVFM08) 

Na het ontbijt is je arrangement afgelopen. Je laat je fiets achter bij het hotel en neemt een 

taxi naar de haven van Marmari, waar je de veerboot neemt naar Rafina en dan de lijnbus of 

een taxi naar de luchthaven. Het is ook mogelijk om een taxi te nemen naar Nea Styra en over 

te varen naar Agia Marina; vandaar neem je een taxi naar de luchthaven. (Taxis, veerboot en 

lijnbus niet inbegrepen.) 

 

 

http://www.annahiking.nl/

