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Kaart van het eiland

1

Andros is, met een oppervlakte van 374 km², het op
één na grootste eiland van de Cycladen. Het ligt op
ongeveer 2 uur varen van Rafina, in de Egeïsche
zee.
Het binnenland is bergachtig met als hoogste top de
Kouvara (997 m), welke van vrijwel overal op het
eiland te zien is. Het eiland kent dankzij vele
bronnen, stroompjes en zelfs watervallen een
weelderige begroeiing en is dan ook uitermate
geschikt voor korte en langere wandeltochten.
In het binnenland en verspreid langs de kust liggen
schilderachtige dorpjes. Het eiland heeft ongeveer
8.500 inwoners, waarvan zo'n 1.500 in de hoofdstad
Chora wonen. De bevolking leeft tegenwoordig in
toenemende mate van het toerisme, maar de
landbouw vormt nog altijd een belangrijke bron van
inkomsten voor de Andrioten. In de dalen wordt met
name veel fruit geteeld. In het bergland op de
noordelijke helft van het eiland leeft men
hoofdzakelijk van veeteelt (koeien, varkens, schapen
en geiten). De belangrijkste inkomstenbron is echter
de dienstensector, waar de scheepvaart een
belangrijk deel van uitmaakt.
Chora is de hoofdstad van het eiland en een typisch
Cycladenstadje met witte en pastelkleurige huisjes
en in contrasterende kleuren geverfde deuren en
luiken.
Het eiland heeft veel mooie zand- en kiezelstranden
langs de gehele kustlijn.
Volgens de mythologie werd het eiland vernoemd
naar Andros, de kleinzoon van Apollo.
De geschiedenis van Andros gaat terug tot in de
prehistorie. Resten uit de antieke tijd zijn niet veel
teruggevonden, maar uit de Byzantijnse periode zijn
enkele mooie kerken en kloosters bewaard
gebleven.
Het toerisme op Andros is al enkele jaren in gang. Er
zijn hotels en appartementen in de klassen A t/m E,
welke over het eiland verspreid liggen. Verder heeft
het eiland goede eetgelegenheden en een gezellig
uitgaansleven.
De prachtige stranden, de schilderachtige dorpjes,
de weelderige, ongerepte natuur en de boeiende
bezienswaardigheden maken het eiland tot een
ideale stek voor de vakantieganger.

Andros
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Welkom op Andros!

Gavrio

Gavrio

Duiventil

Ano Gavrio
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Het noorden

Laten we beginnen in Gavrio, de plaats, waar u
zeer waarschijnlijk voet aan wal zet op het eiland.
Gavrio, de havenplaats waar de veerboten vanaf
Rafina
en
andere
Cycladische
eilanden
aanmeren, heeft een gezellige haven met vele
cafeetjes en restaurants. Wanneer de veerboten
aankomen is het een drukte van belang en kunt u
het chaotische schouwspel van het laden en
lossen van de schepen, onder het genot van een
hapje en een drankje vanaf een van de vele
terrassen gadeslaan.
Het plaatsje zelf wordt gekenmerkt door de
typische sfeer van de Cycladen. Een labyrint van
straatjes en witte huisjes met blauw geverfde
deuren en luiken. Heerlijk om wat door te struinen
en kennis te maken met het leven van alledag.
Het jaarlijkse Gavriotika festival wordt het eerste
weekend van augustus gehouden en staat in het
teken van cultuur, dans, muziek en traditioneel
eten en drinken. Van het hele eiland komt men
naar het dorpsplein om aan dit feest deel te
nemen. Zo'n 20 jaar geleden was Gavrio een rustig
vissersdorp.
Oorspronkelijk
was
het
de
havennederzetting van het wat hoger gelegen
dorp Ano Gavrio. Aan de haven liggen nog enkele
visserskaïkis en zijn de vissers druk in de weer met
hun netten.
De weg naar Ano Gavrio voert u door een
afwisselend landschap, over kabbelende beekjes
en langs de beroemde duiventillen van Andros.
De duiventil van Manjoros is net voorbij de eerste
kleine brug, die u passeert richting Fellos en is
gemakkelijk te herkennen aan zijn traditionele
schilderachtige structuur en decoratie.
Wanneer u de weg blijft volgen, komt u bij de kerk
van Agia Sofia, de belangrijkste kerk van Ano
Gavrio. De panigiri van Agia Sofia vindt plaats op
17 september en wordt in Ano Gavrio op unieke
wijze gevierd. Na de kerkdienst, gevolgd door de
zegeningen van de woningen in het dorp, worden
er door de bewoners in hun voortuintjes aan de
voorbijgangers tsipouro en amandelkoekjes
(kourambiedes) aangeboden. 's Avonds is er bij de
kerk een groot feest met muziek en dans en eten
en drinken voor iedereen.
Vanuit Ano Gavrio kunt u de weg vervolgen
richting Koumari, waar een mooi kapelletje te
vinden is, versierd met fresco's op zowel de binnenals de buitenmuren.
De weg leidt verder naar Pano Fellos dat boven
het langerekte strand gelegen is.
Makrotantalo is het volgende dorp dat u
tegenkomt op uw tocht.
De dorpen van Noord-Andros zijn atypisch voor
Griekenland; er is geen duidelijke kern en geen

Kato Kastro en in de verte de Tourlitis vuurtoren
Kato kastro - Chora
De oude Venetiaanse vesting van Chora was indertijd het belangrijkste fort en het
administratieve centrum van het eiland. Het werd in 1207 gebouwd door Marino
Dandalo op een klein rotseiland, pal tegenover het einde van het schiereiland, waarop
later de stad Chora werd gebouwd. De rots werd versterkt door een muur rondom en
binnenin stond een fort met een grote cisterne. Het eilandje stond in verbinding met het
schiereiland door middel van een ophaalbug. In de 13e eeuw werd de stenen
boogbrug, die de naam Kamara draagt, gebouwd, die tot op de dag van vandaag
overeind is gebleven. U kunt over de brug naar de vesting wandelen. Tot de Tweede
Wereldoorlog bleef Kato Kastro overeind, maar tijdens een Duits bombardement in 1943
is het vrijwel helemaal met de grond gelijk gemaakt. Er resten slechts wat restanten van
de vestingmuren en middeleeuwse gebouwen.
Vuurtoren van Tourlitis - Chora
Deze vuurtoren uit 1887 staat wat verder uit de kust op een ca. 12 m hoge eenzame rots
in zee. Hij is in 1990 door Wassilis en Eliza Goulandris ter nagedachtenis van hun dochter
Valanto herbouwd, nadat hij in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest werd door een
Duits bombardement. Hij is 7 m hoog en opgetrokken uit een witte steensoort. Rond de
lantaarn, die om de 15 seconden twee keer flitst, is een galerij. De vuurtoren is
onbemand en alleen per boot bereikbaar. De locatie van deze vuurtoren, midden in
zee, is uniek voor Griekenland. Zo uniek, dat het de eerste vuurtoren is, die in 2003 op een
Griekse postzegel werd afgebeeld.
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Vitali
Het strand van Vitali is makkelijker te bereiken. Het is
er in het hoogseizoen dan ook minder rustig. Terug
omhoog kan wel weer een uitdaging vormen, maar
het strand is zeker de moeite waard. Vitali is werkelijk
indrukwekkend met grof wit zand, omsloten door
rotsen. Er zijn enkele zoetwaterlagunes en op de
landtong ligt de kleine kapel van Panagitsa met
uitzicht op het strand. In het hoogseizoen is er een
taverna geopend.

Vitali

Gides
Aan de andere kant van de landtong ligt het
eveneens
zeer
mooie
strand
van
Gides,
tegenwoordig toegankelijk vanaf Vitali via een
onverhard pad.
Ateni
Het afgelegen strand van Ateni strekt zich uit aan
weerszijden van een rotspartij, waarop de kleine
witte kapel van Panagia prijkt. Het kleinere strand is
het meest geschikt voor een lekkere zwempartij en in
de zomer is hier een kantina, waar versnaperingen
en gekoelde drankjes te krijgen zijn.
Agios Petros
Ten zuiden van Gavrio ligt het strand van Agios
Petros. Het is een lang, breed zandstrand met een
beachbar, ligbedden en parasols. In het achterland
kunt u, als u goed kijkt de toren van Agios Petros zien
liggen.

Ateni

Psili Ammos of Chrissi Ammos
Psili Ammos of Chrissi Ammos, afhankelijk van welke
kaart u gebruikt, is een lange strook van zacht zand
met hier en daar wat stenen, beschut tegen de wind
en het lawaai van de hoofdweg door lage duinen.
Er is een kleine strandbar met ligbedden en parasols.
Kypri
Het strand van Kypri bestaat uit grof zand omsloten
door rotsen en duinen. In de zomermaanden zijn er
parasols en ligbedden te huur.

Kypri

Stranden in de buurt van Batsi
Agios Kyprianos
Het aantrekkelijke strand in de baai van Kyprianos,
ten noorden van Batsi, is makkelijk te herkennen aan
de kleine blauw-witte kapel van Agios Kyprianos, die
pal boven het strand staat. Hier kunt u parkeren en
via
een
rotspaadje
afdalen
naar
het
zand/kiezelstrand zonder enige voorzieningen.

Agios Kyprianos
Stranden
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Andros is een wandeleiland bij uitstek. Het eiland
heeft een zeer afwisselende en intrigerende
natuur. Overal op het eiland zijn oude,
tegenwoordig veelal bewegwijzerde paden te
vinden. Ze vormden een uniek netwerk, tussen de
dorpen en nederzettingen en waren ooit de
belangrijkste verbindingswegen voor het vervoer
van goederen met behulp van ezels en muildieren.
Er
worden
verschillende
wandeltochten
georganiseerd door de lokale reisbureaus, maar u
kunt natuurlijk ook uw eigen wandelingen
uitstippelen.
Olga
Karagiannis
begeleidt
individuele gasten en groepen op bijzondere
wandelingen en brengt u op plaatsen die u zelf
niet snel zou ontdekken. Tel.: (+30) 6977334334.
De Andros Route
Maar liefst 100 kilometer wandelplezier!
De Andros Route is 100 km lang en kan in tien
opeenvolgende etappes gelopen worden, waarbij
u onderweg in verschillende plaatsen kunt
overnachten. Delen van de route zijn als
afzonderlijke
wandelingen
gemarkeerd
en
genummerd. Deze kunnen dus prima als losse
wandelingen gemaakt worden. Waar u ook voor
kiest; via de paden van Andros kunt u het hele
eiland verkennen en komt u op de mooiste plekjes.
Alle wandelingen, evenals de Andros Route staan
aangegeven op de wandelkaart voor Andros. De
kaart is gedrukt op speciaal waterbestendig en
scheurvrij papier. Er is ook een speciale wandelgids
te koop, Hiking op Andros, waarin de wandelingen
stap voor stap beschreven zijn. Te bestellen via:
www.het-boekje.nl en te koop bij verschillende
verkooppunten op het eiland.
In oktober 2015 kreeg de Andros Route het
'Leading Quality Trails-Best of Europe' certificaat
van de Europese wandelorganisatie (European
Ramblers Association) toegekend. Dit is een
erkenning voor de bijzondere kwaliteit van de
paden en de natuur op Andros.
Meer
informatie
kunt
www.androsroutes.gr

u

vinden

op:

Eeuwenoude wandelpaden

Hiking

Wandelingen met gids

Goede bewegwijzering
Wandelen op Andros
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