
 

 

Άνδρος  

 

 

 

Άνδρος αρκετά γραφική και αρχοντική, δεν κατατάσσεται στο κλασικό τύπο ενός 

κυκλαδίτικου νησιού. Τη χαρακτηρίζουν οι άπειρες πηγές, τα ποτάμια, οι καταρράκτες που 

ρέουν όλο το χρόνο και χαρίζουν τις κατάφυτες και καταπράσινες πλαγιές, οι γραφικές 

γέφυρες που ενώνουν τα χωριά, τα σπήλαια και φυσικά οι εξαιρετικές της παραλίες. Πέρα 

όμως από όλα τα αξιοθέατα και την αυθεντική ομορφιά του νησιού, αυτό που την κάνει 

περισσότερο σημαντικό πόλο έλξης είναι η εύκολη και γρήγορη της πρόσβαση από την 

Αθήνα.  

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η καλύτερη εποχή που μπορείτε να επισκεφτείτε την Άνδρο είναι το καλοκαίρι μέχρι και τους 

πρώτους μήνες του φθινοπώρου. Είναι η ιδανική περίοδος για να ζήσετε έντονα τους 

ρυθμούς του νησιού και να την γνωρίσετε στο μέγιστο.  

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 11 13 14 16 16 22 24 25 23 20 16 12 

Μεγ(°C) 14 16 18 20 22 26 27 28 26 23 20 15 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε τα υπέροχα γραφικά χωριά της Άνδρου  

 Περπατήστε ανάμεσα στα σοφιστικέ της στενά 

 Επισκεφτείτε κάποιο Μουσείο του νησιού 

 Πραγματοποιήστε μια βόλτα προς τα αρχαιολογικά μνημεία 

 Αφιερώστε μια μέρα στο σπήλαιο Αλαδινού 

 Αποδράστε στις παραλίες 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Κυκλάδων  

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Νησιά Αιγαίου Πελάγους 

 Απόσταση από Αθήνα: περίπου 2 ώρες* 

 Πρόσβαση με: πλοίο 

 Κόστος μεταφοράς: από 20€* 

 

*Ανάλογα την εταιρεία που θα επιλέξετε η διάρκεια του ταξιδιού αλλά και η τιμή του εισιτηρίου 

διαφέρουν.  

 

 

 

 

 



 

Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

Αξιοθέατα  

 
 

1. Το κάστρο της Χώρας  

 
Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας 

της Άνδρου, είναι το κάστρο της, το οποίο χτίστηκε το 

1207. Μετά όμως από ισχυρό βομβαρδισμό από τους 

Γερμανούς το κάστρο καταστράφηκε ολοσχερώς και 

σήμερα, μπορεί κανείς να διακρίνει τα ερείπιά του που 

θυμίζουν τη Μεσαιωνική αρχοντιά. Βρίσκεται σε μια 

νησίδα, η οποία συνδέεται με μια πέτρινη γέφυρα με τη 

Χώρα. Το χαρακτηριστικό του κάστρου είναι το άγαλμα 

του Αφανούς Ναύτη, ο οποίος τιμά τη ναυτική ιστορία του 

νησιού, καθώς δημιουργήθηκε προς τιμή όλων των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στη 

θάλασσα. Ο ναύτης στέκει αγέρωχος απέναντι από το κάστρο στην ομώνυμη πλατεία.  

 



2. Σπήλαιο Αλαδινού  

 
Το σπήλαιο του Αλαδινού βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό, 

ελάχιστα χιλιόμετρα από τη Χώρα. Πρόκειται για ένα από τα 

κορυφαία αξιοθέατα της Άνδρου, ηλικίας 5 εκατομμυρίων 

χρόνων και έκταση περίπου 500 τ.μ.. Ανακαλύφθηκε το 

1932 και αποτελείται κυρίως από πέντε αίθουσες, από τις 

οποίες οι τέσσερις είναι επισκέψιμες. Χαρακτηριστικά του 

είναι οι σταλακτίτες, οι σταλαγμίτες, οι κρεμαστοί βράχοι 

και τα πολύχρωμα πετρώματα, τα οποία προσφέρουν ένα 

εκπληκτικό θέαμα στους επισκέπτες του. 

 

3. Καταρράκτες Πυθάρα  

 
Οι καταρράκτες γνωστοί κι ως νεραϊδότοπος, είναι στη 

ρεματιά της Πυθάρας, η οποία βρίσκεται στο χωριό 

Αποίκια ελάχιστα χιλιόμετρα δυτικά της Πρωτεύουσας. 

Πρόκειται για άφθονα και κρυστάλλινα νερά που τρέχουν 

ορμητικά και δημιουργούν έναν εκπληκτικό βιότοπο, με 

μικρούς καταρράκτες και λίμνες ανάμεσα σε ένα 

καταπράσινο τοπίο. Μπορείτε επίσης να βρείτε σπάνια είδη 

φυτών και αγριολούλουδων, πολλά και διαφορετικά είδη 

πουλιών, καθώς και αρκετά αμφίβια.  

 

 

4. Μουσεία Άνδρου  
 

Η Άνδρος αποτελεί ένα νησί, το οποίο διαθέτει αρκετά και 

εξαιρετικά μουσεία με αποτέλεσμα το νησί να 

χαρακτηρίζεται ως η πολιτιστική πρωτεύουσα των 

Κυκλάδων. Μερικά από τα πιο σημαντικά του νησιού, τα 

οποία αξίζει να επισκεφτείτε είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, 

το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης , το Μουσείο Λαογραφίας 

και το Ναυτικό Μουσείο.  Είναι μουσεία που εκτός από την 

πλούσια ιστορία και την έκθεση που μπορείτε να μάθετε και 

να θαυμάσετε, οργανώνουν και διεθνούς κύρους εκθέσεις 

και εκδηλώσεις που προσελκύουν μεγάλο πλήθος επισκεπτών.  
 

 

5. Πύργος του Αγίου Πέτρου  

 
Ο Πύργος του Αγίου Πέτρου είναι από τους πιο παλιούς 

σωζόμενους πύργους της αρχαιότητας, ο οποίος αξίζει να 

τον επισκεφθείτε. Βρίσκεται στο Γαύριο και η κατασκευή του 

χρονολογείται τον 4ο με 3ο αιώνα π.Χ.. Πρόκειται για ένα  

κυλινδρικό κτήριο, ύψους 20 μέτρων, ενώ στο εσωτερικό 

του σώζεται μια ελικοειδής σκάλα με 5 ορόφους.  

 

 

 

 



6. Φάρος Τουρλίτης  
 

Ο Φάρος Τουρλίτης, αποτελεί το σήμα κατατεθέν της 

Άνδρου και το σημαντικότερο της αξιοθέατο. Στέκει 

απέναντι από το κάστρο της Χώρας, πάνω σε ένα βράχο 

και περισσότερο από 120 χρόνια. Ο γραφικός Φάρος 

κατασκευάστηκε το 1897 και αποτελεί τον μοναδικό στην 

Ευρώπη, ο οποίος είναι χτισμένος σε βράχο, μέσα στη 

θάλασσα. Έχει ύψος 7 μέτρα, εστιακό ύψος 36 μέτρα και 

ξεχωρίζει ακόμα, διότι είναι ο πρώτος αυτόματος φάρος 

της Ελλάδας με τεχνολογία που του έδινε μεγάλη 

αξιοπιστία γιατί δεν απαιτούσε διαρκή επιτήρηση. 

 

 

 

Ανακαλύψτε τα καλύτερα χωριά της Άνδρου  

 

 

 

1. Χώρα  
 

Η Χώρα είναι η πρωτεύουσα του νησιού και βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τμήμα της Άνδρου. Είναι κτισμένη σε μια 

σχετικά μικρή χερσόνησο που μοιάζει να κόβει τη θάλασσα 

στα δυο, ενώ δε θυμίζει καθόλου κυκλαδίτικη πρωτεύουσα 

καθώς διατηρεί την παραδοσιακή και σεμνή 

μεγαλοπρέπειά της. Φημίζεται ως η πατρίδα  γνωστών 

εφοπλιστών και καπεταναίων και αποτελείται από όμορφα 

νεοκλασικά και σπίτια, πλακόστρωτοι πεζόδρομοι και 

πλατείες, γραφικά δρομάκια, εκκλησίες, μουσεία, εμπορικά 

καταστήματα, καφέ και μπαρ συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο, όπου μπορείτε να 

διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε και να γνωρίσετε την ιστορία της και θαυμάσετε την εκπληκτική 

θέα. 

 

 

 

2. Στενιές   

Οι Στενιές είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά του νησιού 

και βρίσκεται ελάχιστα λεπτά από την Χώρα. Θα 

συναντήσετε μια πιο ιδιαίτερη αρχιτεκτονική στα σπίτια της, 

καθώς και πολλά αρχοντικά εφοπλιστών και πολιτικών. Οι 

οικισμοί της είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στην πλαγιά και 

σημαντικά αξιοθέατα του χωριού είναι ο πύργος Μπίστη – 

Μουβελά του 17ου αιώνα και το πέτρινο γεφύρι του 

Λέοντος. 

 

 



 

3. Κόρθι  

Το Κόρθι, χαρακτηρίζεται ως το διαμάντι της Άνδρου, 

καθώς διακρίνεται για τα εκπληκτικά της νεοκλασικά 

πυργόσπιτα,  τα σπίτια με τη χαρακτηριστική 

σκουρόχρωμη πέτρα, τους νερόμυλους και τα πέτρινα 

γεφύρια. Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του χωριού 

είναι το κάστρο της Φανερωμένης, το οποίο θεωρείται 

ενετικό και συνδέεται με θρύλους, ενώ ξεχωρίζει η 

εκπληκτική του θέα προς το Αιγαίο. 

 

4. Γαύριο  

Το Γαύριο είναι το λιμάνι της Άνδρου και απέχει περίπου 32 

χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ενώ αποτελεί σημαντικό 

πόλο έλξης όλο το χρόνο χάρης της εξαιρετικής ομορφιάς 

του και των όμορφων παραλιών του. Τα τελευταία χρόνια 

έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό θέρετρο με αρκετά 

τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, 

καφέ και μπαρ. Σημαντικό αξιοθέατο του Γαύριου είναι η 

μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η ηρεμία του 

λιμανιού όταν αναχωρούν όλα τα πλοία.  

 

5. Μπατσί  

Το Μπατσί στην Άνδρο αποτελεί ένα παραδοσιακό, 

παραλιακό χωριό, σχεδόν 8 χιλιόμετρα από το Γαύριο και 

27 από τη Χώρα. Είναι το πρώτο χωριό, το οποίο 

αναπτύχθηκε τουριστικά στο νησί και αποτελεί κορυφαίο 

τουριστικό θέρετρο από τη δεκαετία του ’70 με εξαιρετικές 

υποδομές διαμονής και εστίασης. Το Μπατσί είναι γνωστό 

επίσης, γιατί εκεί γυρίστηκε η ταινία «Κορίτσια στον 

ήλιο» και φημίζεται για τη διάσημη μέχρι και σήμερα 

φράση “στάσου μύγδαλα”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

 
1) Πεζοπορία 

 

Η Άνδρος διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πεζοπορικών 

διαδρομών, το οποίο ξεπερνά και τα 300 χλμ.. Πρόκειται 

για το μοναδικό νησί της Ελλάδας με ευρωπαϊκή 

πιστοποίηση για τις πεζοπορικές της διαδρομές. Οι λάτρεις 

της πεζοπορίας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 

παλαιά γεφύρια, νερόμυλους, κοιλάδες και μικρούς 

καταρράκτες σε μια μοναδική άγρια ορεινή ομορφιά της 

φύσης, όπως στην Άχλα, την Πυθάρα κ.α. στο βόρειο και 

δυτικό τμήμα του νησιού.  

 

 

 

2) Windsurfing  

 

Η Άνδρος δεδομένου του ευνοϊκού της αέρα είναι ο 

κατάλληλος προορισμός για όσους λατρεύουν τα 

θαλάσσια αθλήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι λάτρεις του 

windsurfing βρίσκουν την ευκαιρία να απολαύσουν την 

αγαπημένη τους δραστηριότητα στο μέγιστο. Δεν είναι 

επίσης καθόλου τυχαίο πως πολλοί διάσημοι 

πρωταθλητές παγκοσμίως επιλέγουν το νησί της Άνδρου 

για τις προπονήσεις τους.  

 

 

3) Scuba Diving  

 

Το scuba diving είναι μια από τις κορυφαίες 

δραστηριότητες της Άνδρου, δεδομένου πως το νησί 

διαθέτει τεράστιες, μαγευτικές πολιτείες κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Με τη βοήθεια σύγχρονου 

εξοπλισμού στο λιμάνι του Γαύριου, ανακαλύψτε τους 

θησαυρούς που κρύβουν τα κρυστάλλινα νερά των 

παραλιών, όπως ναυάγια, υφάλους, σπήλαια και φυσικά 

μια εκπληκτική και πλούσια βιοπικοιλότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Βόλτες με 4x4   

 

Για τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών, η Ανδρος είναι 

ένα νησί, το οποίο αναμφισβήτητα θα σας δώσει την 

ευκαιρία να απολαύσετε τις περιηγήσεις σας ανάμεσα στη 

φυσική ομορφιά του τόπου.  Ένας ιδιαίτερος και 

περιπετειώδης τρόπος σε χωματόδρομους για να 

εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε τα φυσικά τοπία της 

ορεινής Άνδρου.  

 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Φουρτάλια  

 

Η φουρτάλια ή φρουτάλια, αποτελεί από τα πιο διάσημα 

πιάτα της Άνδρου. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

παραδοσιακή ομελέτα του νησιού με αρκετή έμπνευση και 

υλικά, που απέχει από την κλασική ομελέτα. Συγκεκριμένα η 

φουρτάλια περιέχει αυγά, πατάτες, ντόπια λουκάνικα, 

δυόσμο, διάφορα λαχανικά και άλλα κρεατικά. 

 

 

 

 

 

 

 Κολοκυθοανθοί στο τηγάνι  

  

Η Άνδρος φημίζεται αρκετά για τα τυριά της και για τους 

τηγανιτούς της κολοκυθοανθούς. Δημιουργείται ένα 

μείγμα από τυριά και μυρωδικά, γεμίζονται οι 

κολοκυθοανθοί και ψήνονται στο τηγάνι, ενώ σερβίρονται 

με ούζο και αποτελούν έναν εκπληκτικό μεζέ δίπλα στο 

κύμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Λουκάνικο με γλυκάνισο   

 

Άλλο ένα προϊόν για το οποίο είναι γνωστή η Άνδρος, είναι 

η παραγωγή καπνιστών λουκάνικων. Με την άφιξή σας 

στο νησί, σημαντικό είναι να δοκιμάσετε το πικάντικο 

λουκάνικο με ρίγανη και γλυκάνισο, το οποίο θα το βρείτε 

σε διάφορες εκδοχές.  

 

 

 

 

 

 

 Φρέσκα θαλασσινά   

 

Όπως φημίζεται παγκοσμίως δεν υπάρχει περίπτωση να 

επισκεφτεί κάποιος ένα νησί και να μη δοκιμάσει τα 

θαλασσινά του. Έτσι λοιπόν και η Άνδρος ως ένα γνωστό 

και κορυφαίο νησί των Κυκλάδων χαρακτηρίζεται για την 

ποικιλία των φρέσκων θαλασσινών. Μη χάσετε την 

ευκαιρία να παραγγείλτε από τα κορυφαία πιάτα που είναι 

μια μακαρονάδα με αστακοκαραβίδες.   

 

 

 

 

 Νυχτερινή διασκέδαση  

 

Η Άνδρος διαθέτει μια εξαιρετική και έντονη νυχτερινή ζωή, 

η οποία κυρίως βρίσκεται στο Γαύριο, το Μπατσί και στη 

Χώρα. Μπορείτε να ξεκινήσετε το απόγευμα από μια απλή 

βόλτα απολαμβάνοντας τις όμορφες εικόνες της φύσης, 

μέχρι το βράδυ να πιείτε το αγαπημένο σας ποτό σε 

κάποιο από τα εκπληκτικά μπαρ πάνω στο κύμα.  

 

 

 

 

 Ψώνια 

Στο κέντρο του νησιού θα δείτε πολλούς καλλιτέχνες να 

δημιουργούν ευφάνταστα κι όμορφα σχέδια σε 

βαμβακερά και μεταξένια υφάσματα, τα οποία μπορείτε 

και να αγοράσετε. Εκτός από αυτά, θα βρείτε 

αναμνηστικά κι όμορφα, χειροποίητα κοσμήματα. 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Βιτάλι  

Η παραλία Βιτάλι, είναι μια σχετικά ήσυχη μη οργανωμένη 

παραλία, ιδανική για θαυμάσιες βουτιές, εξαιτίας και του 

μεγάλου της βράχου στα αριστερά της. Επιπλέον, στην 

παραλία θα συναντήσετε το μικρό, λευκό, γραφικό 

εκκλησάκι στην άκρη της, το οποίο συνδυαστικά με τα 

κρυστάλλινα νερά προσφέρουν ένα μαγευτικό τοπίο 

φυσικού κάλλους. 

 

 Ζόρκος  

Η παραλία του Ζόρκου είναι μια αρκετά μεγάλη και 

οργανωμένη παραλία, η οποία διακρίνεται για τα 

καταγάλανα νερά της, τη χρυσή αμμουδιά και την ηρεμία 

της. Επιπλέον  πέρα από τις βουτιές σας στη θάλασσα 

μπορείτε να απολαύσετε εκλεκτούς μεζέδες στην ταβέρνα 

που θα βρείτε δίπλα στην παραλία.  

 

 Άχλα  

Η παραλία Άχλα  είναι μια από τις πιο φημισμένες παραλίες 

της Άνδρου και από τις πιο όμορφες της Ελλάδας. 

Χαρακτηρίζεται ως ένας ξεχωριστός βιότοπος, καθώς θα 

συναντήσετε σπάνια είδη της ελληνικής πανίδας και 

χλωρίδας. Απολαύστε το μπάνιο σας στα σμαραγδένια 

νερά σε συνδυασμό με τη χρυσή άμμο, την πλούσια 

βλάστηση και τους μικρούς καταρράκτες γύρω της όπου 

συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο.   

 

 Χρυσή Άμμος  

Η Χρυσή Άμμος, είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη 

παραλία της Άνδρου, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως για τα 

beach bars και τα θαλάσσια αθλήματα. Η παραλία διαθέτει 

μια μαλακή χρυσαφένια αμμουδιά γι’ αυτό και το όνομά 

της που την αντιπροσωπεύει πλήρως. Είναι ένας χώρος για 

όσους επιθυμούν τη δυνατή διασκέδαση όλη μέρα και την 

αύξηση της αδρεναλίνης με τα σπορ.  

 

 



 Άγιος Πέτρος  

Η παραλία Άγιος Πέτρος, είναι η μεγαλύτερη παραλία της 

Άνδρου, με μήκος σχεδόν ένα χιλιόμετρο. Πρόκειται για μια 

οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, καφέ μπαρ αλλά και 

αρκετές ταβέρνες. Αυτό που τη ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες 

είναι η έκταση της, καθώς όσο κόσμο και να έχει θα υπάρχει 

η άνεση και η ηρεμία.  

 

 

 Της Γριάς το Πήδημα   

Άλλη μια από τις διασημότερες παραλίες της Άνδρου είναι 

της Γριάς το Πήδημα. Κρυστάλλινα νερά, μια υπέροχη 

αμμουδιά και ένας επιβλητικός ψηλός βράχος, ο οποίος 

στέκει στο κέντρο της, δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Το 

όνομα της σύμφωνα με πηγές προήλθε όταν μια ηλικιωμένη 

πήδηξε από τον βράχο.  

 

 

 Φελλός  

Η οργανωμένη παραλία Φελλός στην Άνδρο, βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και είναι μια μεγάλη 

αμμώδης παραλία. Διαθέτει όμορφα και καθαρά νερά, 

μεγάλη επιφάνεια απαλής άμμου και εξαιρετικές ταβέρνες, 

όπου μπορείτε όχι μόνο να απολαύσετε το μπάνιο σας 

αλλά και να φάτε.  


