
TOURS & TIPS

SAMOS

ZAND, KIEZELSTENEN EN ROTSEN - 
DE STRANDEN VAN KOKKÁRI

DE DICHTSTBIJZIJNDE STRANDEN
Het kleine stenige strand aan de oostkant van 
de baai waaraan ook de haven 1  van Kokkári 
ligt is vanaf het eind van de promenade in twee 
minuten te bereiken. Weliswaar is dit strand op 
zich niet bijzonder mooi, maar daar staat het 
uitzicht op het mooiste deel van het plaatsje 
tegenover. Veel aantrekkelijker om te zonnen 
en te zwemmen is het 700 m lange, met kiezels 
en stenen bedekte Long Beach 2 , dat zich langs 
het nieuwere, langgerekte deel van Kokkári met 
zijn talloze beachbars en taverna’s uitstrekt. 
Aan beide stranden zijn – net als op alle andere 
stranden in deze regio – ook parasols en 
ligstoelen te huur.

TWEE MOOIE BAAIEN
Vanaf de westelijke rand van Kokkári loopt de 
kustweg omhoog in de richting van een kleine 
kaap, die de scheiding vormt tussen Kokkári en 
de Lemonákia Bay 3  (de afstand naar het 
centrum van Kokkári is circa 1,5 km). Achter 
tamarisken, olijfbomen, cipressen, pijnbomen, 

bananenplanten en palmen, ongeveer 30 m 
lager dan de weg, ligt een kiezelstrand van 
ongeveer 200 bij 10 m, waar de ligstoelen van 
twee taverna’s in vier rijen staan. Nog eens  
400 m verder komt u bij de grotere Tsamadoú 
Bay 4 . Net als aan de Lemonákia Bay zijn ook 
hier enkele pensions en kleine hotels in het 
welige groen tussen de weg en het strand 
gebouwd. De ligstoelen staan hier in maximaal 
drie rijen en behalve twee taverna’s biedt ook 
een beachbar met loungemuziek schaduw. In 
zee loopt de bodem minder steil af dan aan de 
Lemonákia Bay en de lichte halvemaanvorm 
maakt dit strand extra aantrekkelijk.

ALTERNATIEVEN VERDER NAAR HET 
WESTEN
Ongeveer 2200 m verder bereikt u het kleine 
kustdorpje Avláki 5 . Deze baai is wat meer tegen 
de wind beschut dan de andere, en fungeert 
daarom ook als oefenplek voor beginnende 
surfers. Aan de korte kustpromenade van dit 
plaatsje, waar drie kiezelstranden liggen (van 

Wie ook als het om stranden gaat van afwisseling houdt, moet in Kokkári zijn. In deze 
plaats begint een hele reeks uiteenlopende stranden, die zich in westelijke richting 
voortzet langs diverse, volledig van elkaar verschillende baaien. Ze zijn allemaal ge-
makkelijk met de bus of per mountainbike te bereiken – en zelfs te voet, voor wie niet 
opziet tegen een flinke wandeling.

Bussen naar alle stranden. Alle bussen die 
tussen Vathí en Karlóvassi rijden stoppen op 
verzoek bij de verschillende stranden bij Kokkári 
(ma.-vr. 8.30-20.30 uur 13 keer, za. 8.30- 20.30 
uur 5 keer, zo. 8.30-17 uur 3 keer per dag). 

Aan alle stranden van Kokkári zijn taverna’s  
te vinden. Alleen bij twee daarvan, beide in 
Avláki, kunnen de gasten vlak aan het water 
zitten: de kleine taverna Dona Rosa en de 
grotere taverna Dolphin.

VERVOER/BUSSEN

STRANDTAVERNA’S

30, 50 en 80 m lang) staan twee taverna’s vlak 
aan het water; er zijn slechts enkele parasols te 
huur. Ongeveer 600 m voorbij Avláki loopt de 
kustweg langs de 250 m lange en 15-20 m 
brede Tsamboú Beach 6 , die bedekt is met 
platte, bijzonder grote kiezelstenen. Op dit 
strand staan drie rijen ligstoelen. Wie langs de 
rotsen aan de oostrand van dit strand loopt of 
eromheen zwemt, komt bij een volgend, veel 
korter gedeelte, dat voornamelijk door nudisten 
wordt bezocht. Na de Tsamboú Beach draait  
de weg van de kust af en loopt om de kleine 
kustvlakte van Kámbos heen.  
Als u vanaf deze weg na 1,2 km het richtingbord 
naar Kámbos Beach 7  volgt, komt u na 700 m 
over een onverharde, oneffen weg bij een lang, 
smal strand met grote, platte kiezelstenen en 
een heel eenvoudige beach-snackbar, waar ook 
een twintigtal parasols verhuurd wordt. Van alle 
stranden bij Kokkári is dit het onaantrekkelijkste, 
maar ook het rustigste. Op veel kaarten van 
Samos staan aan de verdere kust tot aan Ágios 
Konstantínos nog andere stranden aangegeven. 
Deze bestaan echter niet meer; aangezien er 
maatregelen moesten worden genomen om de 
kust te verstevigen, waarbij ook de kustweg 
werd versterkt, moesten ze verdwijnen.

OVERIGENS: het Kokkári Surf & Bike Station 
(aan de westrand van de plaats,  
tel. 22 73 09 21 02, www.samoswindsurfing. 
gr, half april-eind okt. dag. vanaf 9.30 uur,  
lijst met actuele prijzen op internet) wordt 
door het Grieks-Duitse echtpaar Geórgios  
en Alexandra Sakantáris samen met een 
internationaal team gedreven. Het bedrijf 
beschikt over ongeveer 110 surfplanken en  
90 zeilen. Kinderen kunnen al vanaf 10 jaar 
deelnemen aan surfcursussen. Hier zijn ook 
goed onderhouden mountainbikes te huur 
(circa € 9 per dag of € 103 voor 15 dagen).

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-samos.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


