Welcome on board with Riva rental
Bienvenue a bord avec Riva Rental

Rib & motor boat rental

Your Private Boat Tour Provider in ANDROS
Caroline & Yannis Karaoulanis | Neimporio, Chora, Andros
T +30 6974460330 /+30 2282022078 | www.androsrooms.gr | www.androslocation.com

Funday Splash your day!
Rent a rib / zodiac / island hopping!
ANDROS / TINOS / MYKONOS / SYROS

“Splash” is our biggest and most prestigious luxury RIB. This RIB is famous
for its safety and comfort. You will be more than excited when you’ll see it
speeding up and be surrounded by the shades of blue.

Ενοικίαση φουσκωτού / Ενοικιάσεις σκαφών/ Εκδρομές στα κοντινά νησιά
Το “Splash” είναι το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο φουσκωτό μας. Αυτό
το φουσκωτό είναι διάσημο για την ασφάλεια και την άνεση του. θα
ενθουσιαστείς με τις ταχύτητες που αναπτύσει όταν θα ανακαλύπτεις τις
όμορφες παραλίες.
Splash est notre plus grand et luxueux bateau pneumatique rigide (RIB) . Ce RIB
est connu pour sa surete et son confort. Vous allez apprecier sa rapidite sur les
eaux bleues des Cyclades. Location de bateau pneumatique rigide RIB /
location de bateau (sans permis)/ excursions avec ou sans skippers.

Atteni Beach

Οι βάρκες μας κατασκευάστηκαν στην Νορβηγία (PIONER 15), θεωρούνται αβύθιστες
καθώς διαθέτουν έξι στεγανά και πληρούν όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Our motorboats are made in Norway (Pioner 15) they are considered good
quality boats and they fulfil all the European standards.
Nos bateaux sont fabriques en Norvege (PIONER 15), de categorie insubmersible
avec six cales etanches et repondent a tous les criteres de la CE.

Δεν χρειάζονται δίπλωμα / No driving license/Pas de permis de conduire

Motor boat rental

Boats with excellent nautical behaviour. They can carry safely and comfortably 6 persons.
Με τα σκάφη μας μπορείτε να έχετε πρόσβαση πολύ
εύκολα και γρήγορα στις πανέμορφες παραλίες του
νησιού μας. Απολαμβάνοντας τη βαρκάδα, σε 10
λεπτά βρίσκεστε σε παρθένες παραλίες. Ξεκινώντας
από το λιμάνι της Χώρας με κατεύθυνση Βόρεια θα
συναντήσετε με τη σειράτις παραλίες Γυάλια και Πίσω
Γυάλια, Πλάτανο και Πίσω Πλάτανο, το νησάκι με την
εκκλησία και την παραλία της Θεοτόκου, Άχλα,
Μεταλείο ή Πλατανιστό, Ρόζου, Βόρρη, Λεύκα,
Μπροστά και Πίσω Ατένη.

With our motor boats and our ribs you can have
easy and quick access to all the beautiful beaches of
our island enjoying sight seeing by boat. We
propose some of our beautiful beaches that you can
easily visit with our boats. Starting from Chora port
with a direction to the North you will meet the
beaches that we writeabout in order: Gialia and
Piso Gialia, Platanos, and Piso Platanos, the Church
and the beach Theotokos, Achla, The Mine or
Platanisto, Rozou, Vori, Lefha, Ateni.

Nos bateaux hors bord ainsi que notre grand zodiac
vous donnent la possibilite d'acceder facilement et
rapidement a toutes les tres belles plages de l'ile, pour la
plupart encore vierges, tout en profitant d'une belle
balade en mer. Vous pouvez egalement, si le coeur vous
en dit, tenter votre chance dans une partie de peche
improvisee, soit a la ligne, soit sous marine (sans
bouteilles) pour apprecier et decouvrir les fonds sous
marins de l'ile et leur bleu limpide.

Scooter & e-MTB Rental

Riding with experts driving to the peaks
Caroline & Yannis Karaoulanis | Neimporio, Chora, Andros
T +30 6974460330 /+30 2282022078 | www.androsrooms.gr | www.androslocation.com

The adventure begins!
Rent a bike or an e-MTB (electric mountain bike)

Με τα μηχανάκια μας και τα ηλεκτρικά ποδήλατα
βουνου e-MTB, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να
ανακαλύψετε την ομορφιά του νησιού μας.
With our scooters and our e-MTB (electric
mountain bikes) you can easily and quickly
discover the beauty of Andros Island.
Avec nos scooters et nos velos electriques tout terrain
(e-VTT), vous pouvez facilement et rapidement découvrir
la beaute de l'ile ci dessous nous vous recommandons
quelques uns des lieux qui en valent le detour

Παρακάτω σας προτείνουμε μερικά από τα πιο γνωστά μέρη για να επισκεφτείτε:
1. Μονο 3 χμ από την Χώρα βρίσκετε το πανέμορφο χωριό Στενιές, γνωστό για την
ναυτική του παράδοση. Κοντά στο χωριό βρίσκονται δυο όμορφες παράλιες, τα
Γυάλια και τα Πίσω Γυάλια.
2. 7 χμ από την Χώρα θα εξερευνήσετε το χωριό Αποίκια με τη γνωστή πηγή Σάριζα
και τη περιοχή Πυθάρα. Τα Αποίκια συνδέονται με τις Στενιές με μονοπάτι.
3. 3 χμ βορρειότερα από τα Αποίκια θα συναντήσετε το γραφικό μοναστήρι του
Αγίου Νικολάου, με θέα την πανέμορφη παραλία Άχλα, την οποία μπορείτε να
προσεγγίσετε με μονοπάτι από το μοναστήρι.
4. Στη συνέχεια της διαδρομής και πριν από το χωριό Βουρκωτή θα συναντήσετε το
μονοπάτι που οδηγεί στις υψηλότερες κορυφές τις Άνδρου (997 μ).
5. Αλλάζοντας κατεύθυνση και 22 χμ από τη Χώρα βρίσκεστε στο Κόρθι. Στη
διαδρομή θα συναντήσετε το χωριό Συνετί με την όμορφη παραλία του, το
μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, τα Διποτάματα με τους νερόμυλους, το
Παλαιόκαστρο, καθώς και τη γνωστή παράλια, της Γριάς το Πήδημα.
6. 16χμ από την Χώρα βρίσκετε το ιστορικό χωριό Παλαιόπολη, με το αρχαιολογικό
μουσείο. Στην διαδρομή θα συναντήσετε τα Λάμυρα (2 χμ), τις Μένητες (4 χμ) με τις
πηγές, καθώς και τις παραλίες Πλάκα και Χαλκολημιώνας (11 χμ).
7. Επίσης στα 25 χμ από την Χώρα βρίσκετε το Μπατσί και στα 36 χμ το λιμάνι
Γαύριο, με πολλές όμορφες παράλιες με εύκολη πρόσβαση.
8. Στην Χώρα μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τις παραλίες Νειμποριό, Παραπόρτι,
Λίδι, καθώς και τα μουσεία Γουλανδρή, Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης και το
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο τέλος του Πεζόδρομου υπάρχει η πλατεία του
Αφανή Ναύτη με το Ενετικό Κάστρο και το Ναυτικό μουσείο.

Further we propose some of the most well known places you can visit:
1. Only 3 km from Chora you find the beautiful village Stenies, known for its
nautical tradition. Near the village there are two beautiful beaches the Gialia
and the Piso Gialia.
2. Only 7 km from Chora you will explore the village Apoikia which where you can
find the well known source Sariza and the area Pithara. The Apikia are
connected with Stenies not only by street but by pathway.
3. On the way 3 km from Apikia you will meet the Saint Nicolas monastery from
there you can see the beautiful beach Achla, which you can reach by pathway
from the monastery.
4. Also, on the way from the monastery Saint Nicolas before reaching the village
Vourkoti you will meet a pathway which takes you to the highest tops of
Andros mountains.
5. Reaching 22 km from Chora you find Korthi there are the beach and a village
called Sineti, the Saint Panteleimonas monastery, the Dipotamata with the
water miles, the Paleokastro, and also the well known beach the Grias Pidima.
6. Reaching 16 km from Chora you find the village Paleopoli, the archaeological
museum. On your way to this you will meet Lamira (2 km), the Menites (4 km)
with water sources, and the beaches Plaka and Chalkolimnionas (11 km)
7. Also 25 km from Chora you find the well known Batsi and to 36 km the Gavrio
port with many beautiful beaches having easy access.
8. To Chora of Andros don’t miss visiting the beaches Neimporio, Paraporti, Lidi, the
Goulandri museums, the museum of Modern and Contemporary Art, and finally
the Archaeological museum. At the end of the Central Street there is the Square of
the Lost Sailor and the Enetical Castle and the Nautical museum.

nous vous recommandons quelques uns des lieux qui en valent le detour
1. A seulement 3 km de chora se trouve le joli village de Stenies, connu pour sa
tradition nautique. Pres du village se trouvent les belles plages de Yialia et Piso
Yialia.
2. A seulement 7 km de Chora vous decouvrirez le village d'Apikia ou se trouvent la
célèbre source de Sariza et la chute d'eau de Pithara dans un lieu magique retire.
Apikia rejoint Stenies pas seulement par la route mais par un sentier tres
sympathique si vous aimez la randonnee.
3. En continuant 3 km apres Apikia vous trouverez le monastère de Agios
Nikolaos duquel vous aurez une vue imprenable sur la plage d'Axla que vous
pouvez egalement rejoindre par un sentier a partir du monastère
4. En continuant apres le monastère de Agios Nikolaos avant le village de Vourkoti
vous pourrez emprunter un sentier pour rejoindre le hauteurs d'andros (997m)
5. A 22 kms de Chora vous trouverez le village de corsi, puis le village et la plage
de Sineti, le monastère de Agios Pantelimonas, les gorges de Paleokastro, ainsi
que la célèbre plage du rocher (le saut de la vieille)
6. A 25 km de Chora se trouve le village de Paleopoli, le musee archeologique En
route pour Paleopoli vous decouvrirez Lamira, Menites et ses sources a tetes de
lion et également les plages de Plaka et Xalkolimionas (11KM)
7. Batsi est situe a 26km de chora et le port de gavrio a 36km avec la aussi de
belles plages bordant la rive
8. A Chora n'oubliez pas les plages de Nimborio, de Paraporti avec sa riviere et ses
canards, oie et un couple de cygnes, Lizi ainsi que le musee d'art moderne et
nautique de Goulandri tout au bout de la rue principale se trouve la place du
marin inconnu avec le chateau venitien ainsi que le musee de la marine.

