Το Σπήλαιο της Καστανιάς θα λειτουργεί ως εξής:
Από 22/12/2018 έως 31/05/2019 κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Από τις
10:00 έως τις 16:00 . Πρώτη ξενάγηση 10:30- τελευταία ξενάγηση 15:30
Για ομαδικές επισκέψεις (Σύλλογοι, Σχολεία κ.λπ) μετά από συνεννόηση θα λειτουργεί και
καθημερινές.
Επιπλέον το σπήλαιο θα είναι ανοικτό κατά τις ίδιες ώρες:
 Από τo Σάββατο 22/12/2018 έως και Κυριακή 06/01/2019 καθημερινά εκτός της ημέρας
των Χριστουγέννων (25/12/2018) και της Πρωτοχρονιάς (01/01/2019)
 Την Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019
 Την Δευτέρα 25η Μαρτίου 2019
 Από Μεγάλη Πέμπτη 25/04/2019 έως και την Παρασκευή 03/05/2019 καθημερινά εκτός
ημέρας Πάσχα( Κυριακή 28/04/2019)
Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Χρόνος ξενάγησης 30-40 λεπτά.
Τιμή εισιτηρίου : 7€ για ενήλικες
3€ για παιδιά, φοιτητές, ανέργους και Α.Μ.Ε.Α
5€ για οργανωμένα γκρουπ
Χρόνος διαδρομής Νεάπολη- Λάχι (Καλένια) – Παραδείσι – Καστανιά - Σπήλαιο: 30 λεπτά
Για ομαδικές επισκέψεις (Σύλλογοι, Σχολεία κ.λπ) και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα
2734360100-115 , και 6986555444 ή επισκεφτείτε το www.kastaniacave.gr.
Υπάρχει πρόσβαση και για λεωφορείο 52 θέσεων.
Στο χώρο λειτουργεί Καφετέρια
Νεάπολη, 20/12/2018
Eκ της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

The cave of Kastania will operate as follows:
From 22/12/2018 until 31/05/2019 every Saturday and Sunday from 10:00 until 16:00.
First tour at 10:30- last tour at 15:30
For group visits (clubs, schools, etc) the cave can open during weekdays on request.
In addition the cave will be open during the same hours on the following days:
 From Saturday 22/12/2018 until Sunday 05/01/2018 daily, except Tuesday (Christmas
Day 25/12/2018) and Tuesday (New Years Day 01/01/2019)
 On Monday 11/03/2019
 On Monday 25/03/2019
 From Thursday 25/04/2019 until Friday 03/04/2019 daily except Easter Sunday
08/04/2018
The tours start every hour. Each tour lasts 30-40 min.
Ticket prices: 7€ for adults
3€ for children, students and handicapped people
5€ for organized groups
Duration of trip from Neapoli – Lachi (Kalenia) – Paradeisi – Kastania - Cave: 30min.
For group visits (clubs, schools etc) and information call at the following telephone numbers: +30 2734360100-115,
+30 6986555444 or visit www.kastaniacave.gr.
Τhere is a Cafeteria available and good access for large buses.
On behalf of the Enterprise
Neapoli, 20/12/2018

