
 

 

Το Σπήλαιο της Καστανιάς θα λειτουργεί ως εξής: 

Από 1/7/2021 έως  31/08/2021 θα λειτουργεί καθημερινά από τις 

10:00 έως τις 18:00. 

Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Πρώτη ξενάγηση 10:30 – Τελευταία ξενάγηση 17:30. 

Τιμή εισιτηρίου: 7€ για ενήλικες, 3€ για παιδιά, φοιτητές, Α.Μ.Ε.Α και Ανέργους, 5€ για 

οργανωμένα γκρουπ. 

Χρόνος διαδρομής Νεάπολη - Λάχι (Καλένια) – Παραδείσι - Κάτω Καστανιά - Σπήλαιο: 30 λεπτά 

Χρόνος ξενάγησης 30-40 λεπτά. Για ομαδικές επισκέψεις (Σύλλογοι, Σχολεία κ.λπ) και 

περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2734360100-115 , και 6986555444  ή 

επισκεφτείτε το www.kastaniacave.gr. 

Υπάρχει πρόσβαση και για λεωφορείο 52 θέσεων. Στον χώρο λειτουργεί καφετέρια 

Νεάπολη, 29-06-2021        Eκ της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 

 

The cave of Kastania will  operate as follows: 

From July the 1st until August the 31th 2021,  it will be open daily from 10:00 till 

18:00.  

Tours every hour. First tour at 10:30-last tour at 17:30. 

Tickets:  7€ for adults, 3€ for children, students, handicapped and unemployed people,             

5€ for organized groups 

Time from Neapoli - Lachi (Kalenia) – Paradeisi – Kastania - Cave: 30min. 

Each tour lasts 30-40 min. 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. 

Neapoli, 29-06-2021        On behalf of the Enterprise 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε 

ότι έχουμε λάβει όλα τα μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με 

τις οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων 

όπως έχουν ανακοινωθεί από τις 

Ελληνικές αρχές στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης του COVID-19. 

Η χρήσης μάσκας και γαντιών είναι 

υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης. 

Παρακαλούμε διατηρείτε αποστάσεις 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου, διατηρείτε 

τα χέρια σας καθαρά και κάνετε 

χρήση αντισηπτικού υγρού.

We would like to inform you that we 

have taken all the hygiene and 

safety protocol measures in Kastania 

Cave as required by the Greek 

authorities due to COVID-19 
pandemic. 

Wearing face mask and gloves is 
mandatory during the tour. 

Please keep minimum 1,5m distance 

from each other, keep your hands 
clean and use hand sanitize

 

http://www.kastaniacave.gr/
http://www.kastaniacave.gr/

