
 

 

Το Σπήλαιο ηηρ Καζηανιάρ θα λειηοςπγεί υρ εξήρ: 

Από 1/11/2021 έωρ  30/11/2021 θα λειτοςπγεί καθημεπινά από τιρ 

10:00 έωρ τιρ 16:00. 

Ξεναγήσειρ ανά μία ώπα. Ππώτη ξενάγηση 10:30 – Τελεςταία ξενάγηση 15:30. 

Τιμή ειζιηηπίος: 7€ για ενήλικερ, 3€ για παιδιά, θοιηηηέρ, Α.Μ.Ε.Α και Ανέπγοςρ, 5€ για 

οπγανυμένα γκποςπ. 

Χπόνορ διαδπομήρ Νεάπολη - Λάσι (Καλένια) – Παπαδείζι - Κάηυ Καζηανιά - Σπήλαιο: 30 λεπηά 

Χπόνορ ξενάγηζηρ 30-40 λεπηά. Για ομαδικέρ επιζκέτειρ (Σύλλογοι, Σσολεία κ.λπ) και 

πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ καλέζηε ζηα ηηλέθυνα 2734360100-115 , και 6986555444  ή 

επιζκεθηείηε ηο www.kastaniacave.gr. 

Υπάπσει ππόσβαση και για λεωυοπείο 52 θέσεων. Στον σώπο λειτοςπγεί Καυετέπια 

Νεάπολη, 27/10/2021         Eκ της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 

The cave of Kastania will  operate as follows: 

From November the 1st until November the 30th 2021,  it will be open daily from 10:00 

till 16:00.  

Tours every hour. First tour at 10:30-last tour at 15:30. 

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, 27/10/2021        On behalf of the Enterprise 

 

 

 

Θα θέλαμε να ζαρ πληποθοπήζοςμε όηι έσοςμε 

λάβει όλα ηα μέηπα ςγιεινήρ και αζθάλειαρ 

ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ λειηοςπγίαρ επισειπήζευν 

όπυρ έσοςν ανακοινυθεί από ηιρ Ελληνικέρ απσέρ 

ζηα πλαίζια ηηρ ανηιμεηώπιζηρ ηος COVID-19. 

· Ο μέγιζηορ απιθμόρ για κάθε ξενάγηζη είναι 10 

άηομα. · H σπήζη μάζκαρ  είναι ςποσπευηική καηά 

ηη διάπκεια ηηρ ξενάγηζηρ. ·Παπακαλούμε 

διαηηπείηε αποζηάζειρ ηοςλάσιζηον 2 μέηπυν, 

διαηηπείηε ηα σέπια ζαρ καθαπά και κάνεηε σπήζη 

ανηιζηπηικού ςγπού. 

 

 

 

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. 

· The maximum number for each tour is 10 

persons. · Wearing face mask is mandatory during 

the tour. · Please keep minimum 2m distance 

from each other, keep your hands clean and use 

hand sanitizer.

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


 


