GUIDED TOURS IN THE CASTLE
OF MONEMVASIA

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

We invite you to a unique walking tour through the meandrous narrow streets of the old town, the fortress walls and the churches, to
bring back to life the course of the mythical castle-town throughout
the centuries.
The Byzantines, the Venetians, the Ottomans, merchants from the
West and the East, passed by Monemvasia leaving their marks on
the buildings, the paved streets and the churches, giving it a cosmopolitan air.
Local history, architecture and culture will be explained during the
tour. It is also included a refreshing stop, with a little tasting of local
products (olive oil, wine, traditional sweets, etc.)

Σας προσκαλούμε σε μια μοναδική περιήγηση στα δαιδαλώδη
σοκάκια της παλιάς πόλης, τα τείχη και τις εκκλησίες, για να
ζωντανέψουμε μαζί την πορεία της μυθικής καστροπολιτείας μέσα
στους αιώνες με αναφορές στην αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της.
Βυζαντινοί, Ενετοί, Οθωμανοί, έμποροι από τη Δύση και την
Ανατολή, πέρασαν από τη Μονεμβασιά αφήνοντας τη σφραγίδα
τους στα κτήρια, στα λιθόστρωτα, τις πλατείες, δίνοντας της έναν
αέρα κοσμοπολίτικο. Μαζί θα γνωρίσουμε τον πλούτο, τη δύναμη
και την αίγλη της πόλης, αλλά και τις επιδρομές, την πειρατεία και τις
δυσκολίες της ζωής στον βράχο.
Στο τέλος της περιήγησης περιλαμβάνεται στάση για μια μικρή
γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, παραδοσιακά
γλυκά, κλπ.)

Discover the secrets of the Castle

Saturdays & Sundays: 10 am & 7 pm
Tuesdays & Thursdays: 7 pm
Meeting point: In front of the main gate of the castle. It is recommended to wear a hat, sunglasses, comfortable shoes and have a
bottle of water with you.
Tour Duration: 60 minutes.
NO reservation needed. Just show up at the gate 10 minutes earlier
and look for a colorful umbrella. Tickets available on the spot from
your guide
*ThisscheduleisvalidduringsummerseasonuntiltheendofSeptember.
For Guided Tours from October and on, please check online
Languages spoken: English, Italian, Spanish & Greek. *In case of
mixed groups the tour will be given in English language.
Prices / person:
Adults
Children 12-18 years
Students
Children up to 12 years

Price
10 €
6€
8€
Free!

Price with PeloPass
8€
4€
6€
Free!

* Book online and get the reduced rates: www.pelo.tl/1k2sNRR
* If you prefer a private tour, please contact us.
* For more dates, please check online.

Ανακαλύψτε τα μυστικά του Κάστρου

Σάββατο & Κυριακή: 10 π.μ. & 7 μ.μ.
Τρίτη & Πέμπτη: 7 μ.μ.
Σημείο συνάντησης: Μπροστά στην κεντρική πύλη του Κάστρου.
Σας συστήνουμε να φοράτε άνετα παπούτσια, καπέλο, γυαλιά ηλίου
και να έχετε μαζί σας νερό.
Διάρκεια ξενάγησης: 60 λεπτά.
ΔΕΝ απαιτείται κράτηση. Απλώς να είστε στην πύλη 10 λεπτά
νωρίτερα και θα δείτε την ξεναγό με μια πολύχρωμη ομπρέλα.
*Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Για ώρες ξεναγήσεων από τον Οκτώβριο και μετά, παρακαλούμε
συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας.
Γλώσσα ξενάγησης: Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά & Ισπανικά. *Σε
περίπτωση μικτών γκρουπ η ξενάγηση θα γίνεται στα αγγλικά.
Τιμές / άτομο:
Ενήλικες
Παιδιά 12-18 ετών
Φοιτητές
Παιδιά έως 12 ετών

We now offer the possibility of scuba diving and diving courses for
beginners or advanced divers throughout Laconia. Scuba diving is
addressed to both adults and children (over 10 years old), who want
to experience the underwater world or enrich their knowledge and
experience.
Through our partners, we can organize recreational or technical diving getaways in interesting dive sites in the broader region of Laconia.
To organize a dive trip or a full diving course you need to reserve at
least 4-5 days ago.

Τιμή
10 €
6€
8€
Δωρεάν

Τιμή με το PeloPass
8€
4€
6€
Δωρεάν

* Κάντε κράτηση online και αποκτήστε τις μειωμένες τιμές:
www.pelo.tl/1zTq0iw
* Εάν επιθυμείτε ιδιωτική ξενάγηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
* Για περισσότερες ημερομηνίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
SCUBA DIVING

BICYCLE RIDES | MOUNTAIN
BIKING

Προσφέρουμε τη δυνατότητα καταδύσεων και μαθημάτων κατάδυσης
για αρχάριους ή και προχωρημένους δύτες σε όλη τη Λακωνία. Οι
καταδύσεις απευθύνονται σε ενηλίκους και παιδιά (άνω των 10 ετών),
που θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο του βυθού ή να διευρύνουν τις
γνώσεις και την εμπειρία τους.
Μέσω των συνεργατών μας, μπορούμε να οργανώσουμε ψυχαγωγικές
και τεχνικές καταδύσεις σε ενδιαφέροντες καταδυτικούς τόπους στην
ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας.
Για να οργανωθεί μια καταδυτική εξόρμηση ή ολόκληρος κύκλος
μαθημάτων κατάδυσης απαιτείται κράτηση τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν.

HIKING TOURS

The area of Monemvasia is an ideal place for hiking as there is a
dense network of well maintained and signed hiking trails. If you
wish to explore some of those routes accompanied by one of our
guides, you can contact us. You will know a different aspect of
Monemvasia while your guide will both take care of the safety of
the team and explain you about the places you will be passing by
and about the local flora and fauna.
There are several routes of different difficulty and/or duration even
ones suitable for children.
Some of the routes can be combined with visiting an attraction of
the area (e.g. cave of Kastania) or swimming in a remote beach,
not accessible by car.
The hiking tours are organized any day of the week upon request
and the particular trail is selected according to the wishes of the
group.
Minimum number of participants: 4 persons

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Η Μονεμβασιά και η γύρω περιοχή είναι ιδανική για πεζοπορία.
Μάλιστα, υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών
σε όλον τον Δήμο Μονεμβασίας. Εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε
κάποιες από τις προτεινόμενες διαδρομές με τη συνοδεία οδηγού,
δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα γνωρίσετε μια άλλη
πλευρά της περιοχής ενώ ο οδηγός θα φροντίζει για την ασφάλεια της
ομάδας και θα σας αναφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μέρη απ’ τα
οποία θα περνάτε και την τοπική χλωρίδα και πανίδα.
Υπάρχουν πεζοπορικές διαδρομές για όλα τα γούστα και βαθμούς
δυσκολίας έως και παιδικές. Κάποιες διαδρομές μπορούν να
συνδυασθούν με την επίσκεψη κάποιου αξιοθέατου ή με μια βουτιά
σε μια ερημική παραλία.
Οι πεζοπορικές εξορμήσεις οργανώνονται κατόπιν συνεννόησης και
η διαδρομή προτείνεται και επιλέγεται ανάλογα με τις επιθυμίες της
ομάδας.
Ελάχιστη συμμετοχή: 4 άτομα

We offer backcountry mountain biking and cycling adventures
in one of the most attractive places in Greece. Experience
magnificent mountains, sandy beaches, olive groves, historical sites, abundant wildlife and Laconia’s pristine scenery. With
day trips that may also combine cycling, hiking and snorkeling!
We’ll show you the backcountry of this amazing territory like no
other guides can. There are several routes of different difficulty
and/or duration on asphalt road, dirt road or mountain trails out
of which, with your guide’s assistance, you can choose the one
that best suits your personal preferences and abilities.
In the bicycle ride can join whoever knows how to ride a bike,
since for the easiest routes is not required a special physical
fitness or experience. Bikes and helmets are provided by us.
Easy or more demanding bike rides can be organized any day
upon request.
Minimum number of participants: 4 persons

SNORKELING IN PLYTRA

Don’t miss the chance to explore a historical underwater site,
as in Plytra there is a submerged ancient city and several other
underwater points of interest. We will guide you to the most remarkable and interesting coastal places. You may bring your own
equipment.
This activity can be combined with hiking and / or bike riding in
Plytra area. For more details visit our website.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ

Μη χάσετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε υποβρύχια σημεία
ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς στην περιοχή της Πλύτρας
βρίσκεται βυθισμένη η αρχαία πόλη αλλά και σημεία με εξαιρετικό
φυσικό υποθαλάσσιο πλούτο. Θα σας καθοδηγήσουμε στα πιο
αξιόλογα και ενδιαφέροντα παραλιακά μέρη. Μπορείτε να φέρετε
τον δικό σας εξοπλισμό.
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδυασθεί με πεζοπορία
και / ή ποδηλασία στην περιοχή της Πλύτρας. Για περισσότερες
πληροφορίες συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ

Προσφέρουμε ορεινή ποδηλασία και ποδηλασία trekking σε
ένα από τα ελκυστικότερα μέρη στην Ελλάδα. Ζήστε από κοντά
το μαγευτικό τοπίο, τις αμμώδεις παραλίες, τους ελαιώνες, την
άφθονη άγρια φύση και τα παρθένα τοπία της Λακωνίας. Θα σας
δείξουμε την κρυμμένη όψη αυτής της ιδιαίτερης περιοχής με έναν
μοναδικό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες διαδρομές δυσκολίας και
διάρκειας σε άσφαλτο, χωματόδρομο ή ορεινά μονοπάτια από
τις οποίες, με τη βοήθεια του οδηγού σας, μπορείτε να επιλέξετε
αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στις επιθυμίες και τις δυνατότητές
σας.
Στην ποδηλατοβόλτα, μπορεί να συμμετάσχει όποιος ξέρει
ποδήλατο, αφού δεν απαιτείται ιδιαίτερη φυσική κατάσταση ή
εμπειρία. Στο πακέτο περιλαμβάνεται το ποδήλατο και το κράνος.
Ήπιες ή απαιτητικότερες ποδηλατικές βόλτες μπορούν να
οργανωθούν οποιαδήποτε ημέρα κατόπιν συνεννόησης.
Ελάχιστη συμμετοχή: 4 άτομα

COOKING GREEK

Learn the secrets of Monemvasian cuisine with Mrs. Anna
Traiforou as a guide.
We cook together starters (vegetable pie & salad), main dishes
and dessert. We even knead and bake our own bread!
The class is taking place in Lazareto Hotel and has a duration of
approximately 3 hours in which you will be taught the recipes and
the technique of making pastry sheet.
Price per person: 40 €.
Price includes all the necessary ingredients and kitchenware. The
recipes are given to the participants.
At the end of the class we offer Greek ouzo and meze (snack) at
the garden of the hotel while waiting for our dishes to be cooked.
And the night will end with a dinner under the sounds of quality
Greek traditional music.
The seminar can take place any day provided there are enough
participants. Reservation is required
Minimum participants: 6 persons

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Γνωρίστε τα μυστικά της μονεμβασιώτικης κουζίνας με οδηγό
την Άννα Τραϊφόρου. Μαγειρεύουμε μαζί ορεκτικά (χορτόπιτα &
σαλάτα), κυρίως πιάτα και επιδόρπιο. Ζυμώνουμε και ψήνουμε μέχρι
και το ψωμί μας!
Το μάθημα πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Lazareto και έχει
διάρκεια περίπου 3 ώρες, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι συνταγές
και η τεχνική ανοίγματος φύλλου.
Τιμή ανά άτομο 40 €
Περιλαμβάνει όλα τα εκλεκτά υλικά και τα σκεύη για την εκτέλεση
των συνταγών. Όλες οι συνταγές δίνονται στους συμμετέχοντες.
Με τη λήξη του μαθήματος προσφέρεται ουζάκι και μεζές στον κήπο
του ξενοδοχείου μέχρι να ψηθούν τα πιάτα που ετοιμάσαμε.
Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με δείπνο.
Το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα από
τις 5 το απόγευμα, εφόσον συμπληρωθεί η ελάχιστη συμμετοχή. Η
κράτηση είναι απαραίτητη.
Ελάχιστη συμμετοχή: 6 άτομα

WINE TASTING

TOUR IN A TRADITIONAL SEMIMOUNTAINOUS OLIVE GROVE

Where time stops so many years ago a little “fairytale” begins…
Here the protagonist is the very gift of the Greek goddess Athena,
the olive tree. The story begins in a semi-mountainous olive grove
of about 500 olive trees of the variety called “ATHENOLIA” at only
25 kilometers away from the amazing castle of Monemvasia. In
the olive grove of the family of Panayis and Maria Favvas visitors
can learn about, attend and participate in all stages of olive cultivation, from grafting and transplanting to pruning and harvest.
During the olive harvest season the tour ends with the transportation of the olives to the olive oil factory, where the olive oil is
produced by the cold extraction process. Finally, the visitors may
taste the biological extra virgin olive oil with freshly baked bread
sprinkled with natural regional salt and oregano. If you want to
live the experience, the anxieties and the passion of the traditional
olive grower, come at Kriovrisi of Monemvasia where the gift of
the goddess Athena is waiting for you with open branched arms!
Duration of visit: 60 to 90 minutes (depends on the season)
Minimum number of participants: 8 people
Participation Fee: free with the purchase of products (olive oil
- edible olives) 40 €/person. In other case, the participation fee
is 25 €/person.
Contact us for information and reservations:
Tel: +30 2732 062105 , eleonesfavvas@yahoo.gr

OLIVE OIL TASTING IN THE
CASTLE OF MONEMVASIA

You’ll have the chance to take a closer look at the most characteristic product of the land of Laconia and the Southern Peloponnese, the famous olive oil, and to learn about the olive tree
which is closely tied to the life of the people in the area. Fotini and
Paraskevas will be your guides and the place is “Edodimopolio”,
their local products’ shop in the main alleyway of the Castle of
Monemvasia. Their olive grove is located in the village of Nomia,
south of Monemvasia and the trees are of the variety of Athenolia,
some of them dating from 1850. You may taste their excellent quality extra virgin olive oil, produced by the family for three generations and learn more about the cultivation of the olive tree and
the process of producing the olive oil. You may also be informed
about other hand-made products that are made of olive oil (soap,
cosmetics, etc.)
There is NO requirement of minimum number of participants or
reservation.
For more details: 27320 61303 & edodimopolio@gmail.com

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ ΕΛΑΙΩΝΑ

Εκεί που ο χρόνος σταματά πολλά πολλά χρόνια πίσω ένα μικρό
“παραμύθι” ξεκινά… Eδώ ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το
δώρο της θεάς Αθηνάς, το ελαιόδεντρο, και η εκκίνηση αρχίζει
σε έναν ημιορεινό ελαιώνα 500 περίπου ελαιοδέντρων ποικιλίας
«ΑΘΗΝΟΕΛΙΑΣ» μόλις 25 χιλιόμετρα δίπλα στο ξακουστό κάστρο
της Μονεμβασιάς. Στον ελαιώνα της οικογένειας Παναγή & Μαρίας
Φάββα ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί, να παρακολουθήσει
αλλά και να συμμετέχει σε όλα τα στάδια καλλιέργειας της ελιάς,
από το μπόλιασμα και τη μεταφύτευση έως το κλάδεμα και την
ελαιο-συγκομιδή. Την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής το ταξίδι
καταλήγει στην μεταφορά του ελαιοκάρπου σε ελαιοτριβείο ψυχρής
σύνθλιψης και την τελική δοκιμή του βιολογικού έξτρα παρθένου
ελαιολάδου (προτείνεται για επίγευση φρεσκοψημένο ζυμωτό
ψωμί σε περίσσεια ελαιολάδου πασπαλισμένο με φυσικό αλάτι
και ρίγανη της περιοχής!). Αν θέλετε να βιώσετε την εμπειρία, την
αγωνία αλλά και το μεράκι του παραδοσιακού ελαιοκαλλιεργητή
ελάτε εδώ στην Κρυόβρυση Μονεμβασιάς που το δώρο της θεάς
Αθηνάς σας περιμένει με ανοιχτή τη κλαδωτή του αγκαλιά!
Διάρκεια επίσκεψης: 60 – 90 λεπτά (εξαρτάται την εποχή)
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν με την αγορά προϊόντων (ελαιολάδου
– βρώσιμων ελιών) 40€/άτομο. Συμμετοχή άνευ αγοράς προϊόντων
25€/άτομο.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2732 062105 &
στο eleonesfavvas@yahoo.gr

ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ
ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Η Φωτεινή και ο Παρασκευάς στο κατάστημά τους,
“Εδωδιμοπωλείο”, στον κεντρικό δρόμο του Κάστρου της
Μονεμβασιάς, θα σας συνοδεύσουν σε ένα ταξίδι γνωριμίας με
το πιο χαρακτηριστικό προϊόν της λακωνικής γης, το ελαιόλαδο
και την ελιά, το δέντρο που είναι άρρηκτα δεμένο με την ζωή των
ανθρώπων στην περιοχή. Ο ελαιώνας τους, με την ονομασία “Benios”, βρίσκεται στην περιοχή των Νομίων, νότια της Μονεμβασιάς και
έχει ελαιόδενδρα της ποικιλίας Αθηνοελιάς, πολλά από τα οποία
χρονολογούνται από το 1850. Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε
το εξαιρετικής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που εδώ και
τρεις γενιές παράγει η οικογένεια και να μάθετε περισσότερα για την
καλλιέργεια της ελιάς και τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου.
Επίσης, θα ενημερωθείτε και για άλλα χειροποίητα προϊόντα που
φτιάχνονται με βάση το ελαιόλαδο (σαπούνια, καλλυντικά κλπ.)
Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Δεν απαιτείται
κράτηση.
Πληροφορίες στο 27320 61303 & στο edodimopolio@gmail.com

Monemvasia was famous in the Middle Ages for its renowned wine
which was very popular in the commercial centers of the Mediterranean and was sold by the Venetians and the Genovese merchants
under the name “MALVASIA”.
Now, you have the chance to taste representative local varieties of
white, rosé and red wine and learn more about the viticulture and
the glorious history of Malvasia wine at Café Byzantino, located on
the main square within the Castle of Monemvasia. You can choose
among the suggested varieties, which are accompanied by local
delicacies or create your own tasting experience.
Wine tasting at Café Byzantino can take place every evening from 6
to 9 pm and the prices for a single glass of wine with its snack start
from 7 EUR/person. Discounts apply for a full tasting (4 glasses of
wine per person).
*There is ΝΟ requirement of a reservation or a minimum number of
participants.
You can also visit Monemvasia Winery of George Tsimpidis, who
worthily continues the long wine-growing tradition of the region,
taste their extraordinary wines and, if lucky, be guided to the winery
and the vineyards.
Wine tastings in the winery can take place daily from 11 am to 3 pm
except Sundays and Mondays at their facilities in Velies village, close
to Monemvasia.
Minimum number of participants: 5 people - Reservation required
For more information and reservations, please call: 27320 53096 27315 00125 or send an email to: info@malvasiawines.gr

τοπικές ποικιλίες λευκού, ροζέ και ερυθρού οίνου, καθώς και να
μάθετε περισσότερα για την παραγωγή και την ενδιαφέρουσα ιστορία
του μονεμβασιώτικου κρασιού στο καφέ “Βυζαντινό” που βρίσκεται
στην κεντρική πλατεία του Κάστρου της Μονεμβασιάς. Μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα στις προτεινόμενες ποικιλίες που συνοδεύονται
από εκλεκτά εδέσματα της περιοχής ή να δημιουργήσετε τη δική σας
γευστική εμπειρία.
Η δοκιμή κρασιού στο “Βυζαντινό” μπορεί να πραγματοποιηθεί
καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και οι τιμές για ένα
ποτήρι κρασί με το μεζέ του ξεκινούν από τα 7 ευρώ/άτομο, ενώ υπάρχει
έκπτωση για μια πλήρη δοκιμή 4 κρασιών.
* ΔΕΝ απαιτείται κράτηση ή ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων.
Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το οινοποιείο της Οινοποιητικής
Μονεμβασίας -Γ. Τσιμπίδη, που συνεχίζει επάξια την παράδοση της
περιοχής, να δοκιμάσετε τα εξαιρετικά κρασιά τους και να ξεναγηθείτε
στο οινοποιείο.
Δοκιμές κρασιού στο οινοποιείο μπορούν να πραγματοποιηθούν
καθημερινά εκτός Κυριακής και Δευτέρας από τις 11 το πρωί έως τις 3
το απόγευμα κατόπιν συνεννόησης.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 5 άτομα
Για πληροφορίες και κρατήσεις: 27320 53096 - 27315 00125
info@malvasiawines.gr

ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

H Μονεμβασιά ήταν πάντα ξακουστή για τα περίφημα κρασιά της που
ήταν περιζήτητα στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου και
τα οποία οι Βενετοί και Γενουάτες έμποροι πωλούσαν με το όνομα
MALVASIA.
Τώρα έχετε πλέον τη δυνατότητα να δοκιμάσετε αντιπροσωπευτικές
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For more information / Για περισσότερες πληροφορίες
visit
www.monemvasiatour.com

επισκεφθείτε
www.monemvasiatour.com

activitie

...or download the mobile application Laconia Guide - PeloGuides.
...ή κατεβάστε την εφαρμογή Laconia Guide - PeloGuides.

GUIDED TOURS IN THE CASTLE
WINE TASTING
HIKING TOURS
BICYCLE RIDES | MOUNTAIN BIKING
SNORKELING IN PLYTRA
COOKING CLASSES

www.peloguides.com

TOUR IN A TRADITIONAL OLIVE GROVE
OLIVE OIL TASTING

For reservations send an email to info@monemvasiatour.com or call at 693 978 0001.
Για κρατήσεις στείλτε email στο info@monemvasiatour.com ή τηλεφωνήστε στο 693 978 0001.

