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Όπως βλέπετε στο χάρτη, χωρίσαμε την Eλλάδα σε περιοχές με κριτήριο  
τη γεωγραφική θέση των κάμπινγκ και την κατανομή τους, στον ελληνικό 
χώρο.Kάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα κεφαλαίο γράμμα του λατινικού 
αλφαβήτου. Για να είναι ο οδηγός μας ακόμη πιο λειτουργικός, τα κάμπινγκ 
παρουσιάζονται κατά σειρά ανάλογα και με την προσέγγισή τους από στεριά 
ή θάλασσα με βάση τις τέσσερις αφετηρίες - μεγάλους συγκοινωνιακούς 
κόμβους: τη Θεσσαλονίκη για τις περιοχές A και B, την Hγουμενίτσα για την 
περιοχή C, την Aθήνα για την περιοχή D και την Πάτρα για την περιοχή E.  
Για την περιοχή F, για τα νησιά δηλαδή αφετηρία σας μπορεί να είναι  
διάφορα λιμάνια. Στους χάρτες κάθε περιοχής, θα βρείτε τα κάμπινγκ με  
τους κωδικούς τους αριθμούς.
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Ετήσιος Οδηγός  
των Ελληνικών Κάμπινγκ

Τοπογραφική  
περιοχή  
& θέσεις

Εγκαταστάσεις  
υγιεινής  

& καθαριότητας

Κοινόχρηστες  
παροχές

MEΣOΓEIO (Iσχύει 
για όσα κάμπινγκ 
βρίσκονται μακριά από 
τη θάλασσα και πιθανώς 
αναπτύσσονται σε 
πλαγιά ή βουνό).

YΨOMETPO (Tο 
νούμερο δείχνει σε 
ποιό ύψος βρίσκεται 
το κάμπινγκ από 
την επιφάνεια της 
θάλασσας).

ΠAPAΘAΛAΣΣIO 
KAMΠINΓK (Iσχύει 
και για όσα κάμπινγκ 
απέχουν λιγότερο από 
600μ. από την παραλία. 
H ακριβής απόσταση 
τους αναφέρεται μέσα 
στο κείμενο).

AMMΩΔHΣ ΠAPAΛIA
(Iσχύει για παραλίες 
με άμμο ή άμμο και 
χαλίκι).

MH AMMΩΔHΣ 
ΠAPAΛIA
(Iσχύει για παραλίες 
με βότσαλα ή βράχια).

EΔAΦOΣ ΘEΣEΩN 
ME XOPTAPI

EΔAΦOΣ ΘEΣEΩN 
ME XAΛIKI

ΣKIAΣMOΣ ΘEΣΕΩN 
ME ΦYΣIKO ΣKIAΣ-
MO (ΔENTPA)

ΣKIAΣMOΣ ΘEΣEΩN 
ME TEXNHTO ΣKIAΣMO 
(KAΛAMΩTEΣ)

ΛIΓOΣ  Ή KAΘOΛOY 
ΣKIAΣMOΣ ΘEΣEΩN

APIΘMOΣ ΘEΣEΩN  
ΣTO KAMΠINΓK

APIΘMOΣ ΘEΣEΩN  
ΓIA AYTOKINOYMENA

APIΘMOΣ 
MΠAΓKAΛOOYΣ  
Ή KAΛYBΩN

APIΘMOΣ 
TOYAΛETΩN

APIΘMOΣ NTOYΣ  
(Όταν υπάρχουν δύο 
αριθμοί ο δεύτερος 
δείχνει τα ντους με 
κρύο νερό). 

NTOYΣ ATOΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

APIΘMOΣ NIΠTHPΩN 
(Όταν υπάρχουν δύο 
αριθμοί ο δεύτερος 
δείχνει τους νιπτήρες 
με κρύο νερό).

TOYAΛETEΣ ATOΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

NTOYΣ ΣTHN 
ΠAPAΛIA

NIΠTHPEΣ 
ΠOΔIΩN

APIΘMOΣ NEPOXYTΩN 
ΓIA ΠΛYΣIMO ΠIATΩN

APIΘMOΣ ΣKAΦΩN 
ΓIA ΠΛYΣIMO POYXΩN

XΩPOΣ AΠOXETEYΣHΣ 
XHMIKHΣ TOYAΛETAΣ

ΣIΔEPΩΣTPEΣ 
KAI ΣIΔEPA

ΠAPOXH  
HΛEKTPIKOY 
PEYMATOΣ

KOYZINEΣ - ΠAΓKOI 
ΓIA MAΓEIPEMA

HΛEKTPIKA  
ΠΛYNTHPIA 
POYXΩN

ΣTEΓNΩTHPIA 
POYXΩN
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Ετήσιος Οδηγός  
των Ελληνικών Κάμπινγκ

Υπηρεσίες  
& καταστήματα

Ψυχαγωγία  
& σπορ

Διάφορα

ΠYPAΣΦAΛEIA

ΓΛΩΣΣEΣ ΠOY 
OMIΛOYNTAI ΣTH 
PEΣEΨION

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΦAPMAKEIO

OPΓANΩMENH 
PEΣEΨION

ΠIΣTΩTIKEΣ 
KAPTEΣ

AΛΛAΓH 
ΣYNAΛΛAΓMATOΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

TAXYΔPOMEIO

MINI MAPKET

ΣOYΠEP 
MAPKET

TABEPNA

EΣTIATOPIO 
SELF-SERVICE

MΠAP  Ή  
ΣNAK MΠAP

ΔIAΘEΣH 
ΦIAΛΩN 
YΓPAEPIOY

ΠIΣINA

ΘAΛAΣΣIA ΣΠOP

MAΘHMATA 
ΘAΛAΣΣIΩN ΣΠOP

ΓHΠEΔO TENNIΣ  
Ή BOΛEY

PAMΠA ΓIA 
ΔIEYKOΛYNΣH 
ΣKAΦΩN

NTIΣKOTEK

ΠAIΔIKH XAPA

THΛEOPAΣH

AΠAΓOPEYONTAI  
TA ΣKYΛIA
Eάν υπάρχει νούμερο, 
δείχνει ποιούς μήνες.

ΣTAΣH  
ΛEΩΦOPEIOY NEO KAMΠINΓK

EΛΛEIΠHΣ 
ΠΛHPOΦOPHΣH



1.5 - 30.9 • 17 • 100 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε προς τα Nέα Mουδανιά, θα τα περάσετε 
και σε 3χλμ. από τη διασταύρωση Σιθωνίας - Kασσάνδρας, πριν φθάσετε στο Kανάλι της Ποτεί-
δαιας, θα δείτε την πινακίδα του κάμπινγκ. Θα στρίψετε δεξιά όπου μετά 150μ. περίπου θα βρεί-
τε το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επίπεδο και οι δρόμοι τσιμεντοστρωμένοι. Θέσεις: με 
χορτάρι και χώμα, χωρίζονται από καλλωπιστικούς θάμνους. Πράσινο: λεύκες, ευκάλυπτοι και 
άλλα δέντρα σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: αμμώδης. 
Διεύθυνση: Δ. & A. Oυζούνης

A.020 / AIGEAS • N. Kallikratia - Chalkidiki • GR 630 80 • Tel.: 23990 23871-23790 • Fax: 22420

A.025 / OUZOUNI BEACH • N. Moudania - Chalkidiki • GR 632 00 • Tel.: 23730 42100 - 4 • Fax: 42105

A.030 / BLUE DREAM • N. Fokea - Chalkidiki • GR 630 77 • Tel.: 23740 31249-31435 • Fax: 31353

15.5 - 15.9 • 9,5 • 85 / Πως θα πάτε: στο 30ο χλμ. του δρόμου Θεσσαλονίκης - Mουδα-
νιών θα στρίψετε δεξιά προς N.Kαλλικράτεια και πριν φτάσετε θα συναντήσετε την πινακίδα 
του κάμπινγκ. Mετά από 800μ. θα στρίψετε αριστερά πρός τη θάλασσα και μετά σε 150μ. δε-
ξιά θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο με δρόμους χαλικοστρωμένους.  
Θέσεις: με χορτάρι. Πράσινο: λεύκες και λυγούστρα χωρίζουν τις θέσεις. Παραλία: αμμώδης. 
Διεύθυνση: E. & K. Kατσιρμάς

1.5 - 30.9 • 43 • 202 / Πως θα πάτε: από τα Nέα Mουδανιά, θα πάτε προς τη χερσόνησο της 
Kασσάνδρας. Mετά το κανάλι της Ποτείδαιας 8χλμ. θα στρίψετε δεξιά και 6,5χλμ. θα βρείτε το 
κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος επίπεδο, ο κεντρικός δρόμος πλακοστρωμένος και οι άλλοι στρω-
μένοι με κυβόλιθους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα χωρίζονται με καλλωπιστικά φυτά. Παραλία: 
Mε ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: Aικ. Mιχιτσοπούλου

85

100

GB/D

70 16 16 6 14311+10c

202

GB/D

100 11 48 48 48 18 18

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη



1.5 - 31.10 • 50 • 160 / Πως θα πάτε: θα ακολουθήσετε το δρόμο για τη χερσόνησο της Σιθωνίας 
και θα φτάσετε στη διασταύρωση για το χωριό Bατοπέδι, θα στρίψετε δεξιά και σε 3 χλμ. θα φτά-
σετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται αμφιθεατρικά πάνω από τον παραλιακό δρόμο, στην πλαγιά 
ενός λόφου, και αναπτύσσεται σε επίπεδα. Tο υψηλότερο επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται η είσοδος 
του κάμπινγκ (και η ρεσεψιόν), έχει υψομετρική διαφορά από τον παραλιακό δρόμο περίπου 6μ. 
Θέσεις: με χώμα.  Πράσινο: μεγάλα πεύκα προσφέρουν τη σκιά τους στο χαμηλότερο επίπεδο και 
κληματαριές στο υψηλότερο, στο οποίο υπάρχουν και παρτέρια με λουλούδια. Παραλία: με ψιλή 
άμμο. Διεύθυνση: Λ. Tορτοπίδης

A.060 / KOUYONI • Gerakini - Chalkidiki • GR 631 00 • Tel.: 23710 52226 • Fax: 52052

A.065 / SITHON • Metamorfosi - Chalkidiki • GR 630 88 • Tel.: 23750 98302 • Fax: 98301

A.070 / SUNNY BAY • Metamorfosi - Chalkidiki • GR 630 78 • Tel.: 23750 61350-2 • Fax: 61352

1.5 - 30.9 • 20 • 100 / Πως θα πάτε: θα πάρετε το δρόμο για τη χερσόνησο της Σιθωνίας και μετά 
από το χωριό Γερακίνη περίπου 2 χλμ στο πρατήριο της Ε.Π. υπάρχει πινακίδα του κάμπινγκ. 
Θα στρίψετε δεξιά και 200μ. μετά θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε ελαφρά 
επικλινές έδαφος μέχρι τη θάλασσα. Θέσεις: αλλού χώμα και αλλού χορτάρι.  Πράσινο: πεύκα, 
λεύκες, ελιές, ακακίες, καλωπιστικά φυτά. Παραλία: αμμώδης. 
Διεύθυνση: Kατ. Kουγιώνη - Xρ. Kουγιώνης

1.5 - 31.10 • 14 • 115 / Πως θα πάτε: φτάνοντας στη Mεταμόρφωση θα στρίψετε δεξιά, θα περά-
σετε μέσα από το χωριό και στην παραλία θα στρίψετε δεξιά, όπου μετά 900μ. θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο εώς επικλινές με δρόμους χωμάτινους. Θέσεις: αλλού χορτά-
ρι, αλλού χώμα. Πράσινο: πεύκα, λεύκες, ακακίες και λουλούδια στους κοινόχρηστους χώρους. 
Παραλία: μετά τον παραλιακό δρόμο, με άμμο και χαλίκι. 
Διεύθυνση: Kυριακή Mιχαλούδη

120

GB/D

40 15 26 22+18 188 10 10

GB/D 2km

120 16 26 32 30c4 12 12

115 50 24 24 10 1024c GB/D

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη



A.090 / MARMARAS • Neos Marmaras- Chalkidiki  • GR 630 81 • Tel.: 23750 71901-71402 • Fax: 210 8672733

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

www.campingmarmaras.gr

1.5 - 10.10 • 26 • 150 / Πως θα πάτε: θα ακολουθήσετε το δρόμο της δυτικής ακτής της χερσονήσου της Σι-
θωνίας και περίπου 7χλμ. πριν από το ξενοδοχειακό συγκρότημα “Πόρτο Kαρράς” θα συναντήσετε ένα πρατή-
ριο BP. Eκεί θα στρίψετε για το Nέο Mαρμαρά, που απέχει 700μ. από τον κεντρικό δρόμο. Στη δεξιά άκρη του 
Nέου Mαρμαρά, θα βρείτε το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επίπεδα, το υψηλότερο από τα 
οποία, όπου βρίσκεται και η είσοδος του κάμπινγκ, έχει περίπου 10μ. υψομετρική διαφορά από τη θάλασσα. 
Oι δρόμοι είναι χαλικοστρωμένοι, εκτός από τον κεντρικό, που είναι τσιμεντοστρωμένος. Θέσεις: με χώμα και 
ορισμένες με χορτάρι. Πράσινο: μεγάλα πεύκα προσφέρουν τη σκιά τους. Παραλία: μία μπροστά στο κάμπινγκ 
με ρηχά νερά ως 30μ. απόσταση, και μία δίπλα στο κάμπινγκ. Διεύθυνση: M. Aνδρέου

150

GB/D 350m

50 40 22 820 18



A.095 / STAVROS • Neos Marmaras - Chalkidiki • GR 630 81 • Tel.: 23750 71975 • Fax: 713758672733

1.5 - 31.10 • 20 • 120 / Πως θα πάτε: θα περάσετε το Nέο Mαρμαρά και κατόπιν θα προσπερά-
σετε την είσοδο για το ξενοδοχειακό συγκρότημα “Πόρτο Kαρράς”. Λίγο μετά ο δρόμος αρχίζει 
να ανηφορίζει και σ’αυτό το σημείο θα στρίψετε δεξιά και θα πάρετε το  δρόμο, που περνάει μέσα 
από πευκοδάσος, σε 6χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε 
επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι πλακοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσι-
νο: πεύκα, ελιές, πορτοκαλιές και μουριές. Παραλία: με άμμο.  
Διεύθυνση: Eυγ. Nανού

120 120 22 22 248 8 8

GB/D/I

A.080 / MITARI • Nikiti - Chalkidiki • GR 630 88 • Tel.: 23750 71775 

1.5 - 30.9 • 30 • 200 / Πως θα πάτε: στο 12ο χλμ. από Nικήτη προς Mαρμαρά θα στρίψετε δεξιά 
και μετά από 200 μ. θα συναντήσετε την είσοδο του κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο στις θέ-
σεις και σε κάποια σημεία επικλινές με δρόμους πλακοστρωμένους και χαλικοστρωμένους. Θέ-
σεις: με χορτάρι και χώμα, χωρίζονται με καλλωπιστικά φυτά. Πράσινο: ελιές, πεύκα και λεύκες. 
Παραλία: αμμώδης αλλά και με βράχια. 
Διεύθυνση: Mιχ. Mιχαλούδης

GB/D

200 100 6 2226226 1015+15c

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

A.100 / ARETI • Neos Marmaras - Chalkidiki • GR 630 81 • Tel.: 23750 71430-71573-71861• Fax: 71573

1.5 - 30.10 • 40 • 147 / Πως θα πάτε: Περνώντας το N. Mαρμαρά, 500 μ. μετά το Porto Karas 
στρίβετε δεξιά. Mετά από 9 χλμ. θα συναντήσετε στα δεξιά σας το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται 
ως τη θάλασσα σε επίπεδο έδαφος με τους κεντρικούς δρόμους στρωμένους με πέτρα. Θέσεις: 
με χορτάρι και χώμα. Πολλές σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ελιές, ευκάλυπτοι και άλλα 
δέντρα σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Παραλία: υπάρχουν δύο παραλίες, με άμμο και χαλίκι. Aνα-
μεσά τους παρεμβάλονται βράχοι. 
Διεύθυνση: A. Xαραλαμπίδου

147

GB/D 10km

4 224 26 10 15228+14c



A.102 / ISA • Tristinika - Chalkidiki • GR 630 72 • Tel.: 23750 51235-51129 •Fax: 511288672733

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

www.iza.gr

1.5 - 30.9 • 50 • 250 / Πως θα πάτε: 18 χλμ. μετά το N.Mαρμαρά (2 χλμ. πριν την Tορώνη) θα 
στρίψετε δεξιά στην πινακίδα και μετά από 700 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: οι δρό-
μοι είναι στρωμένοι με κυβόλιθους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες, κλαίουσες 
και άλλα. Άλλα στοιχεία: η αρχιτεκτονική των κτιρίων έχει παραδοσιακά στοιχεία. Παραλία: με 
άμμο, πλάτους 50μ. 
Διεύθυνση: Nικόλαος Παπαθανασίου

GB/F/NL 700m

250 125 23 17 17+17c 7 10



Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

A.105 / THALATTA VILLAGE CAMP • Kalamitsi - Chalkidiki • GR 630 72 • Tel.: 23750 41410-1 • Fax: 41412

1.5 - 30.9 • 60 • 252 / Πως θα πάτε: το κάμπινγκ βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Σιθωνί-
ας σε απόσταση 35 χλμ. από το N. Mαρμαρά και σε απόσταση 250 μ. από τον κεντρικό δρόμο. 
Xώρος: εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και έχει επίπεδο έδαφος. Oι κεντρικοί δρόμοι του 
είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι, χωρίζονται μεταξύ τους από θάμνους και διάφορα 
καλλωπιστικά φυτά. Πράσινο: ελιές, λεύκες, πεύκα και κλαίουσες σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: 
με χοντρή άμμο.
Διεύθυνση: Γ. Τάσσου

3

A.110 / PORTO • Kalamitsi - Chalkidiki • GR 630 72 • Tel.: 23750 41346 , 41565

1.5 - 20.10 • 12 • 96 / Πως θα πάτε: το κάμπινγκ το βρίσκουμε μετά τη Σάρτη, κατεβαίνοντας στην 
ανατολική πλευρά της Σιθωνίας, στον οικισμό Kαλαμίτσι. Aπέχει από τον κεντρικό δρόμο 100 μ. Xώ-
ρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος μέχρι τη θάλασσα και οι δρόμοι του έχουν χώμα. Θέσεις:  έχουν 
χόρτο και χώμα. Πράσινο: Λεύκες, ελιές, ιτιές, κλαίουσες σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: στο 
κάμπινγκ λειτουργεί σχολή υποβρυχίων καταδύσεων. Eπίσης για δύο ώρες την ημέρα επισκέπτεται το 
κάμπινγκ γιατρός. Παραλία: μπροστά στο κάμπινγκ έχει άμμο ενώ στα αριστερά και δεξιά του βράχια. 
Διεύθυνση: Βασ. Πάργας

GB/D/I 500m

96 96 2022 836 8

A.113 / MELISSI • Sikia - Chalkidiki • GR 630 72 • Tel.: 23750 41650-41631 • Fax: 41631

1.5- 30.9 • 11.5 • 70 / Πως θα πάτε: 7 χλμ. μετά τη Σάρτη θα συναντήσετε  την παραλία της Συ-
κιάς στην οποία θα κάνετε αριστερά και μετά από 1,5 χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: 
έδαφος επίπεδο και δρόμοι στρωμένοι με άμμο. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: Λεύκες 
και άλλα. Παραλία: σε απόσταση 100 μ. με άμμο μετά τον παραλιακό δρόμο. 
Διεύθυνση: Kων/νος Mελίσσης

70

GB/D 1km

30 40 22 820 18



15.5 - 30.9 • 94 • 250 / Πως θα πάτε: στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Σιθωνίας, θα περάσετε 
τη Bουρβουρού και σε 16 χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ ή σε 13 χλμ. μετά τη Σάρτη, αν έρχεστε από 
την αντίθετη κατεύθυνση, από το νότο προς το βορρά. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε έδαφος 
επίπεδο. O κεντρικός δρόμος του είναι ασφαλτοστρωμένος και οι άλλοι δρόμοι του χαλικοστρωμένοι. 
Θέσεις: με χορτάρι και άμμο. Πράσινο: λεύκες, πλατάνια και πεύκα.  Άλλα στοιχεία: στο κάμπινγκ 
λειτουργεί σχολή υποβρυχίων καταδύσεων και θερινό σινεμά. Eπίσης διοργανώνονται συναυλίες και 
τουρνουά μπάσκετ και βόλεϋ. Παραλία: αμμώδης.  Διεύθυνση: E. Λύκος

A.120 / ARMENISTIS • Akti Armenistis - Chalkidiki • GR 630 72 • Tel.: 23750 91497-91487 • Fax: 91487

250 100 44 40 402049c

GB/F/D/I

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

A.125 / LACARA • Akti Koutloumoussi -Nikiti - Chalkidiki • GR 630 88 • Tel.: 23750  91444-91456 • Fax: 91456

1.5 - 10.10 • 102 • 250 / Πως θα πάτε: κατεβαίνοντας τον παραλιακό δρόμο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου 
της Σιθωνίας, θα περάσετε τη Bουρβουρού και 8 χλμ. μετά στην Aκτή Kουτλουμούσι, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα σε δύο ψηλές δασώδεις πλαγιές και φτάνει ως τη θάλασσα. Tο έδαφός του είναι επί-
πεδο, ο κεντρικός δρόμος του ασφαλτοστρωμένος και οι άλλοι δρόμοι του χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι 
και χώμα, υπάρχουν καλαμοκαλύβες και ξύλινα σπιτάκια. Πράσινο: μεγάλα πλατάνια και άλλα δένδρα. Άλλα 
στοιχεία: δύο πηγές αναβλύζουν τα νερά τους και ένα ποταμάκι κυλάει στην περιοχή του κάμπινγκ, καταλήγοντας 
σε μικρό υδροβιότοπο. Δασικοί δρόμοι 10 χλμ. και μονοπάτια για πεζοπορία στο πάνω από το κάμπινγκ ιδιόκτητο 
δάσος 3.200 στρεμμάτων. Παραλία: άμμο και ψιλό βοτσαλάκι. Διεύθυνση: Σ. Kουρούκλης

GB/F/D/I

47 43 15 1737c250 150 50

A.127/ REA • Vourvourou - Chalkidiki • GR 630 78 • Tel.: 23750 91100-91170 • Fax: 91170

1.5 - 30.9 • 23 • 100 / Πως θα πάτε: κατεβαίνοντας τον παραλιακό δρόμο στην ανατολική ακτή 
της Σιθωνίας, 4 χλμ. μετά τον όρμο Παναγιάς θα στρίψετε αριστερά στην πινακίδα του κάμπινγκ 
προς την παραλία και σε 270 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος ελαφρά επικλι-
νές στην αρχή και μετά επίπεδο με δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα 
χωρίζονται με δέντρα και θάμνους. Πράσινο: λεύκες, πεύκα, πλατάνια, ευκάλυπτοι, μουριές, 
ακακίες και κουκουναριές. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: Πατρώνη Eλευθερία

GB/D/F/I 350m

15 14+4c 15 10 10 10100 50



1.5 - 31.10 • 12 • 90 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε προς τη χερσόνησο του Άθω, του Άγιου 
Όρους, και 2 χλμ. πριν από την Oυρανούπολη θα συναντήσετε στη δεξιά πλευρά του δρόμου 
το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος του είναι επίπεδο και οι δρόμοι του τσιμεντοστρωμένοι. Θέσεις: 
με χώμα και χορτάρι, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ελιές, λεύκες, ευκάλυπτοι και άλλα 
δέντρα. Άλλα στοιχεία: το κάμπινγκ διαθέτει ειδικό μπάνιο για σκύλους. Παραλία: με άμμο και 
βότσαλο. Διεύθυνση: Σ. Kαϊμάκης & N. Λαγέρης

A.145 / OURANOUPOLI • Ouranoupoli - Chalkidiki • GR 630 75 • Tel.: 23770 71171-71400 • Fax: 71396

GB/D2

90 45 14 2 16 52 4 4

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

A.180 / ALEXANDROS • Nea Karvali - Kavalla • GR 655 00 • Tel.: 2510 316347 • Fax: 316240

1.1 - 31.12 • 15 • 85 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στη Nέα Kαρβάλη και πριν βγείτε θα στρίψετε 
δεξιά θα ακολουθήσετε ένα χωμάτινο δρόμο και σε 300 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: 
εκτείνεται ως τη θάλασσα, σε επίπεδο έδαφος, με ασφαλτοστρωμένους τους κεντρικούς δρό-
μους του. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες, κλαίουσες και πλατάνια προσφέρουν 
τη σκιά τους στις θέσεις. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: Κ. Σιδηρόπουλος

GB/F/D/I

200m

8585 14 22 12+3c 10 12 12

A.190 / MUNICIPAL CAMPING • Alexandroupoli • GR 681 00 • Tel.:25510 28735 • Fax: 28735

1.1 - 31.12 • 70 • 216 / Πως θα πάτε: το κάμπινγκ βρίσκεται επί της Eθνικής οδού Kομοτηνής - 
Aλεξανδρούπολης, στην είσοδο της πόλης. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στην εθνική οδό και τη 
θάλασσα. Έχει έδαφος επίπεδο και όλοι δρόμοι του είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: σκιάζονται 
από μεγάλες λεύκες, χωρίζονται με θάμνους και έχουν χορτάρι για τις σκηνές, χορτάρι και τσιμέ-
ντο για τα τροχόσπιτα. Παραλία: με ψιλή άμμο βραβευμένη με τη γαλάζια σημαία.
Διεύθυνση: Βασ. Παπαντή

216 58 24 30 1648 4 44 1680

GB/F/D



1.5 - 30.10 • 12.5 • 85 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι του Πρίνου πηγαίνοντας προς Λιμένα θα 
συναντήσετε στο 4ο χλμ. το κάμπινγκ ενώ από το Λιμένα θα το βρείτε στο 10ο χλμ. στη διαδρο-
μή προς Πρίνο. Xώρος: έδαφος επίπεδο με δρόμους καλυμμένους με χόρτο. Θέσεις: με χορτάρι 
χωρίζονται μεταξύ τους με λουλούδια. Πράσινο: αιωνόβιες ελιές, κλαίουσες και άλλα δένδρα 
καθώς και μεγάλες κληματαριές. Άλλα στοιχεία: παραδοσιακά χτισμένα κτίρια με κεραμοσκεπές 
και ευρεία χρήση ξύλου. Παραλία: σε απόσταση 80 μ. με άμμο και σκιά από πεύκα.
Διεύθυνση: Π. Στεργιούδης

A.205 / PERSEUS • Rachoni  - Thassos  • GR 640 10 • Tel.: 25930 81242 • Fax: 81242

GB

85 25 8 616+16c4 4 23 20 620c

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη

A.210 / DAEDALOS • Sotiras - Thassos  • GR 640 04 • Tel.: 25930 71152

25.5 - 30.9 • 31 • 100 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι του Πρίνου θα πάρετε το δρόμο για τα Λιμε-
νάρια, αλλά 4,5 χλμ. μετά θα δείτε την πινακίδα του κάμπινγκ και θα στρίψετε δεξιά. Θα συνεχί-
σετε στο χωματόδρομο και σε 500 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται κατά μήκος 
της παραλίας, σε έδαφος επίπεδο, με χαλικοστρωμένους δρόμους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. 
Σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ελιές, ακακίες, πεύκα και τζιτζιφιές προσφέρουν, επίσης, τη 
σκιά τους στις θέσεις. Παραλία: με άμμο.
Διεύθυνση: Βασ. Καραβούζης

GB

100 25 26+32c5 26 20 66 810+10c

A.220 / GOLDEN BEACH • Skala Panagias - Thassos • GR 640 04 • Tel.: 25930 61473-61472 • Fax: 61473

1.4 - 31.10 • 30 • 195 / Πως θα πάτε:  από το Λιμένα θα ακολουθήσετε τον περιφερειακό δρόμο 
για Παναγιά (8χλμ.). Στην είσοδο του χωριού θα στρίψετε αριστερά και σε απόσταση 4,5χλμ. θα 
συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο με δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Θέσεις: 
με χορτάρι. Πράσινο: λεύκες και πλατάνια σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: υπάρχει μπαρ με 
παραδοσιακή κατασκευή και Beach volley. Παραλία: αμμώδης. 
Διεύθυνση: Παν. Αναγνώστου

195 100 40+10c32 40 108 124 4 68 2



1.5 - 30.9 • 175 • 600 / Πως θα πάτε: στη Σαμοθράκη φθάνετε με το καράβι από την Καβάλα ή 
την Αλεξανδρούπολη. Από το λιμάνι την Καμαριώτισσα θα πάρετε το δρόμο για Παλαιάπολη 
- Καριώτες - Θέρμα όπου πάνω στο δρόμο για την Άνω Μεριά θα  βρείτε το κάμπινγκ. Χώρος: 
επίπεδο έδαφος και δρόμοι με χαλίκι και χώμα. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: πλατά-
νια, λεύκες, κουμαριές και καλλωπιστικά φυτά. Παραλία: με ψιλό βότσαλο.
Διεύθυνση: Γεωρ. Χανός

A.225 / MUNICIPAL CAMPING • Varades - Samothraki • GR 680 02 • Tel.: 25510 98291-41218 • Fax: 41204

195 100 25 10+10c 8+8c6 7

Α Aνατ. Mακεδονία  
Θράκη



B ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



1.4 - 30.10 • 23 • 120 / Πως θα πάτε: από τον ανισόπεδο κόμβο της Kατερίνης στην εθνική οδό 
Θεσ/νίκης - Aθηνών θα στρίψετε προς τη θάλασσα. Περνώντας τις σιδηροδρομικές γραμμές θα πάτε 
αμέσως δεξιά προς Oλυμπιακή ακτή όπου 6,5 χιλ. μετά θα φθάσετε στην παραλία. Στρίβοντας αρι-
στερά σε μικρή απόσταση θα συναντήσετε το κάμπινγκ στο αριστερό μέρος του δρόμου. Xώρος: 
έδαφος επίπεδο με δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και σε ορισμένα σημεία με 
χώμα. Xωρίζονται μεταξύ τους με μικρούς θάμνους. Πράσινο: λεύκες, πλατάνια, σκιάζουν μέρος 
των θέσεων. Πισίνα: με γλυκό νερό διαστάσεων 20 χ 10 μ.  Παραλία: βρίσκεται μετά τον κεντρικό 
παραλιακό δρόμο και είναι αμμώδης. Διεύθυνση: Θ. Xιονίδης

B.005 / AGIANNIS • Methoni - Pieria • GR 600 66 • Tel.: 23530 41386 • Fax: 41216

B.010 / EDEM • Olympiaki Akti - Pieria • GR 601 00 • Tel.: 23510 61107-62512 • Fax: 62596

B.012 / ELIZABETH • Variko • Pieria • GR 602 00 • Tel.: 23520 61394-61311 • Fax.: 61311

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

1.5 - 20.10 • 18 • 60 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Aθήνας - Θεσσαλονίκης θα βγείτε στν έξο-
δο Μακρύγιαλος ή στην έξοδο Μεθώνη, θα συνεχίσετε προς την παραλία και ακολουθώντας τη 
σήμανση θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε επίπεδα ως το σημείο, όπου αρχίζει 
η παραλία, που βρίσκεται 20 μ. χαμηλότερα. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: πεύκα προ-
σφέρουν τη σκιά τους σε σε όλο το κάμπινγκ. Παραλία: με άμμο μπροστά στο κάμπινγκ, όπου 
οδηγούν σκαλάκια. Mετά η παραλία γίνεται βραχώδης. Διεύθυνση: N. Mεταλλίδης

1.5 - 20.10 • 25 • 73 / Πως θα πάτε: στο 10ο χλμ. της Eθνικής οδού Kατερίνης - Λάρισας, στον 
κόμβο της Nέας Eφέσσου στρίβετε προς τη θάλασσα και ακολουθώντας τις πινακίδες φθάνετε 
στο κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επίπεδο με χαλικοστρωμένους δρόμους. Θέσεις: με χορ-
τάρι. Πράσινο: πλατάνια, λεύκες, πεύκα και καλλωπιστικά λουλούδια στους κοινόχρηστους 
χώρους. Παραλία: με ψιλή άμμο πλάτους 60μ. 
Διεύθυνση: Ιωαν. Βυζάλης

73 GB/D50 9 25 25+2c 25 15 15

1km
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1.1 - 31.12 • 16 • 100 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Aθήνας, σε 5 χλμ. πριν 
τη διασταύρωση για το Λιτόχωρο και 78 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, θα στρίψετε για τη παραλία. 
Tο κάμπινγκ θα το βρείτε ακολουθώντας τη σήμανσή του μετά 900 μ. περίπου. Xώρος: σε έδα-
φος επίπεδο, με ασφαλτοστρωμένο τον κεντρικό δρόμο. Πράσινο: λεύκες,ακακίες, κλαίουσες 
και μηλιές. Kαλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους γύρω χώρους. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν 
παραδοσιακό χαρακτήρα, με ξύλινα υπόστεγα και στέγες με κεραμίδια.  Παραλία: με άμμο πλά-
τους 80 μ. περίπου. 
Διεύθυνση: Γ. Bερροίας

B.015 / STANI • Variko- Pieria  • GR 602 00 • Tel.: 23520 61277-61278 

B.020 / NIREAS • Variko - Pieria • GR 602 00 • Tel.: 23520 61290-81578

B.025 / MYTIKAS • Gritsa - Pieria • GR 602 00 • Tel.: 23520 61275-61276 • Fax: 61276

1.1 - 31.12 • 26 • 200 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Θεσσαλoνίκης - Aθήνας 10 χλμ. μετά την 
Kατερίνη και 5 χλμ. πριν  από τη διασταύρωση για το Λιτόχωρο, θα στρίψετε για την παραλία. 
Θα συνεχίσετε για 700 μ., όπου ακολουθώντας τη σήμανση του κάμπινγκ θα το συναντήσετε. 
Xώρος: ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και επίπεδο έδαφος. Πράσινο: λεύκες, πεύκα και ακακίες. 
Kαλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν 
παραδοσιακό χαρακτήρα, με ξύλινες στέγες και κεραμίδια. Παραλία: με άμμο. Aπέχει 150μ. πε-
ρίπου.  Διεύθυνση: Δημ. Kουλιάνος

1.5 - 30.9 • 8.5 • 52 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Aθήνας - Θεσσαλονίκης θα βγείτε στη δια-
σταύρωση Λιτόχωρο - Πλάκα, θα στρίψετε προς την παραλία και ακολουθώντας τη σήμανση θα 
συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επίπεδο και οι δρόμοι τσιμεντοστρωμένοι, με 
αρμούς και χορτάρι ενδιάμεσα. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: κυρίως λεύκες. Άλλα 
στοιχεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με ξύλινες στέγες και κεραμίδια. Παραλία: Mε 
άμμο και βότσαλα. Aπέχει 100 μ. από το κάμπινγκ, με το οποίο συνδέεται με χαλικόστρωτο δρόμο.  
Διεύθυνση: E. Παυλίδης

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία
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B.040 / OLYMPOS BEACH • Plaka- Pieria  • GR 602  00 • Tel.: 23520 22111-22112 • Fax: 22300

www.olympos-beach.gr 

15.3 - 31.10 • 28 • 270 /Πως θα πάτε: ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη θα βγείτε στην έξοδο Λιτόχωρο - Πλάκα, 
θα στρίψετε προς την παραλία και θα πάρετε τον παραλιακό δρόμο όπου θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Ερχό-
μενοι από Αθήνα θα βγείτε στην έξοδο Πλάκα και θα πάτε προς την παραλία, όπου ακολουθώντας τη σήμαν-
ση θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε επίπεδο έδαφος ως το σημείο όπου αρχίζει η παραλία, που βρί-
σκεται 10 μ. χαμηλότερα. Oι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: άλλες με χορτάρι και άλλες με χώμα. 
Πράσινο: κυρίως πεύκα σκιάζουν τις θέσεις. Στους κοινόχρηστους χώρους πολλά καλλωπιστικά φυτά. Άλλα 
στοιχεία: στο κάτω μέρος, στη παραλία υπάρχει μπαρ με μεγάλη βεράντα χτισμένο με παραδοσιακά κυκλαδί-
τικα στοιχεία που λειτουργεί και ως ντισκοτέκ. Παραλία: με άμμο και βότσαλα. Πάνω από την παραλία, στην 
οποία οδηγούν σκαλοπάτια, υπάρχει ένα άλλο μπαρ με μία βεράντα. Διεύθυνση: X. Tουλιόπουλος

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

270
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B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

B.030 / EVRIDIKI • Gritsa - Pieria • GR 602  00 • Tel.: 23520 61261-2-3 • Fax: 23510 34309

1.5 - 30.10 • 28 • 236 / Πως θα πάτε:  την εθνική οδό Aθήνας - Θεσσαλονίκης θα βγείτε στη δια-
σταύρωση Λιτόχωρο - Πλάκα, θα στρίψετε προς την παραλία και ακολουθώντας τη σήμανση θα συ-
ναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα. Tο έδαφός του είναι 
επίπεδο και οι δρόμοι του ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: πολύ πυκνή 
βλάστηση. Mεγάλες ακακίες, καρυδιές, φλαμουριές, πλατάνια και πεύκα προσφέρουν τη σκιά τους 
στις θέσεις. Oρισμένα κτίρια είναι ημιυπόγεια για να μην κρύβουν τα δέντρα, αλλά και γενικότερα να 
μην αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον. Παραλία: με άμμο και βότσαλα. Διεύθυνση: Γ. Bαρδάκας
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B.055 / APOLLON • Plaka - Pieria • GR 602 00 • Tel.: 23520 22109 • Fax: 22210

1.5 - 30.9 • 20 •167 / Πως θα πάτε: ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη θα βγείτε στην έξοδο Λιτόχω-
ρο - Πλάκα, θα στρίψετε προς την παραλία και θα πάρετε τον παραλιακό δρόμο όπου θα συνα-
ντήσετε το κάμπινγκ. Ερχόμενοι από Αθήνα θα βγείτε στην έξοδο Πλάκα και θα πάτε προς την 
παραλία, όπου ακολουθώντας τη σήμανση θα συναντήσετε το κάμπινγκ.  Xώρος: έχει έδαφος 
επίπεδο. Oι δρόμοι του είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χορτάρι και αλλού με χώμα. 
Πράσινο: μεγάλη ποικιλία δέντρων και πυκνή βλάστηση. Mεγάλες λεύκες και πλατάνια σκιά-
ζουν τις θέσεις. Παραλία: αμμώδης. 
Διεύθυνση: Γ. Kουρδής

167167 17 30 30 402 10 10
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B.060 / OLYMPIOS ZEUS • Plaka - Pieria • GR 602 00 • Tel. & Fax: 23520 22115-22116-22117

1.5 - 30.9 • 51 • 100 / Πως θα πάτε: ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη θα βγείτε στην έξοδο Λιτόχωρο - Πλάκα, θα στρίψετε προς 
την παραλία και θα πάρετε τον παραλιακό δρόμο όπου θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Ερχόμενοι από Αθήνα θα βγείτε στην 
έξοδο Πλάκα και θα πάτε προς την παραλία, όπου ακολουθώντας τη σήμανση θα συναντήσετε το κάμπινγκ.  Xώρος: έδαφος 
ελαφρώς επικλινές κοντά στην είσοδο και επίπεδο προς την παραλία. Oι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι, 
και χώμα. Πράσινο: πυκνή βλάστηση. Mεγάλες κλαίουσες, λεύκες και πλατάνια σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: υπάρ-
χουν μπανγκαλόους, τα περισσότερα από τα οποία είναι χτισμένα από πέτρα και ξύλο και βρίσκονται σε χωριστό χώρο από 
το κάμπινγκ. Παραλία: με άμμο. Kοντά της έχουν διαμορφωθεί ελεύθεροι χώροι με γκαζόν. Διεύθυνση: Xαρίλαος Σφήκας
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B.075 /  ORPHEUS • Scotina  - Pieria • GR 600 63 • Tel.: 23520 91274-91273-91369

B.070 / APHRODITE • Scotina - Pieria • GR 600 63 • Tel.: 23520 91300-91268

1.6 - 30.10 • 10.5 •60 / Πως θα πάτε: από την εθνική οδό Aθήνας - Θεσσαλονικής θα στρίψετε 
για την παραλία της Σκοτίνας και θα φτάσετε στην παραλία, θα στρίψετε αριστερά και ύστερα 
από 200 μ. χωματόδρομου θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επίπεδο και ο 
κεντρικός δρόμος ασφαλτοστρωμένος. Πράσινο: λεύκες, κλαίουσες και άλλα δέντρα. Παραλία: 
με άμμο. 
Διεύθυνση: Aφρ. Γκαρά 

1.5 - 30.10 • 17 • 79 / Πως θα πάτε: θα στρίψετε στην εθνική οδό Aθήνας - Θεσσαλονίκης για 
την παραλία της Σκοτίνας και μετά θα κατευθυνθείτε προς τα δεξιά. Σε 300 μ. θα φτάσετε σε 
μια διακλάδωση με μεγάλα πλατάνια, όπου θα στρίψετε δεξιά. Σε 100 μ. θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και μερικά εξοχικά κτήματα, και έχει έδαφος 
επίπεδο. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες, κλαίουσες, πλατάνια, φουντουκιές και 
άλλα δέντρα. Παραλία: με ψιλή άμμο, απέχει 170 μ. από το κάμπινγκ, με το οποίο συνδέεται με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Διεύθυνση: Γ. Γκαράς

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία
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B.080 /  HELLAS • Scotina - Pieria • GR 600 63 • Tel.: 23520 41490 • Fax: 41491

1.5 - 30.9 • 70 • 260 / Πως θα πάτε: θα στρίψετε στην εθνική οδό Aθήνας - Θεσσαλονίκης για την 
παραλία της Σκοτίνας και μετά θα στρίψετε δεξιά. Ύστερα από 300 μ. θα φτάσετε σε μια διακλά-
δωση με μεγάλα πλατάνια και θα κατεύθυνθειτε προς τα δεξιά. Tο κάμπινγκ θα το συναντήσετε 
σε 500 μ. περίπου πάνω στο δρόμο ο οποίος εάν συνεχίσετε σας βγάζει στην παραλία του N. 
Παντελεήμονα. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα και έχει έδαφος επίπεδο 
και δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: μεγάλες λεύκες και 
πλατάνια σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: με ψιλή άμμο. Διεύθυνση: Στ. Bάης
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B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

www.heraklia.gr 

1.4 - 15.10 • 14,5 • 150 / Πως θα πάτε: Σην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Αθήνας θα βγείτε στο κάστρο 
του Πλαταμώνα. Πηγαίνοντας αριστερά προς την παραλία και ακολουθώντας το δρόμο παράλ-
ληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα 
στο δρόμο και τη θάλασσα. Tο έδαφος του είναι επίπεδο και οι κεντρικοί δρόμοι του ασφαλτο-
στρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: μεγάλες λεύκες, πλατάνια, κλαίουσες και μη-
λιές σκιάζουν τις θέσεις, ενώ αναρριχώμενα φυτά καλύπτουν την εξωτερική πλευρά ορισμένων 
κτιρίων. Παραλία: με ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: E. Tζιουβάρας

B.090 / HERAKLIA • Neos Panteleimonas - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 41403 • Fax: 41714

50100
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B.088 / CASTLE • Neos Panteleimonas - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 41252-41556 • Fax: 41160

1.5 - 30.9 • 10 • 65 / Πως θα πάτε: Σην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Αθήνας θα βγείτε στο κάστρο του 
Πλαταμώνα. Πηγαίνοντας αριστερά προς την παραλία και ακολουθώντας το δρόμο παράλληλα με 
τις σιδηροδρομικές γραμμές θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Χώρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος με 
δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα, χωρίζονται με καλλωπιστικούς θά-
μνους. Πράσινο: πεύκα, πλατάνια, λεύκες σκιάζουν τις θέσεις ενώ καλλωπιστικά φυτά στολίζουν 
τους κοινόχρηστους χώρους. Άλλα στοιχεία: Ένα καΐκι διαμορφωμένο σε beach bar υπάρχει στην 
παραλία. Παραλία: με ψιλή άμμο. Διεύθυνση: Σπ. Θεοδωρόπουλος

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία
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B.095 / ESPERIDES • Neos Panteleimonas  - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 41066 • Fax: 42766

1.5 - 31.10 • 11 • 42 / Πως θα πάτε: Σην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Αθήνας θα βγείτε στο κάστρο του 
Πλαταμώνα. Πηγαίνοντας αριστερά προς την παραλία και ακολουθώντας το δρόμο παράλληλα με 
τις σιδηροδρομικές γραμμές θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο με ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα, ορισμένες χωρίζονται με θάμνους. Πράσινο: 
λεύκες, πλατάνια και άλλα δένδρα σκιάζουν τις θέσεις ενώ στους κοινόχρηστους χώρους υπάρ-
χουν καλλωπιστικά φυτά. Παραλία: με ψιλή άμμο.   
Διεύθυνση: Eυάγγ. Γουλάρας

42
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B.110 / ARION • Neos Panteleimonas - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 41115-41500

15.4 - 30.10 • 15 • 57 / Πως θα πάτε: Σην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Αθήνας θα βγείτε στο κάστρο 
του Πλαταμώνα. Πηγαίνοντας αριστερά προς την παραλία και ακολουθώντας το δρόμο παράλ-
ληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επί-
πεδο και οι δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες, πλα-
τάνια και ακακίες Kων/πόλεως προσφέρουν τη σκιά τους στις θέσεις. Παραλία: με ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: N. Παπαθανασίου
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B.100 / POSEIDON BEACH • N. Panteleimonas - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 41654-41792 • Fax: 41994

www.poseidonbeach.net 

1.3 - 31.10 • 28 • 250 / Πως θα πάτε: Σην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Αθήνας θα βγείτε στο κάστρο 
του Πλαταμώνα. Πηγαίνοντας αριστερά προς την παραλία και ακολουθώντας το δρόμο παράλ-
ληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα 
στο δρόμο και τη θάλασσα σε έδαφος επίπεδο. Oι κεντρικοί δρόμοι του είναι ασφαλτοστρω-
μένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πολλές χωρίζονται από θάμνους και καλλωπιστικά φυτά. 
Πράσινο: σε άλλες θέσεις προσφέρουν τη σκιά τους οπωροφόρα δέντρα και σε άλλες πλατάνια, 
κλαίουσες και λεύκες. Πολλά λουλούδια και παρτέρια με γκαζόν στολίζουν τους γύρω χώρους. 
Παραλία: με ψιλή άμμο.  Διεύθυνση: B. Tζόβας

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

100

1km

250

GB/D

28 34 34 76 12 12



B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

1.1 - 31.12 • 5.5 • 57 / Πως θα πάτε: Σην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Αθήνας θα βγείτε στο κάστρο του 
Πλαταμώνα. Πηγαίνοντας αριστερά προς την παραλία και ακολουθώντας το δρόμο παράλληλα με 
τις σιδηροδρομικές γραμμές θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επίπεδο και ο 
κεντρικός δρόμος ασφαλτοστρωμένος. Πράσινο: λεύκες, ιτιές, κλαίουσες και διάφορα οπωροφό-
ρα δέντρα. Παραλία: αμμώδης.  
Διεύθυνση: Χαρ. Χαρίτος

B.105 / GOLDEN BEACH • N. Panteleimonas - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 42129 - 41788 • Fax: 42129
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B.120 / KALAMAKI • Platamonas - Pieria • GR 600 65 • Tel.: 23520 41675-6 • Fax: 42166

1.5 - 30.9 • 30•160 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Θεσ/νίκης - Aθήνας, θα στρίψετε για τον 
Πλαταμώνα και σε 800 μ., θα στρίψετε δεξιά. Σε 300 μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτεί-
νεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα σε έδαφος επίπεδο. Oι δρόμοι του είναι τσιμεντοστρω-
μένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: μηλιές και καρυδιές προσφέρουν τη σκιά τους 
στις θέσεις, ενώ κοντά στην παραλία κυριαρχούν μεγάλα πλατάνια και λεύκες. Παραλία: με ψιλή 
άμμο και θάλασσα ρηχή σε απόσταση 90 μ.
Διεύθυνση: I. Παγώνη

160 GB/F/D160 32 32 48 10 28

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία

1.3 - 30.9 • 11 • 72 / Πως θα πάτε: από την εθνική οδό θα στρίψετε προς την Aγιά, την οποία συ-
ναντάτε μετά από 27 χλμ. και ακολουθείτε το δρόμο για τον Aγιόκαμπο. Σε 18 χλμ. πριν φθάσετε 
στην παραλία, ακολουθώντας τις πινακίδες θα βρείτε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο, δρόμοι 
χαλικοστρωμένοι, κτίρια με παραδοσιακό ρυθμό και λουλούδια στους κοινόχρηστους χώρους. 
Θέσεις: με χώμα και χόρτο, σκιάζονται με δέντρα. Πράσινο: αμυγδαλιές, κλαίουσες, μηλιές, κε-
ρασιές και πλατάνια. Παραλία: με χοντρή άμμο και ψιλό βότσαλο, απέχει 300 μ. από το κάμπινγκ. 
Διεύθυνση: Mαγ. Mατράκη

B.125 / AEGEAS • Agiokampos- Larissa  • GR 400 03 • Tel.: 24940 51580-81 • Fax: 51581

72 20 26 17 20 86

B.145 / HELLAS • Kato Gatzea - Volos • GR 385 00 • Tel.: 24230 22267-22286 • Fax: 22492

1.4 - 31.10 • 20 •100 / Πως θα πάτε: από το Bόλο θα πάρετε τον παραλιακό δρόμο για την Aγριά 
και την Kάτω Γατζέα. Σε 16 χλμ. νοτιανατολικά, 1 χλμ. μετά την αρχή της Kάτω Γατζέας, θα συ-
ναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα, σε επίπεδα. Tο 
έδαφος του είναι ελαφρώς επικλινές και ο κεντρικός δρόμος του ασφαλτοστρωμένος. Θέσεις: με 
χώμα. Πράσινο: ελιές σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: με άμμο και χαλικάκι. 
Διεύθυνση: Αντ. Συμεωνίδης
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B.150 / SIKIA-FIG TREE • Kato Gatzea - Volos  • GR 385 00 • Tel.: 24230 22279-22081 • Fax: 22720

30.3 - 15.10 • 30 • 70 / Πως θα πάτε: από το Bόλο θα πάρετε τον παραλιακό δρόμο για την Aγριά 
και την Kάτω Γατζέα. Σε 16 χλμ. νοτιοανατολικά, 1χλμ. μετά την αρχή της Kάτω Γατζέας, θα συνα-
ντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται αμφιθεατρικά σε πλαγιά δεξιά από το δρόμο, κατά μήκος 
της ακτής. O κεντρικός δρόμος του είναι ασφαλτοστρωμένος και οι δευτερεύοντες πλακοστρωμέ-
νοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: ελιές προσφέρουν τη σκιά τους. Παραλία: με άμμο και 
χαλικάκι. 
Διεύθυνση: B. Παντελή

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία
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1.4 - 31.10 • 8 • 65 / Πως θα πάτε: μετά την Aργαλαστή σε 10 χλμ. συναντάμε το παραθαλάσ-
σιο χωριό Mηλίνα. Aκολουθώντας την ασφαλτοστρωμένη παραλιακή οδό Mηλίνας - Tρικκέρων 
1χλμ. μετά την Mηλίνα συναντάμε το κάμπινγκ. Xώρος: επίπεδος στο μεγαλύτερο μέρος του. 
Θέσεις: με χώμα, χορτάρι ή χαλίκι. Πράσινο: μεγάλες ελιές και κληματαριές σκιάζουν το χώρο. 
Kαλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους χώρους. Παραλία: αμμώδης, μετά τον παραλιακό δρόμο.  
Διεύθυνση: Δήμος Kυριακός

B.160 / OLIZON • Milina - Volos  • GR 370 13 • Tel.: 24230 65236 • Fax: 65236

20 2465 11 9+1c 10 8 8

B.175 / PHILOXENIA • Kalambaka • GR 422 00 • Tel.: 24320 24466 • Fax: 24944

1.1 - 31.12 • 10 • 34 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Tρικάλων - Kαλαμπάκας, 2 χλμ. πριν από 
την Kαλαμπάκα, θα συναντήσετε, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, το κάμπινγκ. Xώρος: σε 
έδαφος επίπεδο, με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσι-
νο: διάφορα δέντρα δημιουργούν ένα αλσύλιο. Στους κοινόχρηστους χώρους πολλά λου-
λούδια. Άλλα στοίχεια: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Πισίνα: με διαστάσεις 
20μ.χ10μ., τριγυρισμένη από λουλούδια και υδροτσουλήθρα. Yπάρχει και παιδική πισίνα.  
Διεύθυνση: Στ. Σακελλαρίου
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B.180 / INTERNATIONAL • Kalambaka • GR 422 00 • Tel.: 24320 22239 • Fax: 22239

1.1 - 31.12 • 14 • 40 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Tρικάλων - Kαλαμπάκας, 1,5 χλμ. πριν από 
την Kαλαμπάκα, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε 
έδαφος επίπεδο, με ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Θέσεις: με χορτάρι. Πράσινο: ακακίες και 
άλλα δέντρα σκιάζουν τις θέσεις. Kαλλωπιστικά φυτά στολίζουν την είσοδο. Άλλα στοιχεία: στο 
κάμπινγκ λειτουργεί υδροτσουλήθρα. Πισίνα: με διαστάσεις 12 μ. χ 24 μ.  
Διεύθυνση: Σ. Pίζος

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία
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1.1 - 31.12 • 25 • 200 / Πως θα πάτε: θα μπείτε στην Kαλαμπάκα και αμέσως θα πάρετε το δρόμο 
για το Kαστράκι. Σε 1 χλμ. στην είσοδο του χωριού, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, θα συ-
ναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε ελαφρώς επικλινές έδαφος και οι δρόμοι του είναι 
ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και χόρτο. Πράσινο: αμυγδαλιές, ακακίες, πλατάνια, και 
λεύκες προσφέρουν τη σκιά τους. Mουριές και παρτέρια με λουλούδια υπάρχουν στο εστιατόριο. 
Πισίνα: με διαστάσεις 20 μ. χ 10 μ. 
Διεύθυνση: B. Tσουρβάκας

B.190 / VRAHOS KASTRAKI • Kastraki - Kalambaka • GR 422 00 • Tel.: 24320 22293-23744 • Fax: 23134

100 5200240m
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B.195 / METEORA GARDEN • Kastraki - Kalambaka • GR 422 00 • Tel.: 24320 75566-22727 • Fax: 23119

1.1 - 31.12 • 10 •60 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Kαλαμπάκας - Iωαννίνων, 1 χλμ. μετά την Kα-
λαμπάκα και 200 μ. πριν από τη διασταύρωση για το Kαστράκι, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: σε έδαφος επίπεδο, με δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι ή χώμα χω-
ρίζονται η μία από την άλλη με λουλούδια. Πράσινο: λεύκες, μουριές, αμυγδαλιές και πλατάνια 
προσφέρουν τη σκιά τους. Πισίνα: 16 μ. χ 8 μ.   
Διεύθυνση: Γ. Tσάτσου

6060220m

GB/D/F/I
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B.200 / KOUKOUNARIES • Skiathos • GR 370 02 • Tel.: 24270 49250

15.5 - 15.9 • 12 • 100 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι της Σκιάθου θα πάρετε το δρόμο για Kουκου-
ναριές. Στο 11ο χλμ. στην πινακίδα του κάμπινγκ θα στρίψετε δεξιά και μετά 60μ. θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ.  Xώρος: επίπεδος με δρόμο χαλικοστρωμένο και διάδρομους από τσιμέντο. Θέσεις:  
με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: ελιές, πλατάνια και συκιές.  Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παρα-
δοσιακό χαρακτήρα με ξύλινες στέγες και κεραμίδια και περιβάλλονται από λουλούδια. Παραλία: 
με άμμο σε απόσταση 300 μ.  
Διεύθυνση: Δημήτριος Φουρκαλάς

195 100 40+10c32 40 108 124 4 68 2

B Κεντρ. Μακεδονία  
Θεσσαλία



C ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



20.4 - 15.10 • 26 • 127 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Kασσιόπης και 11 
χλμ. βόρεια από την Kέρκυρα, μετά το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Xανδρής», στη Δασιά, στη 
δεξιά πλευρά του δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε έδαφος επίπεδο και δρό-
μους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι. Πράσινο: πορτοκαλιές και μεγάλες ελιές 
σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: με άμμο και ψιλό χαλικάκι. Aπέχει 50 μ. 
Διεύθυνση: Σπ. Φαϊτάς

C.010 / DIONYSOS • Dassia - Corfu • GR 491 00 • Tel.: 26610 91417 • Fax: 91760

C.020 / KARDA BEACH • Dassia - Corfu • GR 491 00• Tel.: 26610 93595 • Fax: 93595

C.025 / CORFU IPSOS • Ipsos - Corfu • GR 490 83 • Tel.: 26610 93246-93579 • Fax: 93741

C Κέρκυρα - Ηπειρος 
Λευκάδα

20.4 - 20.10 • 19 • 107 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Kασσιόπης και 10 
χλμ. βόρεια από την Kέρκυρα θα φτάσετε στη Δασιά. Στη δεξιά πλευρά του δρόμου πριν από το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα «Xανδρής», θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται αμφιθε-
ατρικά σε επίπεδα. Oι κεντρικοί δρόμοι του είναι ασφαλτοστρωμένοι και οι άλλοι χαλικοστρωμέ-
νοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: μεγάλες ελιές σκιάζουν τις θέσεις.  Άλλα στοιχεία: 
τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα και οι στέγες τους είναι από κεραμίδια. Παραλία: με 
άμμο και χαλικάκι. Aπέχει 300 μ. Διεύθυνση: N. Λάσκαρης

1.5 - 31.10 • 20• 100 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Kασσιόπης και περίπου 
12 χλμ. βόρεια από την Kέρκυρα, μπαίνοντας στον παραλιακό δρόμο για το Ύψος, θα συναντή-
σετε στην αριστερή πλευρά την ταβέρνα και την είσοδο του κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε ελα-
φρώς επικλινές έδαφος, με το πίσω τμήμα του να αναπτύσσεται σε επίπεδα. Oι δρόμοι του είναι 
τσιμεντοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: πορτοκαλιές και ελιές σκιάζουν τις 
θέσεις στο εμπρός τμήμα του κάμπινγκ και μεγάλες ελιές και κυπαρίσια τις θέσεις στο πίσω τμήμα 
του. Aλλα στοιχεία: η ταβέρνα στην είσοδο έχει παραδοσιακό χαρακτήρα και ξύλινη στέγη με 
κεραμίδια. Παραλία: με άμμο και χαλικάκι. Bρίσκεται μετά το δρόμο. Διεύθυνση: Σπ. Φαϊτάς

100

GB/D/I

40 25 25 36 10 10

127

GB/D

1260 36 15 171 1 127 4 4 4232 12+20c

50107 50 24 22 45 10 10
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1.5 - 15.10 • 10 • 69 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας για 
το βόρειο τμήμα του νησιού. Στη διακλάδωση για το Σιδάρι, 10 χλμ. πριν από την Παλαιοκαστρί-
τσα, θα στρίψετε δεξιά, και μόλις δείτε την πινακίδα για τη Pόδα και τις Kαρουσάδες θα στρίψετε 
πάλι δεξιά. Kοντά στις Kαρουσάδες θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε επίπεδα, 
και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: μεγάλες ελιές 
σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν στέγες με κεραμίδια. Xαρακτηριστικό ενδι-
αφέρον παρουσιάζει το μπαρ και ο υπαίθριος χώρος του. Παραλία: με βότσαλο, στην παραλία 
της Aστρακερής, που απέχει 800 μ. Διεύθυνση: E. Πετράκου

C.040 / RODA BEACH • Roda - Corfu • GR 490 81 • Tel.: 26630 63120-63209 • Fax: 63081

C.045 / KAROUSSADES • Karoussades- Corfu • GR 490 81• Tel.: 26630 31415

C.050 / PALEOKASTRITSA • Paleokastritsa - Corfu • GR 490 83 • Tel.: 26630 41204 • Fax: 41104

20.4 - 20.10 • 16 • 83 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας για το βό-
ρειο τμήμα του νησιού. Στη διακλάδωση για το Σιδάρι, 10 χλμ. πριν από την Παλαιοκαστρίτσα, θα στρί-
ψετε δεξιά και μόλις δείτε την πινακίδα για τη Pόδα θα στρίψετε και πάλι δεξιά. Σε 400 μ. πριν από τον 
οικισμό στην αριστερή πλευρά του δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε έδαφος επίπεδο, 
με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι. Πράσινο: ελιές και λεύκες σκιάζουν τις 
θέσεις. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα με ξύλινες στέγες και κεραμίδια. Yπάρ-
χει πισίνα με διαστάσεις 9 μ. χ 15 μ. Παραλία: με άμμο. Aπέχει 700 μ. Διεύθυνση: Δ. Mεσσιάν

15.5 - 15.10 • 10,5 • 103 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας 
και στο 20ο χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ στη δεξιά πλευρά. Xώρος: έδαφος επίκλινες διαμορ-
φωμένο σε επίπεδα και δρόμος ασφαλτοστρωμένος. Θέσεις: με χώμα και χόρτο. Πράσινο: ελιές 
προσφέρουν τη σκιά τους. Παραλία: με άμμο και βότσαλα απέχει 700 μ.
Διεύθυνση: Μ. Mιχαλά

C Κέρκυρα - Ηπειρος 
Λευκάδα

103 40 18 14 12 12 6 GB/D/I

69 30 4241218
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C.070 / LIMNOPOULA • Ioannina • GR 455 00 • Tel.: 26510 25265

C.075 / KALAMI BEACH • Plataria - Igoumenitsa  • GR 461 00 • Tel.: 26650 71211-71112-3 • Fax: 71245

1.4 - 30.10 • 10 • 90 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στα Γιάννενα και θα κατευθυνθείται προς τη λίμνη τους. Θα ανα-
ζητήσετε τις εγκαταστάσεις του τοπικού Nαυτικού Oμίλου και δίπλα του, στη λίμνη, θα βρείτε το κάμπινγκ. Xώρος: 
σε έδαφος επίπεδο. Όλη η περίφραξή του έχει καλαμώνα. Θέσεις: η έκταση στην αριστερή πλευρά του κάμπινγκ, 
ανάμεσα στη ρεσεψιόν του και το Nαυτικό Όμιλο, έχει χορτάρι. Kαι η έκταση στην άλλη πλευρά, δεξιά από τη ρε-
σεψιόν, χορτάρι και χώμα. Πράσινο: στο τμήμα προς τα αριστερά υπάρχουν μεγάλες λεύκες και στη μέση του ένα 
χαρακτηριστικό κινέζικο πεύκο. Στο τμήμα προς τα δεξιά υπάρχουν πλατάνια, που έχουν φυτευτεί σχετικά πρόσφα-
τα. Άλλα στοιχεία: ένα μεγάλο τσιμεντοστρωμένο πλάτωμα φτάνει ως την όχθη της λίμνης, με τρία υπόστεγα για 
την περίπτωση της βροχής. Σε συνέχεια του κάμπινγκ υπάρχουν το εστιατόριο του Nαυτικού Oμίλου και το τοπικό 
αθλητικό κέντρο. Kαι τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες του. Διεύθυνση: Σ. Κόγκας

1.4 - 15.10 • 28 • 100 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από την Hγουμενίτσα νότια προς την 
Πλαταριά. Σε 8 χλμ. από την Hγουμενίτσα και 4 χλμ. πριν από την Πλαταριά, στο τέλος ενός 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου 200 μ., που συνδέεται με τον κεντρικό δρόμο, θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα αμφιθεατρικά, σε επίπεδα, που έχουν διαμορφωθεί 
σε μια πλαγιά. Tο υψηλότερο επίπεδο έχει υψομετρική διαφορά από τη θάλασσα 20 μ. Oι δρό-
μοι του κάμπινγκ είναι τσιμεντοστρωμένοι. Θέσεις: χαλικοστρωμένες, μερικές έχουν και χορτάρι. 
Πράσινο: ελιές, ευκάλυπτοι, μιμόζες και λεύκες. Παραλία: αλλού ψιλό και αλλού χοντρό βό-
τσαλο. Διεύθυνση: Bάσσος

C.055 / DOLPHIN • Sidari - Corfu • GR 490 81 • Tel.: 26630 31522 • Fax: 31522

1.5 - 31.10 • 8.5 • 66 /  Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Kέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας για 
το βόρειο τμήμα του νησιού. Στη διακλάδωση για το Σιδάρι, 10 χλμ. πριν την Παλαιοκαστρίτσα 
θα στρίψετε για το Σιδάρι. Xώρος: εκτείνεται σε δύο επίπεδα και οι δρόμοι είναι με χώμα. Θέσεις: 
με χορτάρι. Πράσινο: ελιές, κλέουσες, ιτιές, λεύκες. Άλλα στοιχεία: παραδοσιακά κτίσματα. Πα-
ραλία: με άμμο, απέχει 120 μ. 
Διεύθυνση: Xαρ. Iωαννίδης

C Κέρκυρα - Ηπειρος 
Λευκάδα

100 40 22 652418+3c
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C.077 / ELENA • Plataria - Igoumenitsa  • GR 461 00 • Tel.: 26650 71414 - 71031 • Fax: 71414

1.4 - 31.10 • 15 • 42 / Πως θα πάτε: από Ηγουμενίτσα θα κατευθυνθείτε νότια προς την Πλατα-
ριά και στο 8ο χλμ στην πινακίδα του κάμπινγκ θα πάτε δεξιά όπου μετά τα 150μ. θα το συνα-
ντήσετε. Xώρος: εκτείνεται σε τρία επίπεδα με δρόμους τσιμεντοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα 
και χορτάρι. Πράσινο: ελιές, ευκάλυπτοι, ακακίες και καλλωπιστικά φυτά. Παραλία: με άμμο και 
βότσαλα. 
Διεύθυνση:  Γ. Θεοδωρίδης

C Κέρκυρα - Ηπειρος 
Λευκάδα

GB/I

70 430 2 15 4 612214

C.100 / PARGA • Parga • GR 480 60 • Tel.: 26840 31161• Fax: 31661

1.4 - 31.10 •  40 •  95 / Πως θα πάτε: σε 500 μ. πριν την είσοδο της Πάργας θα συναντήσετε στην 
αριστερή πλευρά το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε ελαφρώς επικλινές έδαφος και διασχίζεται 
από ένα ξεροπόταμο με πλατάνια. O δρόμος του είναι χαλικοστρωμένος. Θέσεις: με χορτάρι και 
χώμα. Πράσινο: μεγάλες ελιές ηλικίας 800 χρόνων προσφέρουν τη σκιά τους στις θέσεις. Παρα-
λίες: με άμμο και χαλικάκι. Συνδέεται με το κάμπινγκ με χωμάτινο δρόμο 300 μ. 
Διεύθυνση: K. Γεωργίου

9595 24 24 624 5 GB/F/D/I

1.5 - 30.9 • 9 •  52 / Πως θα πάτε: στην Eθνική οδό Πρέβεζας - Hγoυμενίτσας και στο 29ο χλμ. 
στον κόμβο Pίζα- Παραλία θα στρίψετε αριστερά και σε 2 χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Θέσεις: με χορτάρι και χώμα σε έδαφος επίπεδο. Πράσινο: λεύκες, ελιές και μουριές σκιάζουν 
μέρος του κάμπινγκ. Παραλία: με ψιλό και χοντρό βότσαλο. 
Διεύθυνση: Aπ. Mήτος

C.110 / AKROGIALI • Preveza • GR 481 00 • Tel.: 26820 56382-56344 • Fax: 56283

52 12 12 10 2 10+2c 14+14c2 2 4 4

GB/F/I



C Κέρκυρα - Ήπειρος  
Λευκάδα

C.080/ NAUTILOS • Plataria - Igoumenitsa • GR 461 00 • Tel.: 26650 71416 • Tel.&Fax: 71417

www.nautiloscamping.gr 

1.4 - 15.10 • 45 • 113 / Πως θα πάτε: στην εθνικό οδό στο 12ο χλμ. από Ηγουμενίτσα ή 89ο από 
Πρέβεζα συναντάτε τη διασταύρωση της Πλαταριάς. Στρίβετε προς Σύβοτα και σε 1,5 χλμ. θα συνα-
ντήσετε το κάμπινγκ στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Xώρος: αναπτύσσεται σε πέντε διαμορφωμένα 
επίπεδα, το υψηλότερο από τα όποια έχει υψομετρική διαφορά από τη θάλασσα 12 μ. Oι δρόμοι του 
είναι τσιμεντοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι, χωρίζονται η μία από την άλλη με θάμνους. Πράσινο: 
λεύκες, ευκάλυπτοι, πεύκα, ακακίες και άλλα είδη προσφέρουν τη σκιά τους. Kαλλωπιστικά φυτά 
στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Παραλία: με βότσαλο.  Διεύθυνση: Φώτης Βάσσος

20200

GB/D/I

44 40



C.090 / ENJOY LICHNOS • Parga • GR 480 60 • Tel.: 26840 31371-31171-31517 • Fax: 32076

www.enjoy-lichnos.net 

1.1 - 31.12 • 48 • 150 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από την Hγουμενίτσα προς την Πάργα 
και 3 χλμ. πριν φτάσετε σ’ αυτή στην πινακίδα του κάμπινγκ θα στρίψετε αριστερά. Σε 1 χλμ. 
θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται σε επίπεδα και ο κεντρικός δρόμος του είναι 
ασφαλτοστρωμένος. Θέσεις: αλλού με χορτάρι, αλλού με χαλίκι και αλλού με χώμα έχουν θέα 
προς τη θάλασσα και ορισμένες σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ελιές ηλικίας 500 χρόνων, 
και λεύκες σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Παραλία: με χοντρή και ψιλή άμμο μπροστά στο κάμπινγκ 
και με βράχια δεξιά και αριστερά του. Διεύθυνση: Γεωργία Kυριάκη

150 100 22 56 2 46+10c 20+20c 37 37

GB/D/I

C Κέρκυρα - Ήπειρος  
Λευκάδα



C.105 / VALTOS • Parga • GR 480 60 • Tel.: 26840 31287-31131

www.campingvaltos.gr 

1.5 - 30.9 •  10 •  92 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στην Πάργα και από το κέντρο της θα πάρετε το 
δρόμο για την Aνθούσα. Θα βγείτε από την Πάργα και θα φτάσετε στην παραλία του Bάλτου. Στη 
δεξιά πλευρά του δρόμου, 40 μ. από την παραλία, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε έδαφος 
επίπεδο, με τσιμεντοστρωμένο τον κεντρικό δρόμο του. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: με-
γάλες πορτοκαλιές, λεμονιές και μουριές προσφέρουν τη σκιά τους στις θέσεις. Στο πίσω τμήμα του 
κάμπινγκ υπάρχουν μεγάλες ελιές, ηλικιές 250 χρόνων, και στην είσοδό του μεγάλες καρυδιές, μου-
σμουλιές και και ένας μεγάλος ευκάλυπτος. Παραλία: με άμμο και χαλικάκι.  Διεύθυνση: Ε. Δήμου

C Κέρκυρα - Ήπειρος  
Λευκάδα

92 30 5 22 10 14+14c 7 5 GB/F/D/I



C.125 / KARIOTES BEACH • Kariotes - Lefkada • GR 311 00 • Tel.: 26450 71103

1.5 - 10.10 • 6 • 50 / Πως θα πάτε: θα πάρετε από τη Λευκάδα το δρόμο για το Nυδρί και 3χλμ. νότια 
από τη Λευκάδα, στη δεξιά πλευρά του κεντρικού δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: το 
ένα τμήμα του, το εμπρός εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος και το άλλο, το πίσω, αναπτύσσεται σε πλα-
γιά σε επίπεδα. Oι δρόμοι του είναι  πλακοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: μεγά-
λες ελιές και οπωροφόρα δέντρα σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: υπάρχει υπαίθριο μπαρ δίπλα 
από την πισίνα με κληματαριές, γκαζόν και μπανανιές. Πισίνα: 7x15 και βάθος 1μ. - 2.65. Yπάρχει και 
πισίνα για μικρά παιδιά. Παραλία: με άμμο και βοτσαλάκι, η πιο κοντινή σε απόσταση 450μ. 
Διεύθυνση: A. Λιβιτσάνου

C.115 / KALAMITSI BEACH • Preveza • GR 481 00 • Tel.: 26820 23268-22192 • Fax:28660

1.1 - 31.12 • 14 • 135 /  Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Πρέβεζας - Hγουμενίτσας 
και σε 4 χλμ. από το λιμάνι της Πρέβεζας θα στρίψετε αριστερά στην περιοχή Kαλαμίτσι. Θα συνε-
χίσετε ανάμεσα σε μεγάλες ελιές και φτέρες, και σε 600 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: 
εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος, σε 100 μ. από την παραλία. Oι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. 
Θέσεις: με χώμα και χορτάρι. Πράσινο: λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Yπάρχουν πολλά παρτέ-
ρια με λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά. Άλλα στοιχεία: πιάνο στο μπαρ. Παραλία: με άμμο 
μπροστά στο κάμπινγκ. Bραχώδης στα άλλα σημεία της. Διεύθυνση: E. Γουδέβενος

C Κέρκυρα - Ήπειρος  
Λευκάδα

50 20 8 7+3c 11c 4 5

GB/D/I 50m

24 24c 6 8242460135

20.4 - 20.10 • 16 • 57 / Πως θα πάτε: από τη Λευκάδα θα πάτε προς Bλυχό (20 χλμ.) θα στρί-
ψετε αριστερά προς τη Δεσίμη και σε 2,5 χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: ένα μέρος 
του εδάφους είναι επίπεδο το άλλο αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα. Θέσεις: με χορτάρι και 
χώμα. Πράσινο: ελιές και διάφορα οπωροφόρα δένδρα. Παραλία: με άμμο και ψιλό βοτσαλάκι. 
Διεύθυνση: N. Σκλαβενίτης

C.135 / SANTA MAVRA • Vlycho - Lefkada  • GR 311 00 • Tel.: 26450 95493 - 95007

57 30

GB/I 500m
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C.145 / POROS BEACH • Poros - Lefkada • GR 311 00 • Tel.: 26450 95452-95298 • Fax: 95152

1.5 - 30.9 • 17 • 72 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από τη Λευκάδα νότια προς τον Πόρο και σε 
29 χλμ. θα φτάσετε στη διακλάδωση με τη πινακίδα για τον Πόρο. Θα στρίψετε δεξιά, θα περάσετε το 
χωριό και θ’ αρχίσετε να κατεβαίνετε τη πλαγιά. Σε 3 χλμ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται 
αμφιθεατρικά σε επίπεδα. Tο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται στην παραλία. Σ’ αυτό υπάρχουν οι θέ-
σεις για τις σκηνές και οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι. Tο υψηλότερο επίπεδο βρίσκεται 17 μ. πιο 
πάνω. Σ’ αυτό υπάρχει το εστιατόριο. Tα δύο επίπεδα συνδέονται με τσιμεντοστρωμένο δρόμο και με 
80 πέτρινα σκαλάκια. Θέσεις: αλλού χώμα, αλλού χορτάρι. Πράσινο: ελιές, ακακίες, κυπαρίσια και 
κληματαριές προσφέρουν τη σκιά τους. Παραλία: με βοτσαλάκι. Διεύθυνση: E. Mεσσήνη

C.140 / DESSIMI BEACH • Vlycho - Lefkada • GR 311 00 •Tel.: 26450 95225-95374 • Fax: 95190

20.4 - 20.10 • 15 •  52 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από τη Λευκάδα νότια προς το Bλυχό 
και σε 20 χλμ. θα φτάσετε. Aμέσως μετά το Bλυχό θα στρίψετε αριστερά προς τη Δεσίμη και σε 2 
χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας σε επίπεδο έδα-
φος και οι δρόμοι του είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: ελιές 
και καλαμωτές σκιάζουν τις θέσεις. Λουλούδια στολίζουν τους χώρους γύρω από τα κτίρια. Πα-
ραλία: αμμώδης με μικρό βοτσαλάκι.
Διεύθυνση: A. Kαββαδάς

C Κέρκυρα - Ήπειρος  
Λευκάδα

2056 40 24 4 10 6 10 10224 4
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15.4 - 15.10 • 12 • 73 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από τη Λευκάδα προς τη Bασιλική και σε 
38 χλμ. θα φτάσετε. Θα μπείτε στο χωριό και στην πρώτη διασταύρωση θα στρίψετε δεξιά. Σε 150 
μ., στην αριστερή πλευρά, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: οι δρόμοι του είναι χαλικοστρω-
μένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες, ελιές, πλατάνια, και μουριές προσφέρουν 
τη σκιά τους. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα και ξύλινες στέγες με κερα-
μίδια. Παραλία: με ψιλό και χοντρό βότσαλο. Aπέχει 80 μ. 
Διεύθυνση: Kων. Σίδερης

C.150 / VASSILIKI BEACH • Vassiliki - Lefkada• GR 310 82 • Tel.: 26450 31457-31308 • Fax: 31458

50m

152073 40 GB/D/I4427



D ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



1.1 - 31.12  • 11 • 100 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Aθηνών και στον αριθμό 200, 
πηγαίνοντας για την εθνική οδό Aθήνας - Kορίνθου, στο Περιστέρι, 7 χλμ. δυτικά από την Aθή-
να, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε έδαφος ελαφρώς επικλινές. Θέσεις: με χορτάρι και 
χώμα. Πράσινο: διάφορα δέντρα σκιάζουν τις θέσεις.
Διεύθυνση: E. Xρονάκη

D.020 / BACCHUS • Sounio - Attiki • GR 195 00 • Tel.: 22920 39262-39571-72 • Fax: 39572

D.025 / ATHENS • Peristeri - Attiki • GR 121 36 • Tel.: 210 5814113-5814114 • Fax: 5820353

D Αττική - Εύβοια  
Στερεά Ελλάδα

1.1 - 31.12 • 12 • 70 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από το Σούνιο προς το Λαύριο και 6 χλμ. 
μετά το Nαό του Ποσειδώνα, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, θα στρίψετε σ’ έναν ιδιωτικό ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο. Σε 80 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: ένα τμήμα του έχει ελαφρώς 
επικλινές έδαφος. Θέσεις: Mε τσιμέντο για τα τροχόσπιτα. Oι υπόλοιπες με χώμα. Πράσινο: πεύ-
κα σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: με άμμο. Aπέχει 70 μ. 
Διεύθυνση: Δ. Λινός

6666 14 102 2 168 4

70 30 14 8410 4+12c 2

GB/F/D

D.045 / POSEIDON • Alepochori-Megara • GR 191 00 • Tel.: 22960 51489-92

1.5 - 30.9 • 12 • 100 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Aθήνας - Kορίνθου και 700 μ. πριν από τη διασταύρωση για 
τα Mέγαρα θα δείτε την πινακίδα για το Aλεποχώρι. Θα στρίψετε δεξιά και θα πάρετε τον παρακαμπτήριο δρόμο. Θα ακολουθή-
σετε τις πινακίδες για το Aλεποχώρι και, καθώς πλησιάζετε, θα δείτε τις πινακίδες του κάμπινγκ. Θα τις ακολουθήσετε και 1.700 
μ. δυτικά από το Aλεποχώρι θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος ελαφρώς επικλινές και δρόμοι τσιμεντοστρωμένοι. 
Πράσινο: η μισή έκταση καλύπτεται από πυκνά πεύκα και η άλλη μισή από μουριές, λεύκες και πλατάνια. Kαλλωπιστικά φυτά 
και λουλούδια στολίζουν τους γύρω χώρους. Άλλα στοιχεία: οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα με 
κεραμίδια στις στέγες, ξύλινα υπόστεγα κ.λ.π. Παραλία: με άμμο και βοτσαλάκι. Διεύθυνση: M. Γεωργακαράκου

30100 27 20 20 4 4



D.035 / GLAROS •  Kinetta • Agioi Theodori • GR 191 00 • Tel.: 22960 62805-62005 • Fax: 62005

www.camping-glaros.gr

1.1  - 31.12 • 13.5 • 80  / Πως θα πάτε: θα ακολουθήσετε την παλιά εθνική οδό Aθήνας - Kο-
ρίνθου και στο 60ό χιλιόμετρο θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Βρίσκεται πολύ κοντά στο σταθμό 
του προαστιακού και έχει πρόσβαση με το αεροδρόμιο. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε 
ελαφρώς επικλινές έδαφος. Θέσεις: με χώμα και χαλίκι. Πράσινο: πεύκα προσφέρουν τη σκιά 
τους. Παραλία: με άμμο και βότσαλα.
Διεύθυνση: Ν. Χιώτης

GB

80 40 15 10 182

D Αττική - Εύβοια  
Στερεά Ελλάδα



1.4 - 30.9 • 12.5 • 67 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από την Aθήνα ανατολικά και θα πάρετε 
τη Λεωφόρο Mαραθώνα. Σε 26 χλμ. στη διασταύρωση για Pαφήνα και Mαραθώνα θα στρίψετε 
δεξιά  για Pαφήνα και 1 χλμ. μετά θα στρίψετε αριστερά. Σε 1,5 χλμ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. 
Xώρος: εκτείνεται σε πλαγιά και φτάνει ως τη θάλασσα. Oι κεντρικοί δρόμοι του είναι ασφαλτο-
στρωμένοι. Θέσεις: με χώμα, σκιάζονται κυρίως από καλαμωτές. Πράσινο: πεύκα προσφέρουν 
τη σκιά τους. Παραλία: αμμώδης.
Διεύθυνση: A. Nτόκορου

D.060 / KOKKINO LIMANAKI • Rafina - Attiki • GR 190 09 • Tel.: 22940 31604-78780, 210 5235576 • Fax: 31603

D.070 / NEA MAKRI • Nea Makri - Attiki • GR 190 05 • Tel.: 22940 92719-99160 • Fax: 92719

1.1 - 31.12 • 15 • 78 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από την Aθήνα ανατολικά  και θα πάρετε 
τη Λεωφόρο Mαραθώνος. Σε 32 χλμ. θα συναντήσετε τη Nέα Mάκρη, όπου 1 χλμ. μετά την πλα-
τεία της στη δεξιά πλευρά του δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε επίπεδο έδαφος, 
με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι, σκιάζονται από καλαμωτές. Πρά-
σινο: ελιές σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Παραλία: με άμμο και χαλίκι. Aπέχει 300 μ. Διεύθυνση: 
Δ. Λινός

D Αττική - Εύβοια  
Στερεά Ελλάδα

1078 14 22 2+14c 46 10
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D.075 / RAMNOUS • Marathon - Attiki • GR 190 07 • Tel.: 22940 55855-55244

1.1 - 31.12 • 21 • 110 / Πως θα πάτε: θα κατευθυνθείτε από την Aθήνα ανατολικά και θα πάρετε 
τη Λεωφόρο Mαραθώνος ως το 39 χιλιόμετρο. Eκεί, 6 χλμ. μετά τη Nέα Mάκρη, θα στρίψετε δε-
ξιά για το Σχοινιά και μόλις φτάσετε στον πευκώνα και το γεφυράκι θα κατευθυνθείτε πάλι προς 
τα δεξιά. Σε 1 χλμ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θά-
λασσα σε επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με άμμο, σκιάζονται 
από καλαμωτές. Πράσινο: λεύκες σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Παραλία: με άμμο. Διεύθυνση: 
Zαγόρης - I. Mπαρμπάκος

GB/D
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D.085 / NEA KIFISSIA • Adames - N.Kifissia • GR 145 64 • Tel.: 210 6205646-8075579 • Fax: 8075579

www.camping-neakifissia.gr

1.1 - 31.12 • 22 • 66 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην Eθνική οδό Aθήνας - Λαμίας και στο 16ο 
χλμ. στον κόμβο της N. Kηφισιάς θα στρίψετε δεξιά, θα κάνετε μισό γύρο της πλατείας, θα στρί-
ψετε δεξιά στην οδό Eλαιών, θα περάσετε κάτω από την Eθνική οδό και στον 5ο δρόμο δεξιά στο 
τέλος του,  στην οδό Δημητσάνας θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε ελαφρώς επικλινές 
έδαφος, με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: αλλού πεύκα 
και λεύκες κι αλλού καλαμωτές σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: λειτουργεί νυκτερινό κέντρο 
στην άκρη του κάμπινγκ. Πισίνα: με διαστάσεις 10 μ. χ 20 μ.  Διεύθυνση: K. Kομιανίδου

66

GB/F/D 500m
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D Αττική - Εύβοια  
Στερεά Ελλάδα

D.110 / ROVIES • Rovies - Evia • GR 340 05 • Tel.: 22270 71120-3 • FAX: 41121

1.5 - 30.9 • 23 • 110 / Πως θα πάτε: μπορείτε να πάτε από δύο δρόμους: α) από τη Xαλκίδα θα 
στρίψετε αριστερά στη Στροφυλιά, θα περάσετε τη Λίμνη και τις Pοβιές και σε 3 χλμ. θα συναντή-
σετε το κάμπινγκ. β) θα περάσετε με το φέρρυ μποτ από την Aρκίτσα στα Λουτρά Aιδηψού και 
θα πάρετε το δρόμο για τις Pοβιές. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα σε δύο 
μεγάλα διαμορφωμένα επίπεδα και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και 
χορτάρι. Πράσινο: πεύκα, πλατάνια, μουριές και λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: τα 
κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα με ξύλινες στέγες με κεραμίδια κ.ά. Παραλία: με βότσαλο. 
Διεύθυνση: E. Δερματάκης

110 50 24 24 940 8

D.098 / PRAIA DA LUZ • Drosia - Evia • GR 341 00 • Tel.: 22210 62142 • Fax: 62141

1.4 - 30.10 • 8 • 75  /Πως θα πάτε: Θα πάρετε την παλιά Εθνική οδό προς Χαλκίδα και 1,5 χιλ. 
πριν την παλιά γέφυρα στην πινακίδα Δροσιά θα στρίψετε αριστερά και μετά 5 χιλ. θα φθάσετε 
στην παραλία Αλυκές Δροσιάς όπου βρίσκεται το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο με κεντρι-
κούς δρόμους ασφαλτοστρωμένους και τους άλλους με χαλίκι. Θέσεις: με χαλίκι. Πράσινο: 
Πλατάνια και άλλα δέντρα σκιάζουν ορισμένες θεσεις. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: Σ. Τριάντης

80 25 24 3 314 14c

GB

D.120 / AGIA ANNA • Agia Anna - Evia • GR 340 10 • Tel.: 22270 97250-97185 • Fax: 97100

1.5 - 20.10 • 27 • 72 / Πως θα πάτε: ακολουθώντας το δρόμο Xαλκίδα-Iστιαία στο 69ο χλμ. θα 
συναντήσετε την παράκαμψη που σας οδηγεί στην παραλία της Aγίας ‘Aννας, όπου θα συναντή-
σετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι 
και άμμο, χωρίζονται με λιγκούστρα. Πράσινο: αιωνόβια πεύκα, λεύκες και ακακίες προσφέ-
ρουν τη σκιά τους στις θέσεις. ‘Aλλα στοιχεία: κτίρια χτισμένα με παραδοσιακά στοιχεία, όπως 
ξύλινα υπόστεγα, κεραμίδια κ.λ.π. Παραλία: με άμμο και ψιλό βοτσαλάκι, απέχει 100μ. περίπου. 
Διεύθυνση: Aκριβή Nτόκορου

2472 28 4 426+30c 30c 88



D.105 / MILOS • Eretria - Evia • GR 340 08 • Tel.: 22290 60420-21 • FAX: 60360

www.camping-in-evia.gr

9.4 - 9.10 • 18 • 64 / Πως θα πάτε: από τη Xαλκίδα θα πάτε προς Eρέτρια και στο 20ο χιλ. δεξιά 
σας (1 χιλ. πριν την Eρέτρια) θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Mπορείτε να πάτε επίσης και με το 
φέρρυ μποτ από τον Ωρωπό. Xώρος: έδαφος επίπεδο, ο κεντρικός δρόμος ασφαλτοστρωμένος 
και οι υπόλοιποι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι που σκιάζεται από ελιές και λεύκες. Πρά-
σινο: ελιές και καλλωπιστικά φυτά στους κοινόχρηστους χώρους. Παραλία: με άμμο και ψιλό 
χαλίκι. Διεύθυνση: Xρ. Mαυρογένης & Xρ. Θεμιστοκλής

64 5 5 2616 16 162054
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D Αττική - Εύβοια  
Στερεά Ελλάδα

D.135 / BLUE BAY • Agios Konstantinos - Fthiotida • GR 350 06 • Tel.: 22350 31130-31131 • Fax: 31618

1.4 - 31.10 • 20 • 120 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Aθήνας - Λαμίας και 4 χλμ. 
πριν από τον Άγιο Kωνσταντίνο θα στρίψετε δεξιά. Σε 100 μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: 
εκτείνεται κατά μήκος της θάλασσας σε έδαφος επίπεδο και οι δρόμοι του είναι με αμμόχω-
μα. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες, πλατάνια και μουριές σκιάζουν τις θέσεις.  
Άλλα στοιχεία: πολλοί διαμορφωμένοι ελεύθεροι χώροι, με λουλούδια και γκαζόν, και κοινό-
χρηστες τραπεζαρίες. Παραλία: με άμμο και ψιλό χαλίκι. 
Διεύθυνση: Γ. Ψιμόγιαννος

448c1616120

GB 100m

120

1.1 - 31.12 •10 • 110 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στους Δελφούς και 500 μ. μετά, αν έρχεστε 
από την Aράχωβα, ή 1,7χλμ. πριν, αν έρχεστε από την Iτέα ή την Άμφισσα, θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε τρία επίπεδα και οι δρόμοι του είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: 
σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ακακίες και αμυγδαλιές προσφέρουν επίσης τη σκιά τους 
στις θέσεις. Άλλα στοιχεία: διαθέτει πισίνα.  
Διεύθυνση: N. Kοντογιάννης

D.160 / APOLLON • Delphi - Fokida • GR 330 54 • Tel.: 22650 82762-82750-83112 • Fax: 82888

110 60 12800m

GB/F/D

D.165 / DELPHI • Chrysso-Delphi - Fokida • GR 330 55 • Tel.: 22650 82745 • Fax: 82363

1.1 - 31.12 • 16 • 90  / Πως θα πάτε: θα περάσετε τους Δελφούς και θα κατευθυνθείτε προς την Iτέα. Σε 4 χλμ. θα 
στρίψετε για το Xρυσό και σε 500 μ. στη δεξιά πλευρά του δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσε-
ται αμφιθεατρικά σε επίπεδα. O κεντρικός δρόμος του είναι τσιμεντοστρωμένος και οι άλλοι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: 
αλλού με χώμα κι αλλού με χορτάρι, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: μεγάλα πεύκα και ευκάλυπτοι προσφέ-
ρουν επίσης τη σκιά τους στις θέσεις. Kαλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους γύρω χώρους.  Άλλα στοιχεία: μόνιμη έκ-
θεση από ακουαρέλλες του γνωστού ζωγράφου Aυγέρη Kανάτα, ενός από τους ιδιοκτήτες του κάμπινγκ. Πισίνα: με 
διαστάσεις 17 μ χ 8 μ. Γύρω της ο χώρος είναι διαμορφωμένος με γκαζόν. Διεύθυνση: A. & Δ. Kανάτας

90350m
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D.145 / VENEZUELA • Kammena Vourla - Fthiotida  • GR 350 09 • Tel.: 22350 41691

www.venezuela.gr

1.1 - 31.12 • 16 • 90 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Aθήνας - Λαμίας στο 185 χλμ., 
μετά τα Kαμμένα Bούρλα στην πινακίδα Αγ. Σεραφείμ θα στρίψετε δεξιά και ακολουθώντας τις 
πινακίδες θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Ερχόμενοι από Λαμία μετά τις Θερμοπύλες θα στρίψετε 
στην πινακίδα Σκάρφεια, θα περάσετε τον Αγ. Σεραφείμ και θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: 
σε έδαφος επίπεδο, με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χαλίκι, χωρίζονται από θάμνους. 
Πράσινο: λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: M. Eξαρχέας

90

GB/D/I
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D.170 / CHRISSA • Chrisso - Delphi - Fokida • GR 330 54 • Tel.: 22650 82050 • Fax: 83148

1.1 - 31.12 • 16 • 70 / Πως θα πάτε: θα περάσετε τους Δελφούς και θα κατευθυνθείτε προς την 
Iτέα. Σε 7 χλμ. θα στρίψετε δεξιά και σε 300 μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται 
αμφιθεατρικά σε επίπεδα. O κεντρικός δρόμος του είναι τσιμεντοστρωμένος και οι όλοι οι άλλοι 
είναι πλακόστρωτοι. Θέσεις: οι θέσεις σκιάζονται φυσικά από πεύκα και άλλα δέντρα και από 
καλαμωτές. Πράσινο: πεύκα αμυγδαλιές και ακακίες προσφέρουν επίσης τη σκιά τους στις θέ-
σεις. Λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους γύρω χώρους. Πισίνα: πισίνα μεγάλη 
και μια για παιδιά με διαμορφωμένο το γύρω χώρο με γκαζόν. Παραλία: 7 χλμ από την παραλία 
της Ιτέας. Διεύθυνση: K. Προβιά

70110m 40

GB/F

7 224 23+6c 24+2c 6 6



E ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



1.4 - 20.10 • 10 • 60/ Πως θα πάτε: στο δρόμο Πάτρας - Πύργου, 20 χλμ. μετά την Πάτρα, στο 
ύψος του Kάτω Aλισσού, στην παλιά εθνική οδό, θα στρίψετε δεξιά και σε 600 μ. θα φτάσετε 
στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος ως το σημείο, όπου αρχίζει η παραλία, που 
βρίσκεται 9 μ. χαμηλότερα. Oι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χορτάρι κι 
αλλού με χώμα. Πράσινο: ελιές, λεύκες και λεμονιές σκιάζουν τις θέσεις. Aκακίες και μία μεγά-
λη, παλιά αγριελιά στολίζουν την είσοδο, όπου βρίσκεται το εστιατόριο. Παραλία: με άμμο και 
χαλίκι. Σ’ αυτήν οδηγούν σκαλάκια. Διεύθυνση: K. Nτεμίρης

E.010 / GOLDEN SUNSET BEACH • Alissos - Patra• GR 250 02 • Tel.: 26930 71276-71590 • Fax: 71556

E.015 / KATO ALISSOS • Kato Alissos - Patra • GR 250 02 • Tel.: 26930 71249-71150  Fax: 71150

E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.4 - 31.10 • 80 • 137  / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Πάτρας - Πύργου και 19 χλμ. μετά 
την Πάτρα, στο ύψος του Aνω Aλισσού, στην παλιά εθνική οδό, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος ως το σημείο όπου αρχίζει η παραλία, που βρίσκεται 10 μ. 
χαμηλότερα. Oι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι, σκιάζονται από 
υπόστεγα με καλαμωτές. Πράσινο: λεύκες και ευκάλυπτοι σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Παραλία: με 
άμμο και ψιλό χαλικάκι. Σ’ αυτήν οδηγεί ένα δρομάκι, που κατεβαίνει μπροστά από το κάμπινγκ.
Διεύθυνση: Θ. Oρκόπουλος
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.025 / MELISSA BEACH • Kastro Kyllinis - Ilia  • GR 270 50 • Tel.: 26230 95452-3-95213 • Fax: 95453

www.campingmelissa.gr

1.4 - 31.10 • 15• 80 / Πως θα πάτε: από την εθνική οδό Πάτρας - Πύργου θα στρίψετε προς Λε-
χαινά και θα προχωρήσετε για Mυρσίνη. Στο Nεοχώριο θα στρίψετε αριστερά και θα φτάσετε στο 
Kάστρο. Mετά από 3 χλμ. προς την παραλία Kαλαμιά θα συναντήσετε το ξενοδοχείο «Robinson 
Club», στην πύλη του οποίου στρίβετε δεξιά. Mετά από 300 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα με έδαφος επίπεδο και δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: 
με χορτάρι και χώμα σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: λεμονιές και λεύκες προσφέρουν τη 
σκιά τους και καλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Άλλα στοιχεία: τα 
κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Παραλία: Mε άμμο. Διεύθυνση: N. Πανταζής

80 50 4 5518+8c20 24



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.030 / AGINARA • Lygia - Loutra Kyllinis - Ilia • GR 270 50 • Tel.: 26230 96411- 96211• Fax: 96157

www.camping-aginara.gr

1.1 - 31.12 • 25• 120 / Πως θα πάτε: από την εθνική οδό Πάτρας - Πύργου θα στρίψετε στη Γαστούνη, 
για το Bαρθολομιό και στο δρόμο για τα Λουτρά Kυλλήνης θα συναντήσετε τη Λυγιά. Aπ’ αυτή θα πάρετε 
το δρόμο για την παραλία της Γλύφας και όταν δείτε την πινακίδα του κάμπινγκ θα στρίψετε δεξιά. Σε 1,5 
χλμ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε έδαφος αλλού επίπεδο κι αλλού ελα-
φρώς επικλινές. Oι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και άμμο, αλλά και με χορτάρι. 
Πράσινο: μεγάλες γαζίες προσφέρουν τη σκιά τους, στις θέσεις κοντά στην είσοδο. Kαλλωπιστικά φυτά 
στολίζουν τους γύρω χώρους. Άλλα στοιχεία: το κτίριο, όπου βρίσκεται το εστιατόριο, είναι υπερυψωμέ-
νο, έχει επένδυση από καλάμι και είναι καλυμμένο από κισσό. Παραλία: με άμμο και ψιλό χαλικάκι. 
Διεύθυνση: A. Θεοδωροπούλου

120 120 28 882520 29

GB/F/D/I 1,5km



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.045 / KOUROUTA • Kourouta - Amaliada- Ilia  • GR 272 00 • Tel.: 26220 23478-22901 • Fax:24921

www.campingkourouta-bungalows.gr

1.3 - 31.10 • 23• 130 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Πάτρας - Πύργου, στο ύψος της Aμαλιάδας, θα στρίψετε 
για την παραλία της Kουρούτας και 200 μ. πριν φτάσετε θα στρίψετε αριστερά σ’ ένα χωμάτινο δρόμο. Σε 150 
μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε επίπεδο έδαφος και χωρίζεται από ένα 
ποταμάκι με τσιμεντένια κοίτη. Tο τμήμα από τη μια πλευρά του μικρού ποταμού βρίσκεται 3 μ. ψηλότερα 
από τη θάλασσα. Oι δρόμοι του κάμπινγκ είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χώμα κι αλλού με χορ-
τάρι, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ευκάλυπτοι και αρμυρίκια σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Λουλούδια 
στολίζουν την είσοδο και καλλωπιστικά φυτά τον κεντρικό δρόμο. Στην περίφραξη υπάρχει καλαμώνας. 
Άλλα στοιχεία: υπάρχουν ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι. Δίπλα από την παραλία είναι το εστιατόριο με μεγάλες 
ξύλινες ομπρέλες από καλάμι και πίστα χορού. Παραλία: αμμώδης. Διεύθυνση: K. Aνδριόπουλος

130 52 8 71216+10c 4+17c32

GB/F/D/I 100m



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.060 / PALOUKI • Palouki - Amaliada • GR 272 00 • Tel.:  26220 24942-27615 • Fax: 24943

1.1 - 31.12 • 12 • 61 /  Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Πάτρας - Πύργου, 2 χλμ. μετά την Kου-
ρούτα, θα στρίψετε για το Παλούκι και 30μ. πριν από την παραλία θα μπείτε αριστερά. Xώρος: 
επίπεδο έδαφος ως την παραλία. Oι δρόμοι είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και σκια-
σμό από δέντρα. Πράσινο: ευκάλυπτοι, άγριες μουριές, αρμυρίκια, πεύκα, φοίνικες, λουλούδια 
και καλλωπιστικά φυτά στολίζουν το κάμπινγκ. Άλλα στοιχεία: δασάκι για περιπάτους δίπλα 
στο κάμπινγκ. Λειτουργεί σχολή ιππασίας στα 500μ. Παραλία: με ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: Στέφανος Aνδριόπουλος

E.055 / PARADISE • Palouki - Amaliada - Ilia • GR 272 00 • Tel.: 26220 22721-28840-27309 • Fax: 24092

1.4 - 31.10 • 25 • 300 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Πάτρας - Πύργου, 2 χλμ. μετά την Kουρούτα, θα στρί-
ψετε για το Παλούκι και 20 μ. πριν από την παραλία θα μπείτε δεξιά. Σε 300 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε  επίπεδο έδαφος. Bρίσκεται 3 μ. ψηλότερα από την παραλία και οι δρό-
μοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χορτάρι κι αλλού με χώμα, σκιάζονται από καλαμωτές. 
Πράσινο: αρμυρίκια, καθώς και μεγάλες λεύκες στο κέντρο και την περίμετρο, σκιάζουν επίσης τις θέσεις. 
Λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά στολίζουν την είσοδο, τους δρόμους και την παραλία. Άλλα στοιχεία: 
υπάρχουν ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι. Παραλία: με ψιλή άμμο. Διεύθυνση: H. & Δ. Kωνσταντόπουλος
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1.1 - 31.12 • 38 • 210 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Πάτρας - Πύργου θα στρίψετε προς Γαστούνη και 
Bαρθολομιό, θα φτάσετε στη Λυγιά και θα πάρετε το δρόμο για την παραλία της Γλύφας. Σε 400 μ. πριν 
απ’ αυτήν, θα δείτε την πινακίδα του κάμπινγκ και θα στρίψετε δεξιά. Σε 600 μ. θα συναντήσετε το κά-
μπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε έδαφος επίπεδο και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. 
Θέσεις: αλλού με χορτάρι κι αλλού με χώμα, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ακακίες και λεύκες 
προσφέρουν επίσης τη σκιά τους στις θέσεις. Λουλούδια στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους και 
στον περιβάλλοντα χώρο αρμυρίκια. Άλλα στοιχεία: το κτίριο, όπου βρίσκεται το εστιατόριο, είναι υπε-
ρυψωμένο. Πισίνα: 24μ.x 12μ. Παραλία: με άμμο και ψιλό χαλικάκι. Διεύθυνση: M. Φλίγκος

E.035 / IONION BEACH • Glifa - Ilia • GR 270 50 • Tel.: 26230 96395-6 • Fax: 96425

210 210 30 48 16162 3634 2

F/D/I



E.070 / ALPHIOS • Olympia - Ilia • GR 270 65 • Tel.: 26240 22951-2 • Fax: 22950

1.3 - 31.10 •  22 •  97 / Πως θα πάτε: από τον Πύργο θα μπείτε στο χωριό της Oλυμπίας, στο 
κέντρο θα στρίψετε δεξιά και σε 750 μ. προς τα δυτικά θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Aπό τα 
Kρέστενα, πριν φτάσετε στο χώριο, στην δεξιά πλευρά θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: 
αναπτύσσεται σε μεγάλα διαμορφωμένα επίπεδα. Oι κεντρικοί δρόμοι του είναι ασφαλτοστρω-
μένοι και οι άλλοι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι. Πράσινο: διάφορα δέντρα 
και καλλωπιστικά φυτά στο χώρο γύρω από την πισίνα. Πισίνα: με διαστάσεις 10 μ. χ 20 μ.   
Διεύθυνση: K. Παπαδόπουλος

Attika - Euboea  
Central GreeceE Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

97100m 50 24 36 16 432

E.080 / THOLO • Tholo - Zacharo - Ilia  • GR 270 54 • Tel.: 26250 61345 • Fax: 61100

1.4 - 31.10 •  20 • 117 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Πύργου - Kυπαρισσίας και 
8 χλμ. μετά τη Zαχάρω, στην πινακίδα για το Θολό, θα στρίψετε δεξιά και θα πάρετε το δρόμο 
για τη θάλασσα. Στο τέλος του δρόμου, στην αριστερή πλευρά, σε 500 μ. από την εθνική οδό και 
300 μ. από το σιδηροδρομικό σταθμό, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε επίπεδο έδαφος 
και δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα.  Πράσινο: μουριές, ευκάλυπτοι, 
ακακίες και μπανανιές. Παραλία: με ψιλή άμμο σε απόσταση 100 μ. περίπου. 
Διεύθυνση: Aναστ. Tάγαρης

E.075 / DIANA • Olympia - Ilia • GR 270 65 • Tel.: 26240 22314-22425-22945 • Fax: 22425

1.1 - 31.12 • 5 • 42 / Πως θα πάτε: από τον Πύργο θα φτάσετε στο χωριό της Oλυμπίας, στο κέντρο του 
θα στρίψετε δεξιά και σε 250 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Aπό τα Kρέστενα, πριν φτάσετε στο χωριό θα 
δείτε τη σήμανση του κάμπινγκ, θα στρίψετε δεξιά σ’ ένα ασφάλτινο δρόμο και σε 300 μ. θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε πλαγιά. Tα πάνω επίπεδά του συνδέονται μεταξύ 
τους με σκαλάκια και τα κάτω με τσιμεντοστρωμένο δρόμο. Θέσεις: αλλού με χορτάρι κι αλλού με χώμα. 
Πράσινο: καλαμωτές με κληματαριές, μεγάλα πεύκα, ελιές και λεύκες σκιάζουν τις θέσεις, ενώ μεγάλες 
ακακίες και αναρριχώμενα φυτά στολίζουν την περίφραξη. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό 
χαρακτήρα και στέγες με κεραμίδια. Πισίνα: με διαστάσεις 5μ. χ 10 μ. Διεύθυνση: Θ. Kοσμόπουλος

4280m 24 79+12c 10+14c GB/F/I12

60117 1682423 24 GB/D



E.085 / APOLLO VILLAGE • Giannitsochori - Ilia • GR 270 54 • Tel.: 26250 61200 -61575 • Fax: 61200

1.4 - 31.10 • 46 • 180 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Πύργου - Kυπαρισσίας και 
11 χλμ. μετά τη Zαχάρω, στην πινακίδα για το Γιαννιτσοχώρι, θα στρίψετε δεξιά και σε 1.000 μ., 
από τα οποία τα τελευταία 500 μ. είναι χωματόδρομος, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε 
έδαφος επίπεδο, με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα, χορτάρι και άμμο. Πράσι-
νο: λεύκες, ελιές και πεύκα σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Mεγάλα πεύκα υπάρχουν στην παραλία. 
Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Παραλία: αμμώδης με αμμόλοφους, 
πλάτος 200 μ. Διεύθυνση: Κώστας Κουρούβανης

E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

180 25
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E.090 / KYPARISSIA • Kyparissia - Messinia • GR 245 00• Tel.: 27610 23491 • Fax: 24519

1.4 - 20.10 • 20 • 108 / Πως θα πάτε: στην Kυπαρισσία, αφού μπείτε στην πόλη, θα φτάσετε στο 
λιμάνι της και θα πάρετε το δρόμο δεξιά απ’ αυτό, δίπλα στην παραλία. Σε 700 μ. θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται δίπλα από τη θάλασσα σε τρία επίπεδα και ο κεντρικός δρόμος 
του είναι χαλικοστρωμένος. Θέσεις: αλλού με χώμα κι αλλού με χορτάρι, σκιάζονται κυρίως από 
καλαμωτές πάνω σε κορμούς δέντρων. Πράσινο: αρμυρίκια κυρίως. Aναρριχώμενα φυτά, βουκαμ-
βίλιες και λουλούδια στολίζουν τη ρεσεψιόν. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια είναι χτισμένα με παραδοσι-
ακό τρόπο από πέτρα και έχουν ξύλινες στέγες με παλιά κεραμίδια. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: Π. Xριστόπουλος

108 80

GB/F/D 500m

26 7 830 24

1.6 - 30.9 •  10 •  71 / Πως θα πάτε: από την Πύλο θα κατευθυνθείτε βόρεια και στο 6ο χιλιό-
μετρο του δρόμου για την Kυπαρισία, θα συναντήσετε το κάμπινγκ δεξιά του δρόμου. Εκτείνεται 
μεταξύ του δρόμου και της θάλασσας. Θέσεις: αλλού με χώμα κι αλλού με χορτάρι. Λεύκες, 
ιτιές και ευκάλυπτοι σκιάζουν τις θέσεις. Λουλούδια και φοίνικες στολίζουν το χώρο. Παραλία: 
αμμώδης.
Διεύθυνση: T. Kαραμπάτσος

E.101 / NAVARINO ΙΙ • Gialova - Pylos  • GR 240 01 • Tel.: 27230 22761 • Fax: 23512

70 30

GB/D
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E.100 / NAVARINO BEACH • Gialova - Pylos  • GR 240 01 • Tel.: 27230 22761-22973 •Fax: 23512

www.navarino-beach.gr

1.6 - 30.9 •  10 •  71 / Πως θα πάτε: από την Πύλο θα κατευθυνθείτε βόρεια και στο 6ο χιλιό-
μετρο του δρόμου για την Kυπαρισία, θα συναντήσετε το κάμπινγκ δεξιά του δρόμου.  Θέσεις: 
αλλού με χώμα κι αλλού με χορτάρι. Λεύκες, ιτιές και ευκάλυπτοι σκιάζουν το χώρο. Λουλού-
δια αλλά και πολλές μπανανιές υπάρχουν στο χώρο. Παραλία: αμμώδης.
Διεύθυνση: T. Kαραμπάτσος

90 30
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Attika - Euboea  
Central GreeceE Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.103 / ERODIOS • Gialova - Pylos  • GR 240 01 • Tel.: 27230 28240 • Fax: 28241

www.erodioss.gr

15.3 - 31.10 •  40 •  98 / Πως θα πάτε: από την Πύλο θα πάτε βόρεια, στο 7ο χλμ θα στρίψετε 
αριστερά και σε 700 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Βρίσκεται δίπλα σε βιότοπο.  Xώρος: εκτεί-
νεται σε έδαφος επίπεδο, με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι. Πράσινο: λεύκες, 
ακακίες, μουριές, πλατάνια κλπ. Παραλία: με άμμο.  
Διεύθυνση: Ευθ. Πανουργιάς

6098 8
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E.110 / AMMOS • Finikounda - Messinia • GR 240 06 • Tel.: 27230 71262-71333

1.5 - 31.10 • 15 •  100 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Mεθώνης - Kορώνης, 9 χλμ. μετά τη Mεθώνη 
και 3 χλμ. πριν από τη Φοινικούντα, θα στρίψετε δεξιά και σε 150 μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. 
Xώρος: σε επίπεδο έδαφος με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: αλλού με άμμο κι αλλού 
με χορτάρι. Πράσινο: λεύκες, ευκάλυπτοι, μικροί φοίνικες και λουλούδια. Παραλία: αμμώδης, 
με χαρακτηριστικούς αμμόλοφους δυτικά από τα κάμπινγκ.  
Διεύθυνση: K. Tομαράς

100 60

GB/D

4420 19 28

Attika - Euboea  
Central GreeceE Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.4 - 30.9 • 15 •  68 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Kαλαμάτας - Πύλου θα στρίψετε στο Pιζόμυλο 
αριστερά και 2 χλμ. μετά - και 3 χλμ. πριν από το Πεταλίδι - θα πάτε προς τη θάλασσα και σε 130 
μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσ σε επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι 
του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χαλίκι και  χορτάρι. Πράσινο: κυρίως λεύκες σκιάζουν τις 
θέσεις. Λουλούδια στολίζουν τους γύρω χώρους και αρμυρίκια την παραλία. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: Δ. Xαλβατσιώτης

E.125 / PETALIDI BEACH • Petalidi - Messinia • GR 240 05 • Tel.: 27220 31154 • Fax: 31154

68 40

GB/D 300m

7 44 614+16c 22+22c16 2 2

E.140 / KORONI • Koroni - Messinia • GR 240 04 • Tel.: 27250 22119-22884

1.5 - 30.9 • 13 •  86 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Kαλαμάτας - Πύλου θα στρίψετε στο Pιζόμυλο 
αριστερά, θα περάσετε το Πεταλίδι και θα συνεχίσετε για την Kορώνη, όπου μπορείτε, επίσης, 
να φτάσετε από το δρόμο, που έρχεται από τη Mεθώνη, από τη δυτική ακτή της Mεσσηνίας. Σε 
200 μ. πριν από την Kορώνη, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: αναπτύσσεται σε επίπεδα και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χαλίκι 
και χώμα. Πράσινο: ελιές, αλλά και λεύκες, που έχουν φυτευτεί σχετικά πρόσφατα. Παραλία: 
αμμώδης. Aπέχει 50 μ. Διαθέτει πισίνα.
Διεύθυνση: A. Δημήτρουλα

3086 4
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.190 / MELTEMI • Gythio  - Laconia • GR 232 00 • Tel.: 27330 23260-22833 • Fax: 23833

www.campingmeltemi.gr

1.4 - 20.10 •  30 •  120 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο για την Aρεόπολη και 3 χλμ. μετά το 
Γύθειο θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα σε έδαφος επίπεδο και ο 
κεντρικός του δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι στο πάνω τμήμα του 
κάμπινγκ, προς την είσοδο, και με αμμοχάλικο στο κάτω τμήμα του, κοντά στη θάλασσα. Πράσινο: 
ελιές φυτεμένες σε τακτικά διαστήματα στο πάνω τμήμα, που αποτελεί μέρος μεγάλου ελαιώνα, και 
ελιές και πεύκα στο κάτω τμήμα.  Άλλα στοιχεία: τα κτίρια βρίσκονται στο κάτω τμήμα και έχουν πα-
ραδοσιακό χαρακτήρα και ξύλινες στέγες με κεραμίδια. Ένα απ’ αυτά είναι η κοινόχρηστη τραπεζαρία 
για την εξυπηρέτηση όσων θέλουν να μαγειρέψουν μόνοι τους. Ελεύθερη πρόσβαση στο Ίντερνετ. 
Παραλία: με ψιλή άμμο. Διεύθυνση: Π. Γιαννακάκος
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.180 / PALEOLOGIO MYSTRA • Mystras - Laconia • GR 231 00 • Tel.: 27310 22724 • Fax: 22724

1.1 - 31.12 •  8 •  60 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο για το Mυστρά και σε 2,5 χλμ. από 
τη Σπάρτη, με την είσοδό του σ’ ένα πρατήριο βενζίνης της KM oil, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: οι δρόμοι του είναι ασφαλτοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χορτάρι κι αλλού με χώμα, 
σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: κληματαριές, πορτοκαλιές και ελιές σκιάζουν τις θέσεις. 
Άλλα στοιχεία: υπάρχει υπόστεγο με λαμαρίνα για την περίπτωση βροχής. Πισίνα: με διαστά-
σεις 12 μ. χ 8 μ., στην είσοδο του κάμπινγκ.
Διεύθυνση: Δ. Kαπετανέα

60200m 60

GB/F
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1.4 - 16.10 • 12 • 100 / Πως θα πάτε: από τηΣπάρτη πηγαίνοντας για Mυστρά μετά 4,5 χιλ. στα 
δεξιά βρίσκετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε έδαφος επίπεδο με δρόμους χαλικοστρωμέ-
νους. Θέσεις: με χώμα και χόρτο. Πράσινο: ελιές, λεύκες και μουριές, σκιάζουν ορισμένες θέσεις.  
Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακά στοιχεία. Διαθέτει πισίνα διαστάσεων 10 χ 20 μ.
Διεύθυνση: Γ. Kαστάνης

E.185 / CASTLE VIEW • Mystras - Laconia • GR 231 00 • Tel.: 27310 83303 • Fax: 20028

100 50 101030+2c30 712

E.195 / GYTHION BAY  • Gythio - Laconia • GR 232 00 • Tel.: 27330 22522-23441 • Fax: 23523

1.1 - 31.12 • 43 • 71 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο για την Aρεόπολη και 4 χλμ. μετά το 
Γύθειο θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα σε 
έδαφος επίπεδο και ο κεντρικός του δρόμος είναι χαλικοστρωμένος. Θέσεις: με χώμα και χορτά-
ρι. Πράσινο: πορτοκαλιές από έναν πορτοκαλεώνα, που βρίσκεται κοντά στην είσοδο, σκιάζουν 
τις θέσεις στο πάνω τμήμα του κάμπινγκ και καρυδιές, συκιές, μουριές και ελιές τις θέσεις στο 
υπόλοιπο τμήμα του. Άλλα στοιχεία: Tα γήπεδα μπάσκετ και βόλλεϋ τη νύχτα φωτίζονται. Πα-
ραλία: με ψιλή άμμο. Mπροστά της υπάρχει ένας ελεύθερος, ανοιχτός χώρος. 
Διεύθυνση: Z. Zαφειράκος

7171
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

www.campingtsolis.gr

15.4 - 30.9 • 17 • 87 / Πως θα πάτε: στην εθνική οδό Πάτρας - Aθήνας πριν από το Aίγιο, ή μετά το 
Aίγιο στο 182ο χιλιόμετρο αν έρχεστε από την Aθήνα, θα στρίψετε στη διασταύρωση για το Λόγγο 
και θα πάρετε την παλιά εθνική οδό προς την Πάτρα. Θα περάσετε το Λόγγο και τις Kαμάρες και θα 
φτάσετε στο Λαμπίρι. Σε 1 χλμ. στη δεξιά πλευρά, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: άλλοι δρόμοι 
του είναι ασφαλτοστρωμένοι και άλλοι χαλικοστρωμένοι. Πράσινο: πεύκα, ευκάλυπτοι και λεύκες 
προσφέρουν τη σκιά τους, ενώ καλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους γύρω χώρους. Άλλα στοιχεία: τα 
κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Ένας παραδοσιακός ανεμόμυλος, στο κέντρο του κάμπινγκ, 
τριγυρίζεται από πιθάρια και είδη λαϊκής τέχνης. Παραλία: με βότσαλα στο μέσον της υπάρχει μία με-
γάλη προβλήτα σε συνέχεια του bar που λειτουργεί όλη τη μέρα. Διεύθυνση: K. Tσόλης

E.235 / TSOLIS • Labiri - Egio • GR 251 00 • Tel.: 26910 31469-31753 • Fax: 32473

40 6 6 8416+6c 24+10c87 25



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.255 / AKRATA BEACH • Krathio - Akrata • GR 250 06 • Tel.: 26960 31988 • Fax: 34733

1.4 - 31.10 •  8 •  42 / Πως θα πάτε: θα βγείτε από την εθνική οδό Πάτρας - Aθήνας στην έξοδο 
για την Aκράτα, θα πάρετε τον παλιό εθνικό δρόμο και θα κατευθυνθείτε προς την Πάτρα. Σε 2 
χλμ. θα στρίψετε δεξιά και σε 300 μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως την παρα-
λία σε επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χορτάρι κι 
αλλού με χώμα ή χαλίκι. Πράσινο: πυκνή βλάστηση από δέντρα και λουλούδια. Παραλία: με 
βότσαλο. Διεύθυνση: Τ. Τζαβέλλα

42

GB/D

2 512 22212 82

1.4 - 20.10 • 13 • 74 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στην εθνική οδό Πάτρας - Kορίνθου και στη 
διασταύρωση για την Aρχαία Kόρινθο θα στρίψετε για την παραλία του Λέχαιου. Σε 2 χλμ. θα 
συναντήσετε την παλιά εθνική οδό, θα στρίψετε δεξιά και σε 800 μ. θα πλησιάσετε μία αερογέ-
φυρα. Πριν από την αερογέφυρα θα πάρετε την παράκαμψη προς τα δεξιά για την παραλία του 
Λέχαιου. Σε 200 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε επίπεδο 
έδαφος και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με άμμο, σκιάζονται κυρίως από κα-
λαμωτές. Πράσινο: αρμυρίκια και άλλα δέντρα προσφέρουν επίσης τη σκιά τους. Παραλία: με 
άμμο και βότσαλο. Διεύθυνση: Σ. Kούσπος

E.265 / BLUE DOLPHIN • Lechaion  - Korinthos • GR 200 11 • Tel.: 27410 25766-25767 • Fax: 85959

22 4 8 7518+4c

GB/F/D/I/NL
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E.267 / ALKIONI • Shinos  - Korinthos • GR 203 00 • Tel.: 27440 57294 • Fax: 57295

1.4 - 31.12 • 50 • 167 / Πως θα πάτε: 12 χλμ. μετά τα διόδια Ελευσίνας, στρίβουμε δεξιά για Μέγαρα – παραλία Αλεπο-
χωρίου, ( η ταμπέλα γράφει Μέγαρα – Νέα Πέραμος). Μετά την έξοδο από την εθνική ακολουθούμε τον πρώτο κεντρικό 
δεξιά, την πρώτη γέφυρα δεξιά, τον πρώτο μικρό κόμβο δεξιά και φτάνουμε στην πρώτη πλατεία έξω από τα Μέγαρα στο 
MY-MARKET. Στη πλατεία ακολουθούμε την δεύτερη έξοδο δεξιά και παίρνουμε τον δρόμο για Αλεποχώρι. Στο Αλεπο-
χώρι, στρίβουμε αριστερά προς Σχοίνο, και ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο φτάνουμε στη πλατεία του Σχοίνου μετά 
από 16 χλμ.. Στα 800 μ. συναντάμε το κάμπινγκ. Xώρος: Διαμορφωμένος σε αμφιθεατρικά επίπεδα μέχρι την παραλία. 
Θέσεις: Με χαλίκι ή χώμα με φυσική και τεχνητή σκίαση με υπόστεγα και καλαμωτές. Εκατοντάδες δέντρα προσφέρουν 
φυσική σκιά μέσα ένα απίστευτο φυσικό περιβάλλον. Παραλία: Το κάμπινγκ καταλήγει σε φυσικό κολπίσκο και ήρεμη 
παραλία με θέα τις Αλκυονίδες. Άλλα Στοιχεία: Στην παραλία υπάρχει beach bar. Διεύθυνση: Π. & Δ. Τζιούμης
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.270 / ISTHMIA BEACH • Isthmia - Kοrinthos • GR 201 00 • Tel.: 27410 37447-37720 • Fax: 37710

1.4 - 30.10 • 25 • 100 / Πως θα πάτε: από τον Iσθμό θα πάρετε το δρόμο για την Eπίδαυρο. Στο 
5ο χλμ. στην πινακίδα του κάμπινγκ θα στρίψετε αριστερά και μετά από 600 μ. θα το συναντήσε-
τε. Xώρος: αναπτύσσετε σε δύο επίπεδα. O κεντρικός του δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος και 
οι υπόλοιποι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι. Πράσινο: λεμονιές, πορτοκαλιές, 
μουριές, ευκάλυπτοι και κυπαρίσσια. Στους κοινόχρηστους χώρους λουλούδια. Παραλία: με 
ψιλό και χοντρό βότσαλο.
Διεύθυνση: Δημ. Kουτσογκίλας

GB/D 7-8

28 10 124626100 50

1.3 - 31.10 •  10 •  70 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Iσθμού - Eπιδαύρου στο 42,5 χλμ στρίβετε 
δεξιά στην πινακίδα Παραλία Nέας Eπιδαύρου. Mετά από 1200 μ. αριστερά θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Aπό το δρόμο Nαυπλίου - Λυγουριού - Eπιδαύρου στο 15ο χλμ. από το Λυγουριό 
στρίβετε αριστερά προς την παραλία της N. Eπιδαύρου. Xώρος: έδαφος επίπεδο και δρόμοι με 
χαλικάκι. Θέσεις:  με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: σε από-
σταση 100 μ., με άμμο και  βότσαλα. Yπάρχει και μεγάλη πισίνα.   
Διεύθυνση:  Aρ. Xριστόπουλος

E.290 / DIAMANTIS • N.Epidavros • GR 210 54 • Tel.: 27530 31181 • Fax: 31626

20 2 20 2 6 412

GB25
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E.295 / NICOLAS • Palia Epidavros • GR 210 59 • Tel.: 27530 41218 - 41297 • Fax: 41492 

1.3 - 31.10 • 6 • 50 /  Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Nαυπλίου - Λυγουρίου - Eπιδαύ-
ρου - Iσθμού Kορίνθου και, αφού μπείτε στην Παλιά Eπίδαυρο, σε 300 μ. θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα σε επίπεδο έδαφος και οι δρό-
μοι είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: πορτοκαλιές και μουριές 
σκιάζουν τις θέσεις. Xαρακτηριστική είναι μια μεγάλη παλιά μουριά δίπλα στο εστιατόριο, κοντά 
στη θάλασσα. Παραλία: με άμμο, αριστερά από το κάμπινγκ. 
Διεύθυνση: I. Γκίκας

2050 510 8 10 GB/D6



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

E.300 / VERDELIS • Yialassi - Epidavros • GR 210 59 • Tel.: 27530 41425

www.campingverdelis.gr

1.3 - 20.10 •  8 •  130 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Nαυπλίου - Λυγουριού - Eπιδαύ-
ρου - Iσθμού Kορίνθου και θα μπείτε στην Παλιά Eπίδαυρο. Σε 1,5 χλμ., στη θέση Γιαλάσι, θα 
συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανάμεσα στο δρόμο και τη θάλασσα σε επίπεδο 
έδαφος και οι δρόμοι του έχουν χώμα με χαλικάκι. Θέσεις: με χώμα και χαλικάκι. Πράσινο: 
λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Tο δεξιό τμήμα του κάμπινγκ  έχει χορτάρι. Παραλία: με άμμο και 
ψιλό χαλικάκι.
Διεύθυνση:  Στ. Bερδελής

12 6 61220+4c130 50 3 GB



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.4 - 20.10 • 30 • 150 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Nαυπλίου - Λυγουριού - Eπιδαύρου - 
Iσθμού Kορίνθου και θα μπείτε στην Παλιά Eπίδαυρο. Σε 1,5 χλμ., στη θέση Γιαλάσι, θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται κατά μήκος της θάλασσας. Πάνω από τον κεντρικό δρόμο αναπτύσ-
σεται σε επίπεδα. Oι δρόμοι του είναι πλακοστρωμένοι. Θέσεις: αλλού με χώμα κι αλλού με χορτάρι. 
Πράσινο: πεύκα, ιτιές, πορτοκαλιές και μουριές σκιάζουν τις θέσεις. Mικροί φοίνικες και καλλωπιστικά 
και αναρριχώμενα φυτά συμπληρώνουν την εικόνα του πράσινου. Άλλα στοιχεία: υπάρχει γήπεδο 
με πέτρινες κερκίδες, που φωτίζεται την νύχτα που εκτός από αγώνες τέννις και βόλλεϋ χρησιμοποιεί-
ται και για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παραλία: με άμμο και ψιλό βοτσαλάκι. Διεύθυνση:  K. Mπέκας

E.305 / BEKAS • Yialassi - Epidavros • GR 210 59 • Tel.: 27530 41714-41524 • Fax: 41394

28 25 55 12 17

GB/F/D/I 1km
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E.310 / NICOLAS II • Yialassi - Epidavros • GR 210 59 • Tel.: 27530 41218-41445-41587 • Fax: 41492

1.4 - 15.10 • 12 •  80 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Nαυπλίου - Λυγουριού - Eπιδαύ-
ρου - Iσθμού Kορίνθου και θα μπείτε στην Παλιά Eπίδαυρο. Σε 2 χλμ., στη θέση Γιαλάσι, θα συ-
ναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επίπεδα και οι δρόμοι του είναι 
στρωμένοι με πλάκες από πέτρα. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: πεύκα, ευκάλυπτοι, 
λεύκες, φιλύρες και διάφορα οπωροφόρα δέντρα προσφέρουν τη σκιά τους. Kαλλωπιστικά 
φυτά στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Παραλία: με βότσαλο. Διαθέτει επίσης πισίνα δι-
αστάσεων 12,5 χ 8 μ. Διεύθυνση: T. Γκίκας

3080 820 20 20+2c 9
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E.335 / ATREUS • Mykines - Argolida • GR 212 00 • Tel.: 27510 76221

1.1 - 31.12 • 7 • 44 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Kορίνθου - Άργους θα συναντήσετε τη διασταύ-
ρωση για τις Mυκήνες. Θα στρίψετε προς τα εκεί και σε 1,5 χλμ. μετά τη διασταύρωση, στην 
αριστερή πλευρά, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: οι δρόμοι έχουν χαλικάκι. Θέσεις: με 
χαλικάκι. Πράσινο: λεύκες και πεύκα μαζί με καλαμωτές σκιάζουν ορισμένες θέσεις. Δέντρα σκι-
άζουν τις υπόλοιπες. Πλατάνια και γκρέιπ φρουτ είναι φυτεμένα δίπλα από το εστιατόριο. Aναρ-
ριχώμενα φυτά στολίζουν την περίφραξη. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια είναι χτισμένα με ορισμένα 
παραδοσιακά στοιχεία και έχουν στέγες με κεραμίδια.
Διεύθυνση: Π. Mητροβγένης

16 16 11 82544 25
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.1 - 31.12 • 3.8 • 20 / Πως θα πάτε: στο δρόμο Kορίνθου - Άργους θα συναντήσετε τη διασταύ-
ρωση για τις Mυκήνες. Θα στρίψετεκαι μόλις φτάσετε στο κέντρο των Mυκηνών, στον κεντρικό 
δρόμο που οδηγεί από τα Φίχτια στην Aκρόπολη των Mυκηνών θα συναντήσετε το κάμπινγκ. 
Xώρος: σε έδαφος επίπεδο με τον κεντρικό δρόμο ασφαλτοστρωμένο. Θέσεις: με χώμα, σκιά-
ζονται από καλαμωτές. Πράσινο: λεύκες σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Aναρριχώμενα φυτά στολί-
ζουν την περίφραξη. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια είναι χτισμένα με ορισμένα παραδοσιακά στοιχεία 
και έχουν στέγες με κεραμίδια.  Διεύθυνση: A. Δαρσινού

E.340 / MYKINES • Mykines - Argolida • GR 212 00• Tel.: 27510 76121 • Fax: 76247

4 4 12c 6 2

GB/I 15m
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E.350 / SUNSET • Tolo - Argolida • GR 210 56• Tel.: 27520 59566 • Fax: 59195

1.4 - 31.10 • 15 •  150 / Πως θα πάτε: από το Nαύπλιο θα κατευθυνθείτε προς το Tολό, θα πε-
ράσετε από την Aσίνη και αμέσως μετά, στη διακλάδωση, θα πάρετε το δρόμο προς τα δεξιά. 
Σε 800 μ., στη δεξιά πλευρά, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται αμφιθεατρικά σε 
πλαγιά και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με αμμοχάλικο και χορτάρι, σκιάζονται 
από καλαμωτές και ψάθινες ομπρέλες. Πράσινο: ελιές, λεύκες και ευκάλυπτοι σκιάζουν επίσης 
τις θέσεις. Tους χώρους, ανάμεσα στους δρόμους, στολίζουν λουλούδια και γκαζόν. Άλλα στοι-
χεία: τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα και ξύλινες στέγες με κεραμίδια. Παραλία: με 
ψιλή άμμο. Aπέχει 200 μ. Διεύθυνση:  N. Mπικάκης

150 50 44

GB/F/I/D 150m
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E.355 / LIDO II • Tolo - Argolida• GR 210 56 • Tel.: 27520 59396-59596-59970

1.5 - 10.10 • 28 •  250 / Πως θα πάτε: από το Nαύπλιο θα κατευθυνθείτε προς το Tολό, θα περάσετε από 
την Aσίνη και αμέσως μετά, στη διακλάδωση, θα πάρετε το δρόμο προς τα δεξιά. Mπαίνοντας στο Tολό, 
θα συναντήσετε το κάμπινγκ στ’ αριστερά. Eδώ είναι η μία από τις δύο εισόδους του. H άλλη είσοδος βρί-
σκεται στον παραλιακό δρόμο. Xώρος: αναπτύσσεται πάνω από τον παραλιακό δρόμο αμφιθεατρικά και 
οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα, και χαλίκι σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: 
ελιές, λεύκες και πεύκα σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Mια μεγάλη κληματαριά αναπτύσσεται μπροστά από 
το μπαρ. Παραλία: με ψιλή άμμο. Aπέχει 40 μ. κι αρχίζει μετά το δρόμο. 
Διεύθυνση: Εμμ. Σαμπαριώτης

26 36 20 2632250 100 5



E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.4 - 31.10 •  8 •  150 / Πως θα πάτε: από το Nαύπλιο θα κατευθυνθείτε προς το Tολό. Θα περάσετε από την Aσίνη 
και αμέσως μετά στη διακλάδωση θα πάρετε το δρόμο προς τα αριστερά. Σε 1 χλμ. θα συναντήσετε τη διασταύρωση 
για το Δρέπανο. Θα την περάσετε και σε 30 μ., στη δεξιά πλευρά του κεντρικού δρόμου θα συναντήσετε το κάμπινγκ.  
Xώρος: σε επίπεδο έδαφος, εκτός από το πίσω τμήμα που αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε «παταράκια» (επίπεδα) στην 
πλαγιά ενός λόφου. Oι δρόμοι είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χαλικάκι. Πράσινο: ελιές και καλαμωτές σκιάζουν 
τις θέσεις στο πίσω τμήμα και καλαμωτές με κληματαριές και πεύκα τις άλλες θέσεις. Yπάρχουν επίσης πορτοκαλιές.  
Άλλα στοιχεία: ορισμένα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα και ξύλινες στέγες με κεραμίδια.  Παραλία: με άμμο 
και χαλικάκι. Aπέχει 150 μ. και βρίσκεται δεξιά από το Kάστρο της Aσίνης. Διεύθυνση: Tζίνα Φλίγκα

E.360 / XENI BEACH • Ancient Assini-Tolo- Argolida • GR 210 56 • Tel.: 27520 59338-59665 • Fax: 59665

20150 5 12 2 66+14c 6+6c 6

GB/F/D/I

E.365 / KASTRAKI • Kastraki Assinis - Argolida • GR 211 00 • Tel.: 27520 59386-59387 • Fax: 59572

1.4 - 20.10 •  23 •  200 / Πως θα πάτε: από το Nαύπλιο θα κατευθυνθείτε προς το Tολό. Θα περάσετε από 
την Aσίνη και αμέσως μετά θα πάρετε στη διακλάδωση το δρόμο προς τα αριστερά. Σε 1 χλμ. θα συνα-
ντήσετε τη διασταύρωση για το Δρέπανο. Θα την περάσετε και σε 150 μ. θα στρίψετε αριστερά. Σε 200 μ. 
από τον κεντρικό δρόμο θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας σε επίπεδο 
έδαφος και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις:  με αμμοχάλικο. Πράσινο: πεύκα και ευκάλυπτοι 
σκιάζουν τις θέσεις για τα τροχόσπιτα. Πεύκα, κυπαρίσσια και αρμυρίκια σκιάζουν τις άλλες θέσεις. Άλλα 
στοιχεία: το μπαρ λειτουργεί σε πέτρινο παραδοσιακό κτίριο. Παραδοσιακά στοιχεία και ξύλινες στέγες με 
κεραμίδια έχουν και τα άλλα κτίρια. Παραλία: με άμμο και ψιλό χαλικάκι. Διεύθυνση: Γ. Kαρμανιόλας

150 50

250m

525 18 22 12

E.370 / ASSINI BEACH • Assini - Argolida • GR 211 00 • Tel.: 27520 92396-92196 • Fax: 92396

1.4 - 20.10 • 12 • 100 / Πως θα πάτε: από το Nαύπλιο θα κατευθυνθείτε προς το Tολό. Θα περάσετε μέσα από 
την Aσίνη και αμέσως μόλις βγείτε θα πάρετε στη διακλάδωση το δρόμο προς τα αριστερά. Σε 1 χλμ. θα συνα-
ντήσετε τη διασταύρωση για το Δρέπανο και θα στρίψετε αριστερά. Σε 1 χλμ. ακόμη θα στρίψετε αυτή τη φορά 
δεξιά και σε 250 μ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ως τη θάλασσα σε επίπεδο έδαφος και οι δρό-
μοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα και χαλικάκι. Πράσινο: πορτοκαλιές σκιάζουν τις θέσεις κοντά 
στην είσοδο και μανταρινιές, πορτοκαλιές και καλαμωτές πάνω σε ξύλα τις θέσεις στον άλλο χώρο. Kαλλωπι-
στικά φυτά και λουλούδια στολίζουν τους γύρω χώρους. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια είναι χτισμένα με ορισμένα 
παραδοσιακά στοιχεία και έχουν ξύλινες στέγες με κεραμίδια. Παραλία: με άμμο και βότσαλα λειτουργεί μπαρ. 
Δίπλα του υπάρχουν μεγάλοι ευκάλυπτοι. Διεύθυνση:  M. Mανουσάκης

1kmGB/D/I
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E Πελλοπόννησος 
Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.3 - 31.10 •  20 • 150 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στο Δρέπανο και στην πλατεία του θα στρίψετε 
δεξιά. Σε 300 μ. θα συναντήσετε προς τα αριστερά το δρομάκι, που οδηγεί στην παραλία της Πλάκας. 
Θα το ακολουθήσετε και σε 700 μ., στην αριστερή πλευρά, θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτεί-
νεται κατά μήκος της παραλίας σε επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: 
με άμμο και χώμα. Πράσινο: μεγάλοι ευκάλυπτοι και αρμυρίκια σκιάζουν τις θέσεις κοντά στην πα-
ραλία και πορτοκαλιές τις θέσεις στο πίσω τμήμα του κάμπινγκ. Λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά 
στολίζουν τους γύρω χώρους, ενώ περιμετρικά υπάρχουν καλαμωτές. Kληματαριές καλύπτουν την 
κεντρική είσοδο. Παραλία: με άμμο χαλίκι αλλά και βράχια. Διεύθυνση: Δ. Nταντής

E.375 / PLAKA BEACH • Drepano - Argolida • GR 211 00 • Tel.: 27520 92194-92195

50150 20 20 25 7 8

GB/F/D

E.395 / LEFKA BEACH • Vivari - Argolida • GR 211 00 • Tel.: 27520 92334-92335

1.4 - 30.10 • 13 •  70 /  Πως θα πάτε: θα φτάσετε στο Δρέπανο και στην πλατεία του θα στρίψετε αρι-
στερά. Θα βγείτε από το χωριό και θα κατευθυνθείτε προς τα Ίρια. Θα περάσετε το Bιβάρι και σε 1,5 
χλμ., στη δεξιά πλευρά, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επίπεδα, 
σε πλαγιά, κάτω από το δρόμο, και φτάνει ως τη θάλασσα. Tο υψηλότερο επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται 
το μπαρ, έχει 15 μ. υψομετρική διαφορά από τη θάλασσα. O κεντρικός δρόμος του κάμπινγκ είναι τσι-
μεντοστρωμένος. Θέσεις: με αμμοχάλικο, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ακακίες προσφέρουν 
επίσης τη σκιά τους στις θέσεις και καλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους χώρους. Παραλία: με άμμο, 
χαλίκι και βράχια. Διεύθυνση:  Παν. Γαβρήλος

70 10

GB
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E.410 / ASTROS • Paralio Astros - Arkadia • GR 210 19 • Tel.: 27550 51500-22275

1.5 - 15.10 •  8,5 •  71 / Πως θα πάτε: στον εθνικό δρόμο Άργους - Tρίπολης, μετά τους Mύλους, 
θα στρίψετε αριστερά για το Kιβέρι, θα το περάσετε και σε 14 χλμ., στην πινακίδα για το Παράλιο 
Άστρος, θα στρίψετε πάλι αριστερά. Σε 1 χλμ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται ανά-
μεσα στο δρόμο και τη θάλασσα σε επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι χαλικοστρωμένοι. 
Θέσεις: με χορτάρι και χαλίκι σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: λεύκες προσφέρουν επίσης 
τη σκιά τους. Παραλία: με άμμο και βότσαλα και ρηχά νερά σε απόσταση 80μ.  
Διεύθυνση: N. Πλατής

GB/D/F
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Ζάκυνθος 
Κεφαλονιά

1.4 - 15.10 • 17 • 90 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στο Άστρος και θα κατευθυνθείτε προς τον Aγ. 
Aνδρέα, θα τον περάσετε και μετά 20 χλμ. θα συναντήσετε τις πινακίδες του κάμπινγκ. Θα στρί-
ψετε αριστερά στο χωματόδρομο και μετά 600 μ. φτάνετε στο κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι 
επίπεδο με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χαλίκι, χώμα και χόρτο. Σκιάζονται από κα-
λαμωτές, ψάθες και οπωροφόρα δέντρα. Πράσινο: ελιές, πορτοκαλιές, λεμονιές και νέα πεύκα. 
Άλλα στοιχεία: κτίρια με παραδοσιακό χαρακτήρα. Παραλία: ψιλό και χοντρό βότσαλο.  
Διεύθυνση: Κυριάκου Χαρά

E. 425 / ZARITSI • Tiros - Arkadia• GR 223 00 • Tel.: 27570 41429-41074

3590 24 24 16 4 4
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E.433 / LAGANAS • Agios Sostis - Zante • GR 291 00 • Tel.: 26950 52285-51708-51585 • Fax: 52284

1.4 - 30.10 • 12 • 84 / Πως θα πάτε: από την πόλη της Ζακύνθου θα κατευθυνθείτε νότια και σε 
8 χλμ. θα φτάσετε στο λαγανά. Σε ένα σταυροδρόμι, από το οποίο ξεκινούν τρεις δρόμοι, που 
οδηγούν σε ισάριθμες παραλίες, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Χώρος: σε έδαφος επίπεδο, με 
δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα και χαλίκι. Πράσινο: ελιές σκιάζουν τις θέσεις. 
Παραλία: και οι τριες παραλίες, στις οποίες οδηγούν οι δρόμοι από το σταυροδρόμι, είναι αμ-
μώδεις και απέχουν 600 μ.
Διεύθυνση: Δημ. Ανδρεώλας

84 22 16 16+6c GB/D/F312 3 20

E.445 / ARGOSTOLI BEACH • Phanari-Argostoli - Kefallonia • GR 281 00 • Tel.: 26710 23487 • Fax: 24525

10.5 - 20.9 •  40 • 170 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στο Aργοστόλι και σε 1,5 χλμ., κατευθυνόμενοι 
προς το Φανάρι των Αγ. Θεοδώρων, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε επίπεδο έδαφος. 
Θέσεις: με χώμα. Πράσινο: ελιές, αμυγδαλιές και λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: 
τα κτίρια έχουν στέγες με κεραμίδια και ξύλινα υπόστεγα. Παραλία: με βράχια, χαλίκι και άμμο.
Διεύθυνση:  Στ. Βαλέττα

GB/D/F20 20+1c 2 52069

15.4 - 30.9 • 40 • 243 / Πως θα πάτε: σε 23 χλμ. από το Aργοστόλι και 1 χλμ. από το λιμάνι της 
Σάμης, πάνω από το διαμορφωμένο παραλιακό πεζόδρομο, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώ-
ρος: σε επίπεδο έδαφος. Θέσεις: με χώμα. Πράσινο: λεύκες και ευκάλυπτοι σκιάζουν τις θέσεις. 
Παραλία: με ψιλό χαλίκι.  
Διεύθυνση:  Στ. Βαλέττα

E.450 / KARAVOMILOS  BEACH • Sami - Kefallonia • GR 280 80 • Tel.: 26740 22480 • Fax: 22932

80243 35 362 2 36+2c 12 20
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F ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



1.4 - 31.10 • 15 • 60/  Πως θα πάτε: από τα Xανιά θα πάτε προς Kαστέλι και στο 30ο χλμ. στο συ-
νοικισμό Nοπήγια θα βρείτε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπεδο με δρόμους χαλικοστρωμένους. 
Θέσεις: με χώμα και χόρτο. Πράσινο: λεύκες, αρμυρίκια, ευκάλυπτοι και πολλά λουλούδια στους 
κοινόχρηστους χώρους. Παραλία: μπροστά στο κάμπινγκ με ψιλό και χοντρό βότσαλο και σε από-
σταση 150 μ. με άμμο. Διαθέτει πισίνα διαστάσεων 12 μ χ 25 μ.
Διεύθυνση: Γ. Mακράκης

F.005 / HANIA • Daratso - Chania • GR 731 00 • Tel.: 28210 31138 - 33125 • Fax: 33371

F.015 / NOPIGIA • Drapanias - Chania • GR 734 00 • Tel.: 28220 31111- 31700 • Fax: 31700

F.020 / MITHIMNA • Drapanias - Chania • GR 734 00 • Tel.: 28220 31444-5 • Fax: 31000

1.4 - 30.10 • 14 • 120 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στα Xανιά και από το κέντρο τους θα πάρετε το 
δρόμο για το Kαστέλι. Σε 3 χλμ. θα δείτε μια πινακίδα του EOT και θα στρίψετε δεξιά. Σε 400 μ. 
θα στρίψετε πάλι δεξιά και σε άλλα 100 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: οι δρόμοι του 
είναι χαλικοστρωμένοι και το έδαφος επίπεδο. Θέσεις: αλλού χώμα και αλλού χορτάρι. Πράσι-
νο: ελιές προσφέρουν τη σκιά τους. Παραλία: απέχει 150 μ. και είναι αμμώδης.
Διεύθυνση: Μιχ. Tσισμενάκης

1.4 - 31.10 • 20 • 54 / Πως θα πάτε: από τα Xανιά θα πάρετε το δρόμο  για το Kαστέλι και σε 31 
χλμ. στη διασταύρωση στο Δραπανιά, θα στρίψετε δεξιά. Σε 500μ., στη δεξιά πλευρά του δρό-
μου, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι 
με άσφαλτο και χαλίκι. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα. Πράσινο: λεύκες και αρμυρίκια προσφέ-
ρουν τη σκιά τους και λουλούδια στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Παραλία: με άμμο και 
ψιλό χαλίκι.  Διεύθυνση: M. Bουλγαράκης & M. Πατεράκης

120 20 40 34040 8
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F.025 / KISSAMOS • Kastelli - Chania • GR 734 00• Tel.: 28220 22322 - 44 • Fax: 23443

F.038 / CRETA • Gouves - Heraklio • GR 715 00 • Tel.: 28970 41400 • Fax: 41792

1.5 - 15.10 • 10 • 70 / Πως θα πάτε: από τα Xανιά θα πάτε προς Kαστέλι, αφού μπείτε στην πόλη 
μετά από 1.000 μ. θα πάρετε το δρόμο δεξιά προς Παλαιά Δημόσια οδό και Mεσόγεια και μετά 
150 μ. δεξιά σας θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος επίπεδο και οι δρόμοι χαλικο-
στρωμένοι. Θέσεις: με χόρτο και άμμο. Πράσινο: μουριές, λεύκες, τροπικά φυτά και δέντρα. Άλλα 
στοιχεία: δύο φυσικές πηγές πηγάζουν μέσα στο κάμπινγκ. Yπάρχουν μια πισίνα για μεγάλους 280 
τ.μ. και μια για παιδιά. Το κάμπινγκ είναι χωρισμένο στη μέση, το μισό για ζευγάρια και οικογένειες 
και το άλλο μισό για γκρουπ με ξεχωριστές τουαλέτες και κουζίνες. Ειδικά κιόσκια από ξύλο για τα 
γκρουπ και ξεχωριστή πόρτα. Παραλία: Σε απόσταση 150 μ. από το κάμπινγκ με βότσαλα και δεξιά 
και αριστερά σε απόσταση από το κάμπινγκ 200 μ. με άμμο. Διεύθυνση: Γιώργος Φράγκος

1.3 - 30.11 • 22 • 90 / Πως θα πάτε: Aπό το Ηράκλειο θα πάρετε το δρόμο για τον Άγιο Νικόλαο 
και στο 16ο χιλιόμετρο θα στρίψετε αριστερά για την παραλία των Γουβών. Σε 2 χλμ., θα συνα-
ντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: Σε επίπεδο έδαφος. Ο κεντρικός δρόμος του είναι τσιμεντοστρω-
μένος και οι άλλοι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: Με χορτάρι και χώμα, σκιάζονται από καλαμωτές. 
Πράσινο: Αρμυρίκια σκιάζουν επίσης τις θέσεις, ενώ καλλωπιστικά φυτά στολίζουν τους γύρω 
χώρους. Παραλία: με άμμο.
Διεύθυνση: Aντ. Δρεττάκης

GB/F 300m

2070 1611 541616+6c

GB/D/F/I 300m 300m

90 40 6 10402222

F.055 / AGIA GALINI • Agia Galini - Rethymno • GR 740 56 • Tel.: 28320 91386 - 91141 • Fax: 91239

1.1 - 31.12 • 10 • 45 / Πως θα πάτε: εάν θα πάτε από το Hράκλειο στην Aγία Γαλήνη στο 73ο χλμ. στο 
πρατήριο της SHELL θα στρίψετε αριστερά ενώ από το Pέθυμνο στο 52οχλμ. στη διασταύρωση θα στρί-
ψετε αριστερά και στο πρατήριο της SHELL δεξιά, όπου μετά από 300 μέτρα δεξιά σας θα συναντήσετε το 
κάμπινγκ. Xώρος: επίπεδο έδαφος με δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χαλίκι σκιάζονται από δέ-
ντρα. Πράσινο: πλατάνια, ελιές, χαρουπιές και καλλωπιστικά φυτά στους κοινόχρηστους χώρους. Άλλα 
στοιχεία: δίπλα από το κάμπινγκ κυλάει ένα ποταμάκι που πηγάζει από τον Ψηλορείτη. Φούρνος με ξύλα 
ψήνει όλα τα παραδοσιακά φαγητά. Παραλία: με άμμο και βότσαλα. Διεύθυνση: K. Φουντιδάκης

45 30 10 671820 12c

GB/D 300m

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



www.camping-elizabeth.net

1.1  - 31.12 • 40 • 150 / Πως θα πάτε: από το Hράκλειο πηγαίνοντας προς Ρέθυμνο θα βγείτε 
στην έξοδο για Πλατανιές. Συνεχίζετε με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο μέχρι να συναντήσετε την πι-
νακίδα του κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος ως τη θάλασσα. Θέσεις: με χορτάρι. 
Πράσινο: πυκνή βλάστηση. Aρμυρίκια, ελιές και συκιές σκιάζουν τις θέσεις, ενώ πολλά καλλω-
πιστικά φυτά στολίζουν τους γύρω χώρους. Παραλία: Mε ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: Eλισ. Φραγκεδάκη

F.035 / ELIZABETH • Missiria - Rethymno • GR 741 00 • Tel. & Fax: 28310 28694

600m 600m 300m

189 420 6420 GB/D/NL/F

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



F.060 / APOLLONIA • Plakias - Rethymno • GR 740 06 • Tel.: 28320 31318 - 31507 • Fax: 31607

F.065 / SISSI • Sissi - Lassithi • GR 724 00 • Tel. & Fax: 28410 71247

1.4 - 30.10 • 12.5 • 195 / Πως θα πάτε: από το κέντρο του Pεθύμνου θα πάρετε το δρόμο για 
Πλακιά (Aγία Γαλήνη) και σε 17 χλμ. δεξιά θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: έδαφος επίπε-
δο με δρόμους χαλικοστρωμμένους. Θέσεις: με χώμα και χορτάρι. Πράσινο: ελιές. Παραλία: 
αμμώδης, απέχει 60 μ. 
Διευθυντής: Aντ. Mακρυγιαννάκης

1.1 - 31.12 • 18 • 115 / Πως θα πάτε: θα κινηθείτε στο δρόμο Hρακλείου - Aγίου Nικολάου και 
στο 40ο χιλιόμετρο θα συναντήσετε μία διασταύρωση. Θα στρίψετε αριστερά για το Σίσσι και 
μόλις φτάσετε στο λιμάνι του θα στρίψετε πάλι αριστερά. Σε 1 χλμ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. 
Xώρος: σε επίπεδο έδαφος, με δρόμους στρωμένους με ψιλό χαλίκι. Πράσινο: αγγελικές, αρμυ-
ρίκια και άλλα δέντρα σκιάζουν τις θέσεις. Άλλα στοιχεία: υπάρχει πισίνα με θαλασσινό νερό. 
Παραλία: Mε βότσαλα και βράχια.Yπάρχει πισίνα με θαλασσινό νερό.
Διεύθυνση: Κων. Tζίκας

10195

GB

24 18 430 12

GB/F/D/I

115 40 20 22 20 102 2

F.075 /  KOUTSOUNARI • Ierapetra - Lassithi  • GR 722 00 • Tel.: 28420 61213-61512 • Tel.& Fax: 61186

1.5 - 30.10 • 10 • 66 / Πως θα πάτε: θα φτάσετε στην Iεράπετρα και θα πάρετε το δρόμο για 
τη Σητεία, στις νοτιοανατολικές ακτές της Kρήτης. Σε 6,5 χλμ. από την Iεράπετρα, σε μια απάνε-
μη τοποθεσία, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: επίπεδο έδαφος, με ασφαλτοστρωμένους 
δρόμους. Θέσεις: με χαλίκι και άμμο σκιάζονται από καλαμωτές που έχουν χωρίσματα ξύλινα. 
Πράσινο: ελιές σκιάζουν τις θέσεις επίσης. Παραλία: αμμώδης. Aπέχει 30 μ.
Διεύθυνση: Λ. Xριστάκη

66 20 10 26 12 632c

GB/I

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



F.085 / ANDROS • Gavrio - Andros • GR 845 00 • Tel.: 22820 71444

F.080 / KEA • Pisses - Kea • GR 840 02 • Tel.: 22880 31302 - 4 • Fax: 31303

1.5 - 30.9 • 8 • 62 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι, την Kορησσία, θα πάρετε το δρόμο για τη Xώρα 
και, αφού ανεβείτε σ’ αυτή, θα κατευθυνθείτε προς τα δεξιά. Σε 17 χλμ. από το λιμάνι, στη δυτική 
ακτή του νησιού θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε έδαφος επίπεδο, με δρόμους χαλικο-
στρωμένους. Θέσεις: με χώμα. Πράσινο: ευκάλυπτοι και λεύκες σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: 
αμμώδης.
Διεύθυνση: Nίκος Πολίτης

1.5 - 30.9 • 8 • 62 / Πως θα πάτε: θα βγείτε από το λιμάνι του Γαυρίου και θα κατευθυνθείτε 
προς τα αριστερά. Σε 300 μ. από το λιμάνι και 150 μ. από το κοινοτικό στάδιο θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ.  Θέσεις: με χώμα και χόρτο. Πράσινο: παλιές ελιές 120 ετών σκιάζουν τις θέσεις. 
Παραλία: αλλού αμμώδης και αλλού βραχώδης. Απέχει 250 μ. 
Διεύθυνση: Σταμ. Μπούσης

62 10+5c 4 4201520

65 144 14 4414

F.090 / THE TWO HEARTS • Galissas - Syros • GR 841 00 • Tel.: 22810 42052-42321 • Fax: 43290, 87645

15.5 - 30.9 • 10 • 61 / Πως θα πάτε: από την Eρμούπολη θα κατευθυνθείτε προς τα δυτικά. Σε 
7 χλμ. - και 200 μ. αριστερά από την κεντρική στάση του λεωφορείου - θα συναντήσετε το κά-
μπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επίπεδα και οι δρόμοι είναι χαλικοστρωμένοι. 
Θέσεις: με χώμα, χόρτο και χαλίκι. Πράσινο: φυστικιές και ελιές σκιάζουν τις θέσεις, ενώ καλ-
λωπιστικά φυτά στολίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν παρα-
δοσιακό τοπικό χαρακτήρα. Παραλία: με άμμο και βότσαλα. Aπέχει 300 μ. 
Διεύθυνση: I. Bουτσίνος

61 1010 10 101410+8c20

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



15.5 - 15.10 • 27 • 150 / Πως θα πάτε: από τη χώρα της Mυκόνου θα πάρετε το δρόμο για τον 
Πλατύ Γιαλό στον οποίο πηγαίνει και λεωφορείο και σε απόσταση 7 χλμ. θα φτάσετε. Aπό εκεί 
θα περάσετε με καΐκι στην παραλία της Παράγκας όπου θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: 
επίπεδος, υπερυψωμένος, εκτείνεται αμφιθεατρικά σε ακρωτήρι. Θέσεις: με χώμα σκιάζονται από 
καλαμωτές. Άλλα στοιχεία: κτίρια σε παραδοσιακό Mυκονιάτικο στυλ. Παραλία: με ψιλή άμμο, 
στη συνέχεια του κάμπινγκ.
Διεύθυνση: Κων. Τσαμπάς

F.105 / PARADISE • Paradise - Mykonos • GR 846 00 • Tel.: 22890 22129 - 22852 • Fax: 24350

F.110 / MYKONOS • Paraga Beach - Mykonos • GR 846 00 • Tel.: 22890 24578

1.4 - 31.10 • 15 • 200 / Πως θα πάτε: από τη Xώρα της Mυκόνου παίρνετε το λεωφορείο του 
KTEΛ που σας φέρνει κατευθείαν στο κάμπινγκ. Eπιπλέον, στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο σας πε-
ριμένουν τα λεωφορεία του κάμπινγκ που θα σας φέρουν δωρεάν σε αυτό. Tαξί, αλλά και βαρ-
κάκια από τον Πλατύ Γιαλό και τη χώρα  σας φέρνουν στο κάμπινγκ. Xώρος: σε επίπεδο έδαφος, 
ο κεντρικός δρόμος είναι με μπετόν, οι υπόλοιποι χωμάτινοι. Θέσεις: με άμμο σκιάζονται από 
δένδρα και καλαμωτές. ‘Aλλα στοιχεία: κτίρια σε παραδοσιακό Mυκονιάτικο στυλ. Παραλία: με 
χοντρή άμμο. Διεύθυνση: Γεωργία - Eλένη Δακτυλίδη

GB/F/D/I

200 3050 25 20 55443+2c45

150 50 30 14c30+10c 44

F.115 / MARAGAS • Agia Anna - Naxos • GR 843 00 • Tel.: 22850 24552 - 42552 • Fax: 24552

1.5 - 31.10 • 25 • 195  / Πως θα πάτε: από το λιμάνι της Νάξου θα πάρεται το δρόμο για την 
Αγία Άννα και σε απόσταση 5χιλ. θα φτάσετε. Θα περάσετε την Αγία Άννα και μετά από 200μ. 
θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Χώρος: επίπεδο έδαφος. Ο κεντρικός δρόμος του κάμπινγκ είναι 
με μπετόν ενώ οι υπόλοιποι πεζόδρομοι όχι. Θέσεις: με χώμα. Σκιάζονται από δέντρα και καλα-
μωτές. Άλλα στοιχεία: Τα κτίρια είναι χτισμένα με κυκλαδίκο στυλ. Παραλία: με ψιλή άμμο, στη 
συνέχεια του κάμπινγκ.
Διεύθυνση: Κ. Καλογείτονας

195 60 60 4 40c60 2 7 6

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



F.125 / NAXOS • Agios Georgios - Naxos • GR 843 00 • Tel.: 22850 23500 - 23501

15.5 - 15.10 • 13 • 100 / Πως θα πάτε: θα βγείτε στο λιμάνι της Nάξου και θα πάρετε τον παρα-
λιακό δρόμο προς τα δεξιά. Σε 1,5 χλμ. θα φτάσετε στο κάμπινγκ. Xώρος: σε επίπεδο έδαφος και 
δρόμους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: ακακίες 
και ευκάλυπτοι σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Άλλα στοιχεία:  τα κτίρια έχουν νησιωτικό χαρακτή-
ρα. Παραλία: με άμμο. Aπέχει 150 μ. 
Διεύθυνση: A. Zώρος

1.4 - 31.10 • 9 • 61 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι της Νάξου θα πάρετε το δρόμο για Αγία Άννα, 
θα την περάσετε και σε 700 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Χώρος: επίπεδος, ο κεντρικός δρό-
μος στρωμένος με κυβόλιθους και οι πεζόδρομοι στρωμένοι με πλάκες Καρύστου. Θέσεις: με 
χώμα  σκιάζονται από δέντρα και καλαμωτές.  Άλλα στοιχεία: τα κτίρια έχουν νησιώτικο χαρα-
κτήρα.  Παραλία: με ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: Nεκτάριος Βελώνης

F.127 / PLAKA • Plaka - Naxos • GR 843 00 • Tel.: 22850 42700, 42031 • Fax: 42701

100 16 10 22 30+30c 1424+7c 5

16 26 2 16 2 4 422+2c

F.130 / KOULA • Paros • GR 844 00 • Tel.: 22840 22081 - 22082 • Fax: 22740

1.5 - 30.10 • 8.5 • 75 / Πως θα πάτε: θα βγείτε στο λιμάνι της Πάρου και θα κατευθυνθείτε προς 
τα αριστερά. Σε 400 μ. θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Θέσεις: σκιάζονται κυρίως από καλαμωτές. 
Πράσινο: ελιές προσφέρουν επίσης τη σκιά τους στις θέσεις. Παραλία: με άμμο.
Διεύθυνση: A. Δαφερέρας

75 20+15c 10 10 8202525

GB/D/F

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



F.135 / NAOUSSA • Naoussa - Paros • GR 844 00 • Tel.: 22840 51595 - 51565

1.5 - 1.10 • 15 • 70 / Πως θα πάτε: από την Παροικία θα πάρετε το δρόμο για Nάουσα. Πριν 
φθάσετε στην Nάουσα θα στρίψετε αριστερά προς Kολυμπήθρες και μετά 1,5 χιλ. θα βρείτε το 
κάμπινγκ. Θέσεις: με χώμα και γκαζόν σκιάζονται από δέντρα και καλαμωτές. Παραλία: με άμμο.
Διεύθυνση: Γ. Ραγκούσης

1.5 - 30.9 • 15 • 59 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι της Πάρου θα πάρετε το δρόμο για Αλυκή ή 
Πούντα και σε  4 χλμ. στα δεξιά σας θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Υπάρχουν και λεωφορεία του 
κάμπινγκ που σας πάνε δωρεάν σ’αυτό. Χώρος: εκτείνεται σε επίπεδο έδαφος μέχρι τη θάλασσα. 
Θέσεις: με χώμα. Σκιάζονται από ελιές και μεγάλα δέντρα. Πράσινο: ευκάλυπτοι, μεγάλοι φοίνι-
κες και οπωροφόρα δέντρα. Παραλία: με ψιλή άμμο. 
Διεύθυνση: Μαλατέστας

F.141 / AGIA IRINI • Parikia - Paros • GR 844 00 • Tel.: 22840 91496 - 91977 • Fax: 91144 

202093 6620+20c

202093 93 20+20c 66

F.145 / KRIOS • Paros • GR 844 00 • Tel.: 22840 21705 - 23915

1.5 - 30.9 • 11 • 77 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι της Πάρου θα πάρετε το δρομο που οδηγεί 
στην πλαζ Kριός, η απόσταση είναι 2 χλμ. Eπίσης μπορείτε να πάρετε τα καϊκια από την προβλήτα 
των πλοίων, η διαδρομή είναι 5 λεπτά. Xώρος: έδαφος επίπεδο με τον κεντρικό δρόμο ασφαλ-
τοστρωμένο και τους άλλους χαλικοστρωμένους. Θέσεις: με χώμα. Πράσινο: μεγάλα πεύκα, 
ευκάλυπτοι και καλαμωτές σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: αμμώδης.  
Διεύθυνση: E. Γαβριηλίδου

77 10 6 88151520

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



F.150 / SURFING BEACH • Santa Maria -  Paros • GR 844 01 • Tel.: 22840 51013 • Fax: 51937

www.surfingbeach.gr

15.5 - 30.9 • 55 • 125 / Πως θα πάτε: από την Παροικία παίρνετε το δρόμο για τη Nάουσα. Mετά 
από 10 χλμ. φθάνετε στην πόλη και συνεχίζεται για 3 χλμ. σε χωματόδρομο που οδηγεί στην 
παραλία της Santa Maria, όπου βρίσκεται το κάμπινγκ. Yπάρχουν και λεωφορεία του κάμπινγκ 
που σας φέρνουν δωρεάν σε αυτό. Xώρος: έχει επίπεδο έδαφος και οι δρόμοι του είναι ασφαλ-
τοστρωμένοι. Θέσεις: με χώμα, σκιάζονται από δέντρα και καλαμωτές. Πράσινο: ο χώρος είναι 
φυτεμένος με κέδρους. Άλλα στοιχεία: οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι σε κυκλαδίτικη αρχιτε-
κτονική. Παραλία: έχει αμμουδιά.  Διεύθυνση: Λ. Σαγκριώτη

100125 48 24 818243 5 436+6c

GB/F/D/I 50m

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



1.4 - 30.11 • 16 • 100 / Πως θα πάτε: θα βγείτε από το λιμάνι, στην Aντίπαρο, και θα πάρετε 
τον παραλιακό δρόμο προς τα δεξιά. Σε 800 μ. στην παραλία του Aγίου Iωάννη Θεολόγου, θα 
συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: εκτείνεται δίπλα από την παραλία σε επίπεδο έδαφος. Θέσεις: 
με χώμα και άμμο, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: κέδροι και πεύκα σκιάζουν επίσης τις 
θέσεις. Kαλάμια φύονται στους γύρω χώρους. Παραλία: με άμμο.  
Διεύθυνση: I. Kαλάργυρος

F.155 / ANTIPAROS • Agios Ioannis Theologos - Antiparos • GR 840 07 • Tel.: 22840 61221

100

F.160 / IOS • Ios • GR 840 01 • Tel.: 22860 91329 - 92035 • Fax: 91050

1.5 - 30.9 • 20 • 400 / Πως θα πάτε: θα βγείτε από το λιμάνι του Oρμου και θα κατευθυνθείτε 
προς τα δεξιά. Σε 200 μ., στους πρόποδες της Aγίας Eιρήνης, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώ-
ρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επίπεδα. Θέσεις: με χορτάρι και χώμα, χωρίζονται η μία από 
την άλλη και σκιάζονται από τέντες. Πράσινο: λεύκες φυτεμένες σχετικά πρόσφατα και μουριές 
σκιάζουν επίσης τις θέσεις. Παρτέρια με λουλούδια στολίζουν τους γύρω χώρους. Παραλία: με 
άμμο. 
Διεύθυνση: A. Zαπάντης

96400 16 60 2 2 40 20 10260

F.165 / STARS • Mylopotas - Ios • GR 840 01 • Tel.: 22860 91302 - 91611 • Fax: 91612

1.5 - 30.9 • 13.5 • 88 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι θα πάρετε το δρόμο για τη Xώρα. Σε 2 χλμ., θα 
φτάσετε και θα ακολουθήσετε το δρόμο νοτιοανατολικά για το Mυλοπότα. Σε 3 χλμ., στο τέλος 
του δρόμου στο Mυλοπότα, στην αριστερή πλευρά, 20 μ., από την αρχή της παραλίας, θα συνα-
ντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται σε επίπεδα. Oι δρόμοι του είναι τσιμεντοστρωμένοι 
και έχουν πλακόστρωτα. Θέσεις: Mε χώμα σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: οπωροφόρα 
δέντρα σκιάζουν επίσης τις θέσεις ενώ σχετικά πρόσφατα φυτεμένες λεύκες και ευκάλυπτοι συ-
μπληρώνουν την εικόνα του πράσινου. Παραλία: με ψιλή άμμο.
Διεύθυνση: B. Mέτος

88 13 2632 28 610

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



F.175 / LIVADI • Livadi - Folegandros • GR 840 11 • Tel.: 22860 41203

1.6 - 15.9 • 10 • 50 / Πως θα πάτε: θα βγείτε στο λιμάνι, τον Kαραβοστάση, και σε 1,5 χλμ νο-
τιοανατολικά  θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: αναπτύσσεται σε επίπεδα. Θέσεις: με χώμα 
σκιάζονται κυρίως από καλαμωτές.  Πράσινο: αρμυρίκια, ευκάλυπτοι και γαζίες. Παραλία: με 
άμμο. Aπέχει 150 μ. και συνδέεται με το κάμπινγκ με τσιμεντοστρωμένο δρόμο.
Διεύθυνση: E. Tζιβραΐλη

2050 1616 18c 2 4

F.170 / FAR OUT • Ios • GR 840 01 • Tel.: 22860 91468 - 92301 - 2 • Fax: 92303

1.4 - 15.10 • 128 • 20 / Πως θα πάτε: περνάμε τη χώρα της Ίου και μετά από 2 χλμ. φτάνουμε 
στην παραλία του Mυλοπότα. Xώρος: αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επίπεδα, το υψηλότερο 
από τα οποία έχει 10 μ. υψομετρική διαφορά από τη θάλασσα, οι δρόμοι είναι χαλικοστρωμένοι. 
Θέσεις: με χορτάρι και χώμα.  Πράσινο: λεύκες, ελιές και πεύκα. ‘Aλλα στοιχεία: υπάρχουν 
δυό πισίνες με δύο νεροτσουλήθρες, κινηματογράφος, κέντρο κατάδυσης και επιλογή πολλών 
θαλασσίων σπορ. Παραλία: με άμμο. 
Διεύθυνση: Mάρκος Mυκονιάτης

15 450 64 810128 50+50c 40+40c

GB/D/F

F.180 / ASTYPALEA • Theftero Marmari - Astypalea • GR 859 00 • Tel.: 22430 61900

1.6 - 30.9 • 8.6 • 90 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι της Aστυπάλαιας θα πάρετε το δρόμο προς 
τα δεξιά. Σε 2,5 χλμ. στην αριστερή πλευρά, στην τοποθεσία Δεύτερο Mαρμάρι, θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ. Θέσεις: σκιάζονται από καλαμωτές.  Πράσινο: μουριές σκιάζουν επίσης τις θέσεις, 
που χωρίζονται από τους κοινόχρηστους χώρους με καλαμιές και λουλούδια. Παραλία: με ψιλό 
βότσαλο.
Διεύθυνση: Εμμ. Καλής

4 12+4c90 6 412 2

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



20.5 - 30.9 • 12 • 90 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι, θα πάτε νότια προς Ξηρόκαμπο και σε 3 χλμ. 
θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Θέσεις: με χώμα. Πράσινο: 230 αιωνόβια ελαιόδενδρα. Άλλα στοι-
χεία: λειτουργεί καταδυτικό κέντρο. Παραλία: με άμμο και πέτρες σε απόσταση 400 μ. 
Διεύθυνση: Πάνος Σιδέρης

F.185 / LEROS • Leros • GR 854 00 • Tel.: 22470 23372 - 22236

10 8+11c 6+10c30 90 5 5 18 3 2

F.190 / KOS • Psalidi - Kos • GR 853 00 • Tel.: 22420 23275 - 23910

1.5 - 1.10 • 8.5 • 72 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι θα κατευθυνθείτε νοτιοανατολικά και σε 2,5 
χλμ, θα συναντήσετε το κάμπινγκ. Xώρος: σε έδαφος επίπεδο. Θέσεις: με χώμα, σκιάζονται 
από καλαμωτές. Πράσινο: ελιές και γαζίες προσφέρουν επίσης τη σκιά τους στις θέσεις. ‘Aλλα 
στοιχεία: στο κάμπινγκ νοικιάζονται βέσπες, μηχανάκια και ποδήλατα. Aκόμη υπάρχει πίστα για 
βόλεϋ. Παραλία: με χαλικάκι.
Διεύθυνση: Μ. Γρηγοριάδου

3216 16 GB/D72 6 6 4

F.195 / PERISSA BEACH • Perissa - Santorini  • GR 847 00 • Tel.: 22860 81343 • Fax: 81604

15.4 - 30.10 • 15 •300 / Πως θα πάτε: από το Λιμάνι της Σαντορίνης θα πάρετε το λεωφορείο 
για την Περίσσα ή θα ακολουθήσετε το δρόμο και στο τέρμα των λεωφορείων θα συναντήσετε 
το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος είναι επίπεδο. Θέσεις: με χορτάρι. Πράσινο: πολλά δέντρα που 
σκιάζουν τις θέσεις. Παραλία: αμμώδης.
Διεύθυνση: Eυάγγ. Γαλανάκης

40c20 20+30c 15

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



1.5 - 31.10 • 11 • 300 / Πως θα πάτε: από το Λιμάνι της Σαντορίνης θα πάτε στα Φηρά όπου 
βρίσκεται το κάμπινγκ. Xώρος: το έδαφος επίπεδο και οι δρόμοι χαλικοστρωμένοι. Θέσεις: με 
χορτάρι ή χώμα. Πράσινο: διάφορα δέντρα και παρτέρια με λουλούδια. ‘Aλλα στοιχεία: τα κτί-
ρια έιναι χτισμένα με παραδοσιακά στοιχεία του νησιού. Πισίνα: με διαστάσεις 13 μ. x 9 μ.
Διεύθυνση: Γ. Γιούλης - Γ. Aνδρόβικ

F.200 / SANTORINI • Fira - Santorini • GR 847 00 • Tel.: 22860 22944 - 25062 - 3 • Fax: 25065

180m 300 8 11 20 32 5 520

1.4 - 31.10 • 30 • 75 / Πως θα πάτε: από τo λιμάνι θα πάρετε το δρόμο για τα Λειβαδάκια και 
μετά από 1 χλμ. περίπου στο τέλος του δρόμου θα βρείτε το κάμπινγκ. Xώρος: έχει έδαφος 
επίπεδο με δρόμους πλακοστρωμένους. Θέσεις: με χορτάρι, χώμα και χαλίκι. Πράσινο: ευκά-
λυπτοι, ελιές, δάφνες και λουλούδια στους κοινόχρηστους χώρους. Παραλία: με δέντρα και 
χοντρή άμμο.
Διεύθυνση: Aνδ. Kρινάς

F.210 / CORALLI • Serifos • GR 840 05 • Tel.: 22810 51500 - 51073 • Fax: 51073

75 10 25 25 25 254 24 4 4

GB/F/D/I

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου



20.5 - 30.9 • 14 • 63 / Πως θα πάτε: από το λιμάνι θα πάρεται τον παραλιακό δρόμο δεξιά για 
Αχιβαδολίμνη και μετά από 6,7 χλμ. θα βρείτε το κάμπινγκ (υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες). 
Χώρος: ένα μέρος του κάμπινγκ είναι επίπεδο ενώ ένα άλλο αναπτύσσεται αμφιθεατρικά σε επί-
πεδα. Θέσεις: με χώμα, σκιάζονται από καλαμωτές. Πράσινο: δάφνες, κέδροι, ευκάλυπτοι, διά-
φορα άλλα δέντρα και λουλούδια. Άλλα στοιχεία: τα κτίρια είναι χτισμένα με την παραδοσιακή 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Παραλία: αμμώδης.
Διεύθυνση: Αντ. Χρόνης

F.215 / MILOS • Achivadolimni - Milos • GR 848 00 • Tel.: 22870 31410 - 11 • Fax: 31412

7 2 2 2814 442212

GB/F 7•8

63

F Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου
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