
Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους
Με την Somewhere We Know στη Μεσσηνία | 5 ημέρες 

Μόνο από 120€ το άτομο + e-voucher Tourism4all

Διακοπές στους Χράνους Μεσσηνίας με ταξιδιωτικό πακέτο διαμονής 4 διανυκτερεύσεων σε 
διαμέρισμα 40 τ.μ. στο Iris Apartments και ημερήσια κρουαζιέρα στο νησί Σφακτηρία.

Σε ήσυχη τοποθεσία δίπλα στην παραλία Χράνοι, το Iris Apartments προσφέρει ευρύχωρα, 
κλιματιζόμενα διαμερίσματα με δωρεάν Wi-Fi και επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα στον 
Μεσσηνιακό κόλπο και την ανατολή του ηλίου. Σε απόσταση 50μ. υπάρχουν μπαρ και 
εστιατόρια.

Όλα τα στούντιο και διαμερίσματα του Iris Apartments περιλαμβάνουν μικρή κουζίνα με 
παροχές μαγειρέματος, τραπεζαρία και ψυγείο. Διαθέτουν καθιστικό με τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης.
Διαθέσιμες ημερομηνίες: από 1/6 έως 30/09 (*Η κράτηση γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δραστηριότητα
Ημερήσια κρουαζιέρα στο νησί Σφακτηρία με αναχώρηση από το λιμάνι της Γιάλοβας. 
Πρώτη στάση: Το χελωνάκι.
Ένα νησάκι στη μέση του κόλπου που πήρε το όνομά του επειδή έχει σχήμα χελώνας. Εκεί 
χτίστηκε το Αγγλικό μνημείο προς τιμή των πεσόντων συμμάχων.

http://www.irisapartments.gr/
http://www.irisapartments.gr/


Δεύτερη στάση: Παραλία Σφακτηρίας, εκεί αποβιβάστηκαν οι Αθηναίοι και οργάνωσαν την νίκη
τους απέναντι στους Σπαρτιάτες, βουτιές από το σκάφος.
Τρίτη στάση: Ρώσικο Μνημείο
Εκεί βρίσκεται το Ρώσικο μνημείο και η Ρώσικου ρυθμού εκκλησία του Αγίου Νικολάου που 
χτίστηκε το 1997 προς τιμή των Ρώσων πεσόντων συμμάχων. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η
Ελληνική εκκλησία της Αναλήψεως
Κάνουμε πολλές βουτιές στην ιστορία και στις ομορφιές που δημιούργησε η μητέρα φύση.

Τιμή κατ’ άτομο για 4 διανυκτερεύσεις:

Σε δίκλινο δωμάτιο: από 240€ *

(πληρωτέο 120 € και εξαργύρωση e-voucher 120 €)

Περιλαμβάνονται:
 4 Διανυκτερεύσεις σε διαμέρισμα 40 τ.μ. στο Iris Apartments χωρίς πρωινό
 Ημερήσια κρουαζιέρα στο νησί Σφακτηρία
 ΦΠΑ
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Αν ενδιαφέρεστε για αυτό το ταξίδι, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα συμμετοχής >>
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.  

* Η τιμή αυτή δεν αφορά διαμονή σε μονόκλινο.

Somewhere We Know 
Ασκληπιού 100, 114-71

Αθήνα, Ελλάδα
τηλ: +30 211 4113224

κιν: +30 6936 806306
email: info@somewhereweknow.com

www.somewhereweknow.gr

http://www.somewhereweknow.gr/
mailto:info@somewhereweknow.com
https://forms.gle/5zcShCyy2Cp3u63X8

