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Με μια ματιά – τι περιλαμβάνει (δυνατότητα προσαρμογής στις προτιμήσεις σας) 

 

Εξασφαλίστε ιδιωτικότητα και physical distancing ξεπερνώντας τους περιορισμούς. Όλες οι 
δραστηριότητες και οι συνοδευόμενες εκδρομές είναι πριβέ και παρέχονται κατ’ 

αποκλειστικότητα από εμάς και τους συνεργάτες μας. 

▪ Προσωποποιημένος οδηγός ταξιδιού: ο ταξιδιωτικός οδηγός είναι αποτέλεσμα επιτόπιας 

έρευνας και της ταξιδιωτικής εμπειρίας των ταξιδιωτικών μας συμβούλων και θα σας 
βοηθήσει να ταξιδέψετε με ανεξαρτησία και ασφάλεια. Είναι ένας πλήρης οδηγός του 

ταξιδιού σας με πρόσθετες πληροφορίες για φιλικές στα παιδιά ταβέρνες, παραλίες και 

προτάσεις, προσωποποιημένο Google Map, καθώς και τις απαραίτητες επαφές και 
τηλέφωνα που θα χρειαστείτε.  

▪ Ιδιωτικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, ξεναγήσεις, δημιουργική απασχόληση, 

εκδρομές στη φύση με επαγγελματίες συνοδούς και ξεναγούς 
▪ Οργάνωση μετακινήσεων με επαγγελματία οδηγό (private transfers) 

▪ Δώρο -Έκπληξη 

 

Επιπλέον υπηρεσίες που διατίθενται (κατόπιν ζήτησης) 

 
Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ως έξτρα υπηρεσίες διατίθενται:  

▪ Δημιουργική απασχόληση από παιδαγωγό στο σκάφος ή στη φύση 

▪ Chef ή catering στο σκάφος σας 
▪ Delivery προμηθειών 

▪ Ολιστικό-Αρωμα μασάζ ή αθλητικό μασάζ Διάρκεια 45' 

▪ Μασάζ με αυτοθερμαινόμενα κοχύλια Διάρκεια 60'  

▪ Παραδοσιακό ταϊλανδέζικο μασάζ Διάρκεια 90'  
▪ Αποκλειστική φύλαξη νηπίων, μωρών για όλες τις μέρες (baby-sitter) 

▪ Private party για μικρούς και μεγάλους με dj στο σκάφος σας 

▪ Ζωντανή μουσική στο σκάφος σας 
▪ Πριβέ μουσικοχορευτικό δρώμενο και παράσταση μέσα σε ελαιώνα 

▪ Σινεμά στο σκάφος σας ή σε ελαιώνα 

▪ Φωτογράφιση της οικογένειας ή της παρέας σας και με drones  
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1ος Σταθμός: Ζάκυνθος 
Γνωρίστε τις άγνωστες ομορφιές του νησιού, φέτος που η πανδημία έχει απομακρύνει 

το μαζικό τουρισμό. Απολαύστε τις παραλίες όπου γεννά η caretta-caretta, κολυμπήστε στο 

μαγευτικό ναυάγιο και γνωρίστε το Κερί και το Μαραθονήσι με το σκάφος σας.  
Προαιρετικά, επιλέξτε μια βόλτα με άλογα στην παραλία ή μια περιήγηση με ποδήλατα 

στην πόλη της Ζακύνθου ή αλλιώς ζύμωμα και παραδοσιακές συνταγές, καθώς και farm-to-

table γεύμα σε ένα αυθεντικό αγρόκτημα στην καρδιά του νησιού.  

 
2ος Σταθμός: Κατάκολο  

Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία. Γεύμα σε μία φάρμα μελιού με χειροποίητα τοπικά 

εδέσματα, προσομοίωση ανασκαφής για τα παιδιά, γνωριμία με το επάγγελμα του 
αρχαιολόγου και στη συνέχεια ιδιωτική ξενάγηση από αδειούχο ξεναγό με μεγάλη εμπειρία σε 

παιδιά στο Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο.  

 

    
 

Περιλαμβάνεται: 

▪ Ιδιωτική μεταφορά για μισή μέρα από το Κατάκολο και επιστροφή στο σκάφος 

▪ Περιήγηση στη φάρμα μελιού και το λαχανόκηπο 
▪ Γεύμα στη φάρμα μελιού 

▪ Προσομοίωση ανασκαφής για παιδιά 

▪ Ιδιωτική ξενάγηση με ξεναγό στο Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας 

 

3ος Σταθμός: Στροφάδες 

Ανακαλύψτε το μυστικό θησαυρό του Ιονίου, το Καστρομονάστηρο των Στροφάδων σε 

ένα εξωτικό σημείο του Πελάγους.  

 

4ος Σταθμός: Νήσος Πρώτη και Μαραθόπολη 

Ανακαλύψτε ένα άγνωστο στους πολλούς νησί της Μεσσηνίας, την Πρώτη, το πρώτο 
νησί του συμπλέγματος των Μεσσηνιακών Οινουσσών, που ήταν ανέκαθεν το πρώτο νησί που 

συναντούσαν οι θαλασσοπόροι ερχόμενοι από την ανοιχτή θάλασσα.  

Η Πρώτη πήρε το όνομά της από τον Πρωτέα, που τον μεταμόρφωσε ο πατέρας του 
Ποσειδώνας σε ερπετό και κρύβει πολλές ιστορίες πειρατών.  Όποιος ενήλικας ή παιδί άνω 
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των 10 ετών επιθυμεί μπορεί -προαιρετικά- να πραγματοποιήσει κατάδυση στα ναυάγια 
συνοδεία πιστοποιημένου PADI εκπαιδευτή.  

Το απόγευμα, επισκέπτεστε ένα αγρόκτημα, όπου οι γονείς απολαμβάνουν μασάζ, ενώ 

τα παιδιά φτιάχνουν χειροποίητες κατασκευές και διακοσμητικά από ξύλα της θάλασσας με 
την καθοδήγηση έμπειρου παιδαγωγού και καλλιτέχνη. Θα γευτείτε δροσερό τσάι και 

χειροποίητη λεμονάδα, θα δοκιμάσετε χειροποίητα γλυκά και θα δειπνήσετε σε μια όμορφη 

μεριά του αγροκτήματος με σπεσιαλιτέ της περιοχής μαγειρεμένες από παραδοσιακή 

μαγείρισσα! Ζήστε ένα από τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα του Ιονίου από το ψαροχώρι του 
Μαράθου, όπου οι ελαιώνες σμίγουν με τη θάλασσα.  

 

   
 

Περιλαμβάνεται: 

▪ Μεταφορά από και προς το σκάφος σας 

▪ Επίσκεψη στο αγρόκτημα 

▪ Μασάζ για ενήλικες 

▪ Δημιουργική δραστηριότητα για τα παιδιά 
▪ Κέρασμα 

▪ Δείπνο στο αγρόκτημα 

 
5ος Σταθμός: Αρχαία Πύλος η Αμμουδερή 

Όπως λέει και ο Όμηρος στην Οδύσσεια, τα παράλια της Αρχαίας Πύλου, του βασιλείου 

του Νέστορα ήταν, όπως και σήμερα, μια ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά. Γνωρίστε μία από τις 

πιο όμορφες παραλίες της χώρας μας, η οποία θεωρείτο το λιμάνι της Αρχαίας Πύλου. Με 
υδροβιότοπο κι ένα μεγάλης σημασίας οικοσύστημα, σήμερα προστατεύεται από το 

πρόγραμμα Natura 2000. Θα έχετε προαιρετικά τη δυνατότητα να χαρείτε SUP και snorkeling 

με την καθοδήγηση πιστοποιημένου συνοδού.  
Το απόγευμα επισκεφτείτε το Ανάκτορο του Νέστορα, του αρχαιότερου 

ελαιοπαραγωγού και οινοπαραγωγού του κόσμου και προαιρετικά τα αμπέλια της περιοχής 

και το μεγαλύτερο οινοποιείο των Βαλκανίων. Σε παραδοσιακό ελαιοτριβείο, με την 
καθοδήγηση πιστοποιημένου γευσιγνώστη ελαιολάδου, ενημερωθείτε για την παραγωγή του 

εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, καθώς και τις τεχνικές της ελαιογευσίας και του 

συνδυασμού τροφών με διαφορετικές ποικιλίες (olive oil tasting & food pairing).  
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Η μέρα θα ολοκληρωθεί με μια ανεπανάληπτη εμπειρία πικ νικ με χειροποίητα τοπικά 
εδέσματα σε σημείο μοναδικής θέας προς τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, τον κόλπο του 

Ναυαρίνου και την ατέλειωτη μεσσηνιακή ακτή.  

 
 

   
 

Περιλαμβάνεται: 
▪ Μεταφορά από και προς το σκάφος σας 

▪ Olive oil tour και γευσιγνωσία ελαιολάδου 

▪ Exclusive πικ νικ στη φύση 

 

6ος Σταθμός: Πύλος και κόλπος του Ναβαρίνου 

Ανακαλύψτε τον κόλπο του Ναβαρίνου και γνωρίστε την ιστορία του. Χαρείτε μία 

μοναδική βόλτα με sea kayak και πιστοποιημένο συνοδό στη Σφακτηρία και στα Μνημεία των 
Γάλλων, των Άγγλων και των Ρώσων της θρυλικής Μάχης του Ναβαρίνου που καθόρισε την 

πορεία προς την ανεξαρτησία και την ίδρυση του ελληνικού κράτους.   

 
Περιλαμβάνεται: 

▪ Half-day sea kayak guided tour στον κόλπο του Ναυαρίνου 

 
7ος Σταθμός: Μεσσηνιακές Οινούσσες και Κάστρα  

Ταξιδέψτε στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας στο σύμπλεγμα των νότιων 

Μεσσηνιακών Οινουσσών. Ζήστε ένα ταξίδι στο χρόνο με ιστορίες από κάστρα και πειρατές, 

στα μεγαλύτερα βάθη της Μεσογείου με φόντο το φως που καίει τα πάντα στον ορίζοντα. 
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Κολυμπήστε στην πιο εξωτική παραλία της Ελλάδας, με τα κρι κρι να σας 

παρακολουθούν από τα βράχια. Εντυπωσιαστείτε από το βυθό που είναι γεμάτος από 

«μπουρού», περπατήστε στο απολιθωμένο «κόκκινο» κουμαρόδασος, γνωρίστε τον 

βικτωριανό φάρο και ανακαλύψτε το γνωστό σε όλους από τις αεροφωτογραφίες νησάκι 

«Καρδούλα» της Ελλάδας.   

Επισκεφτείτε τη Μεθώνη και το Κάστρο της, και το σύμπλεγμα των Μεσσηνιακών 

Οινουσσών, καθώς και μία παραλία απρόσιτη από την μεσσηνιακή ακτή που μόνο λίγοι και 
καλοί γνωρίζουν. Δειλινό με αστακομακαρονάδα ή στην πιο γκουρμέ κρυμμένη ταβέρνα με 

κρέατα στην Κορώνη! 

 

  
 

8ος Σταθμός: Δυτική Μάνη και Καρδαμύλη 
Γνωρίστε τη γη των μεγάλων περιηγητών. Του Καζαντζάκη, του Sir Patrick Leigh 

Fermor και του Ιουλίου Βερν. Απολαύστε τις δαντελωτές ακτές της Δυτικής Μάνης στη 

φιλικότερη στα παιδιά εκδοχή τους, με sea kayak και πιστοποιημένο συνοδό. Παραλίες με 
γαλαζοπράσινα νερά, απρόσιτες ή δυσπρόσιτες από τη γη, μας καλωσόριζαν σε κάθε στροφή, 

σε κάθε κάβο. Βουτήξτε στα κρυστάλλινα νερά, χαρείτε το βυθό με μάσκες και τέλος γευτείτε 

τοπικές λιχουδιές σε ένα πικ νικ. 
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Το απόγευμα, κάντε μία βόλτα στην Οικία του Sir Patrick Leigh Fermor, του σημαντικού 
αυτού περιηγητή και συγγραφέα και ανακαλύψτε τη μαγική ακτή που τον ενέπνευσε και 

πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του με τη σύζυγο του και φωτορεπόρτερ Joan Leigh 

Fermor.  
 

  
 

Καθώς ο ήλιος δύει, με την καθοδήγηση πιστοποιημένου συνοδού, θα ακολουθήσετε 

μία από τις πιο όμορφες παράκτιες ποδηλατάδες και ηλιοβασιλέματα με φόντο τους ελαιώνες 
και τα κυπαρίσσια της Δυτικής Μάνης. Slow travel στην απλότητα του μανιάτικου τοπίου. 

 

Περιλαμβάνεται: 
▪ Half-day sea kayak guided tour στην ακτή της Δυτικής Μάνης.  Θα έχετε προαιρετικά τη 

δυνατότητα να χαρείτε SUP και snorkeling με την καθοδήγηση πιστοποιημένου συνοδού.  

▪ Sunset πριβέ ποδηλατάδα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με πιστοποιημένο συνοδό 

για 2,5 ώρες 

 

9ος Σταθμός: Οίτυλο και Ανατολική Μάνη 

Απολαύστε την καλοκαιρινή δροσιά στα σπήλαια του Διρού και γνωρίστε την ακτή 
προς το Ακρωτήριο Ταίναρο. Πάρτε μια μυρωδιά από το σκληρό μανιάτικο τοπίο και τους 

ιστορικούς πύργους και πυργόσπιτα και δειπνήστε σε μία από τις ωραιότερες ψαροταβέρνες 

της Ελλάδας, συντροφιά με τα παραμύθια του Ιουλίου Βερν και τη μεγάλη θαλάσσια χελώνα-
θαμώνα της περιοχής!   
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10ος  Σταθμός: Ελαφόνησος & Κύθηρα 

 Δεν υπάρχει ταξίδι καλύτερο από το Ταξίδι στα Κύθηρα! Κολυμπήστε στην εξωτική 
Ελαφόνησο και γνωρίστε το νησί της Αφροδίτης, εκεί που το Ιόνιο συναντά το Αιγαίο και την 

ανοιχτή Μεσόγειο Θάλασσα.  

 
 

 

 
Ποιοι Είμαστε 

 

Η www.mamakita.gr παρέχει premium και tailor made υπηρεσίες οικογενειακού 

ταξιδιού σε ελληνικούς προορισμούς. Bραβεύτηκε στα Tourism Awards του 2019 στην 

κατηγορία "Οικογενειακός Τουρισμός" και σήμερα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Τουρισμού ως φορέας που συμβάλλει στην διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος στη βάση της διαγενεακής προσβασιμότητας και της διαμόρφωσης μιας βιώσιμης 
«family-friendly» ταυτότητας.  

http://www.mamakita.gr/

