Το Mani Water Sports δηµιουργήθηκε για να κάνει τη
διαµονή σας στη Μάνη µια ξεχωριστή εµπειρία,
προσφέροντάς σας µια πληθώρα δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών. Επιλογές όπως θαλασσια σπορ, πεζοπορικές
εκδροµές, ιστιοπλοΐα, αυτόνοµες καταδύσεις και
κρουαζιέρες µε ταχύπλοο σκάφος για να ανακαλύψετε
κρυµµένους παραδείσους που δεν είναι προσβάσιµοι
από την ξηρά, θα σας προσφέρουν µοναδικές εµπειρίες
και αναµνήσεις από τις διακοπές σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Ενοικιάσεις Θαλασσίων Σπορ,
εκπαίδευση & εξορµήσεις
• Καταδυτικό κέντρο
• Κρουαζιέρες µε ταχύπλοο σκάφος
• Εκδηλώσεις
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WATER SPORTS
Στην Πελοπόνησο, το Λιµένι Λακωνίας είναι ένα γραφικό
χωριουδάκι στην καρδιά της Μάνης που µοιάζει να
έχει βγει από παραµύθι. Εδώ τα ήσυχα νερά συναντούν
τα επιβλητικά και απόκρηµνα βράχια. Θαλάσσια καγιάκ,
σανίδες όρθιας κοπηλασίας, θαλάσσια ποδήλατα,
ιστιοσανίδες και ιστιοπλοϊκά σκαφάκια βρίσκονται
στη διάθεσή σας, προσφέροντας στιγµές χαλάρωσης,
άθλησης και ψυχαγωγίας. Παρέχουµε τη γνώση και
µεταδίδουµε το σεβασµό που οι αγαπηµένες µας
δραστηριότητες απαιτούν για την ασφαλή διεξαγωγή
τους.

Trim your sails!

Grab your paddle!

...........................

...........................

Σκέφτεστε να κάνετε το
πρώτο σας µάθηµα ιστιοπλοΐας, ή απλώς ονειρέυεστε να κυνηγήσετε το υπέροχο ηλιοβασίλεµα
πλέοντας µόνο µε τη δύναµη του αέρα; Τι θα λέγατε ακόµα να δοκιµάσετε τις ικανότητες σας στο
windsurf στις πιο ελεγχόµενες και φιλικές συνθήκες?

Κάνετε τις διακοπές σας
πιο δραστήριες και απολαύστε τη µοναδική ενέργεια που σας προσφερει
η επαφή µε το νερό καθώς
και την αίσθηση γαλήνης,
είτε επιλέξετε το γραφικό
κολπίσκο του Λιµενίου
είτε µια περιήγηση µε θαλάσσιο καγιάκ για να εξερευνήσετε µοναδικά µέρη
της Μάνης.

...........................

...........................

• Topaz Sailing dinghy

• Stand Up
Paddle Boards (SUP)

...........................
• Gazelle des Iles Day Sailer

...........................

...........................

...........................

• Windsurfing

• Θαλάσσια Καγιάκ

• Ποδήλατα Θαλάσσης

SEA KAYAKING GUIDED TOURS
Οι επιλογές αµέτρητες, αλλά οι πιστοποιηµένοι οδηγοί
θαλασσίου καγιάκ, θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε
την πιο κατάλληλη περιήγηση, µε γνώµονα τον καιρό.
Κατα τη διάρκεια των θαλασσίων εκδροµών θα έχετε
χρόνο να χαλαρώσετε σε απόκρυφες παραλίες, να
εξερευνήσετε σπηλιές και βυθό µε µάσκα και βατραχοπέδιλα αλλά και να απολαύσετε τοπικά εδέσµατα.
Σας παρέχουµε όλο τον εξοπλισµό και τα µαθήµατα
τεχνικής και σας προτείνουµε εκδροµές κατάλλληλες
για αρχάριους, µε αρκετό κχρόνο για ξεκούραση και
ακολουθώντας άνετο ρυθµό. Για έµπειρους καγιάκερς,
µπορούµε να οργανώσουµε προσαρµοσµένη εξόρµηση.

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
• Γερολιµένας • Πόρτο Κάγιο
Προορισµοί
................................................................
4 ώρες
∆ιάρκεια
................................................................
∆ιάρκεια
Κωπηλασίας

2 ώρες

ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
• Γερολιµένας • Λιµένι
Προορισµοί
................................................................
2,5 ώρες
∆ιάρκεια
................................................................
∆ιάρκεια
Κωπηλασίας

1,5 ώρα

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
Προορισµοί

• Λιµένι – Νέο Οίτυλο Καραβοστάσι

................................................................
2,5 ώρες
∆ιάρκεια
................................................................
∆ιάρκεια
Κωπηλασίας

1,5 ώρα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ
Ώρα για βουτιά στα βαθειά !
Είτε είσαστε έµπειρος δύτης και επιθυµείτε µια κατάδυση
σε ένα πανέµορφο τοπίο είτε δεν έχετε προηγούµενη
επαφή µε το σπορ και θα θέλατε να αποκτήσετε µία
εµπειρία ή ακόµα και το πρώτο σας πτυχίο, το καταδυτικό µας κέντρο είναι η ιδανική σας επιλογή. Για
όλους όσους έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της
ηλικίας, ήρθε η ώρα για µια µαγική εµπειρία.

SCUBA EXPERIENCE
Το πρόγραµµα γνωριµίας απευθύνεται σε αρχάριους δύτες που επιθυµούν µία πρώτη επαφή και βασική εξοικείωση µε την κατάδυση.

• 1 Θεωρητικό Μάθηµα
• 1 Πρακτικό Μάθηµα
................................................................
∆ιάρκεια

Βάθος

µέχρι 6 µέτρα

OPEN WATER CERTIFICATION COURSES
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους επιθυµούν µια πλήρη εκπαίδευση
στον κόσµο των καταδύσεων που θα σας δώσει το πρώτο σας πτυχίο.
Εδώ δίνουµε βάση στη βαθύτερη γνώση και εξάσκηση, δηµιουργώντας
ένα ιδανικό περιβάλλον στο οποίο ο µαθητευόµενος δύτης νιώθει οικειότητα και ασφάλεια µε τις υποβρύχιες δραστηριότητες.

∆ιάρκεια

• 5 Θεωρητικά Μαθήµατα
• 5 Πρακτικά Μαθήµατα

................................................................
Βάθος

µέχρι 21 µέτρα
GUIDED SCUBA TOURS

Για έµπειρους δύτες που επιθυµούν να εξερευνήσουν τον µαγικό υποθαλάσσιο κόσµο της Μάνης.

• 2 ώρες (40 λεπτά κατάδυση)
................................................................
∆ιάρκεια
Βάθος

µέχρι 30 µέτρα

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Welcome On Board!
Η ακτογραµµή του Μεσσηνιακού κόλπου µε αµέτρητους προορισµούς σε καλεί να τους ανακαλύψεις.
Όποια από τις διαδροµές και αν διαλέξετε, σας διαβεβαιώνουµε πως η εµπειρία θα είναι µοναδική. Οι
κρουαζιέρες µας καλύπτουν την δυτική ακτογραµµή
της χερσονήσου (Μεσσηνιακός Κόλπος). Κατά την
διάρκεια των εκδροµών µε το σκάφος µας, ένα Apreamare 9, εµπνευσµένο απο παραδοσιακό ψαράδικο,
πλήρως µεταµορφωµένο σε πολυτελές γιοτ, θα κάνουµε στάσεις σε σηµεία ενδιαφέροντος και φυσικά
για ατελείωτες βουτιές για εξερεύνηση του βυθού µε
µάσκα και βατραχοπέδιλα. Το σκάφος µας παρέχεται
για ολική ναύλωση για εσάς και την παρέα σας και οι
επιλογές εκδροµών είναι ανάµεσα σε ηµερήσια, ολοήµερη (µεγαλύτερη απόσταση και διάρκεια) ή µισής
ηµέρας. Επιπλέον, έχουµε την δυνατότητα
να οργανώσουµε για εσάς ιδιωτικές
µεταφορές ή εκδροµές βάσει της
δικής σας επιλογής.
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FULL DAY CRUISES
ΒΟΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΑ
• Καραβοστάσι
• Καραβοστάσι
∆ιαδροµή
∆ιαδροµή
- Γερολιµένας
- Καρδαµύλη
...................................

...................................
Σηµεία
Ενδιαφέροντος
C

Τραχήλα– Σπήλαιο Καταφύγι
– Στούπα – Καλαµίτσι - Φονέας

Σηµεία
Ενδιαφέροντος

6 ώρες

∆ιάρκεια

M

...................................

Y

∆ιάρκεια

CM

*Η επιλογή της µισής ηµέρας (half day)
τερµατίζει στoν Αγ. Νικόλαο (4ώρες)

Λιµένι – ∆ιρός –
Μέζαπος – Κάστρο Τηγάνι –
Κάβο Γκρόσο

...................................
6 ώρες

* Η επιλογή της µισής ηµέρας (half day)
τερµατίζει στον Μέζαπο (4ώρες)

MY

CY

CMY

K

EXTENDED CRUISES
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΑΡΟ
ΜΕΣΣΗΝΗ
∆ιαδροµή

• Γερολιµένας Ανδρόγιαλος

∆ιαδροµή

Μαρµάρι
- Ταίναρον
- Πόρτο Κάγιο

Σηµεία
Ενδιαφέροντος

8 ώρες

∆ιάρκεια

...................................
Σηµεία
Ενδιαφέροντος

...................................
∆ιάρκεια

• Καραβοστάσι Κορώνη

...................................

Κορώνη - Κάστρο
Κορώνης Βενέτικο

...................................
8 ώρες

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Οι δικές σας στιγµές στο δικό µας χώρο!
Ονειρεύεστε να φιλοξενήσετε µια ξεχωριστή εκδήλωση
σε µεγάλο ανοιχτό χώρο, στη θάλασσα, στο καλύτερο
σηµείο του Λιµενίου; Η πανέµορφη βεράντα µας (250τµ)
είναι διαθέσιµη για οποιαδήποτε διαµόρφωση µε
σκοπό να εξυπηρετήσει τα πλάνα σας. Φιλοξενούµε
µια δεξίωση ή ένα πάρτι, διαθέτουµε τον εξοπλισµό
µας για αποκλειστική χρήση από τους καλεσµένους
σας για µια µέρα ξεχωριστή γεµάτη δραστηριότητες και
µπορούµε ακόµα να σας εξασφαλίσουµε ότι εδώ θα
βρείτε το ιδανικό µέρος για χαλάρωση αλλά και διασκέδαση. Απλά επικοινωνήστε µαζί µας και µαζί θα
χτίσουµε την εκδήλωσή σας ανάλογα µε τις ανάγκες σας.

OCEANMAN GREECE - OITILO BAY
Μια παγκόσµια κολυµβητική συνάντηση στα νερά του
Οιτύλου. Με την πρωτοβουλία της εταιρίας µας και την
υποστήριξη τοπικών και κρατικών φορέων ο όρµος
του Οιτυλου µονοπωλεί το διεθνές κολυµβητικό ενδιαφέρον. Πάνω από 700 αθλητές από περισσότερες από
40 χώρες του κόσµου, ταξιδεύουν στις αρχες κάθε
καλοκαιριού στην Μάνη για να συµµετέχουν στον
αγώνα κολύµβησης ανοιχτής θάλασσης, OCEANMAN
GREECE. Με την καθοδήγηση και την φιλοξενία µας
γνωρίζουν την ιστορία του τόπου µας και εξερευνούν
τις οµορφιές του.

Αντλώτας ενέργεια από τα ευτυχισµένα πρόσωπα όσων
απολαµβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι, το µοναδικό
µέρος που βρισκόµαστε και τις αµέτρητες δρστηριότητες, συνεχίζουµαι να δίνουµε τον καλύτερο µας
εαυτό στις υπηρεσίες µας.
Σας ευχόµαστε καλό καλοκαίρι και
ελπίζουµε να σας δούµε σύντοµα.

τ.: +30 6948 48 84 84
e.: info@maniwatersports.com, www.maniwatersports.com

