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Όλα τα

αναλύτικα

Διακοπτό - Ζαχλωρίτικα
E4-Sponsor-Hotel "Stavrianna Eco
Natural Farmhouse"
2.5 χλµ. από το σταθµό τρενού
Διακοπτού
Ο Σταύρος και η Άννα σας παίρνουν
και από το Διακοπτό µε το αµάξή
τους, για επικοινωνία:
τηλ: 26910/41966
κινητό: 6942486644
Email: stavriannafarm@gmail.com
Web: 2 δοµάτια airbnb

Κάτω Ζαχλωρού
E4-Sponsor-Hotel ¨το Κάτω Ζαχλωρού
Ο Αντώνης και η Πόλη λειτουργούν ένα απλό
κατάλυµα στο σταθµό τρενού.
τηλ: 26920/22789
κινητό: 6983125616
χωρίς Email και χωρίς website

Καλάβρυτα
E4-Sponsor-Hotel "Άνεσις" κοντά από το σταθµό
τρένου, στην κεντρική πλατεία
Δηµήτρης και Νίκος Μιχαλόπουλος
τηλ: 26920/23070
Email: anesis@anesishotel.gr
Web: www.anesishotel.gr

Άνο Λουσί
E4-Sponsor-Hotel "ο Σπέρχος"
Για κράτηση Αντρέας Παυλόπουλος
τηλ: 26920/83348-83436
κινητό: 6944542413
Email: υπό ιστοσελίδα
Web: http://en.diakoporama.gr/cgi-bin/pages/accom.pl?
epixcode=060917131215
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Κλειτορία
E4-Sponsor-Hotel "Mont Helmos"
Δηµήτρης Βουρλογιάννης
τηλ: 26920/83348-83436
κινητό: 6944542413
Email: mthelmos@otenet.gr
Web: www.monthelmos.gr

Δάρα
E4-Sponsor-Hotel "Αρχοντικό Κορδοπάτη"
τηλ: 27960/41275 - 2710/234879
Αντωνία κινητό: 6978194348
Αγγελική κινητό: 6976646094
Email: info@arhontiko-kordopati.gr
Web: www.arhontiko-kordopati.gr
Πρόταση: "Μπορώ από τα σηµεία Κρινόφιτα, Λυκούρια, Πηγές Λάδωνα και Παγκράτι να πηγαίνω να παραλαµβάνω ορειβάτες εγώ
δωρεάν και να διαµένουν στο Δάρα. Την επόµενη µέρα θα τους πηγαίνω ξανά δωρεάν στο σηµείο εκκίνησης την νέα τους διαδροµής
για να συνεχίσουν την πορεία τους από εκεί που σταµατήσαν την προηγούµενη µέρα. Αυτό µπόρει να γίνει αρκεί να µε ειδοποιησουν
µία µέρα νωρίτερα η από το πρωί της ίδιας µέρας.", Αντωνία Κορδοπάτη

Βυτίνα
E4-Sponsor-Hotel "Σινόι"
Κατερίνα Τελόνι
τηλ: 27950/22354
κινητό: 6945632241
Email: kteloni@gmail.com
Web: www.sinoi.gr

Καταφύγιο Μαινάλου
Το καταφύγιο του EOΣ («Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος»)
Τρίπολης στο οροπέδιο της Οστρακίνας (1.600 µ.) είναι για 30
άτοµα µε ένα δωµάτιο 6 ατόµων και τρία δωµάτια 8 ατόµων µε
κουκέτες, έχει θερµάστρα, τζάκι και κουζίνα. Το καταφύγιο
ανοίγει µόνο αν υπάρχουν τουλάχιστον 10 επισκέπτες. Αν είστε
λιγότεροι από 10 άτοµα και υπάρχουν ήδη και άλλοι επισκέπτες
στο καταφύγιο, µπορείτε επίσης να διανυκτερεύσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση:
ΕΟΣ Τρίπολη (Τηλ.: 27210/232243, Δευ - Παρ 19:00 - 21:00)
ή επικοινωνείτε απευθείας µε φύλακας Άρης, κινητό: 6972221361,
(ή σταθερό 27960/22227 στο Καταφύγιο)
Email: info@eostripolis.gr Web: www.eostripolis.gr
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Καρδαράς
E4-Sponsor-Hotel "Όστρα"
Νίκος Τσιαµούλος
Ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, άλλα: φιλοξενούν
πεζοπόρους σε µειωµένες τιµές
τηλ: 27960/22743
κινητό: 6977286811 η 6932663178
Email: info@ostra.gr Web: www.ostra.gr

Τρίπολη
E4-Sponsor-Hotel "Ανακτόρικον",
Εθνικής Αντίστασης 48
Αλέξανδρος Ροϊνιώτης
τηλ: 00302710226545
Email: anaktorikon@otenet.gr
Web: www.anaktorikon.gr

Άνω Δολιανά
E4-Sponsor-Hotel "Εράσµιον"
Μαρία Τσιαµπάση, Στράτης Κοτσιαρίδης
τηλ: 2710/234073
κινητό: 6972706580
Email: info@erasmion.gr
Web: www.erasmion.gr

Άγιος Πέτρος
E4-Sponsor-Hotel "Ο Μαλεβός"
Μαρία Μούγιου
τηλ: 27920/31155 - 31375
κινητό: 6945377328
Email: υπό ιστοσέλιδα
Web: www.hotels-in-greece.com
Οι χειριστές, η οικογένεια Μούγιου, έχουν επίσης ένα παντοπωλείο δίπλα στην εκκλησία (δείτε
το αυτοκόλλητο E4-Sponsor-Hotel στην πόρτα του καταστήµατος).
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Καρυές
E4-Sponsor-Hotel "το Αρχοντικό του Πάρνωνα"
Γιάννης Κουτσόγιωργας
τηλ: 27310/95014
κινητό: 6974192261
Email: hotelparnona@gmail.com
Web: www.arhontiko-parnona.gr
Οι χειριστές, η οικογένεια Κουτσόγιςργα, έχουν επίσης την παραδοσιακή ταβέρνα
"Αρετή" (τηλ. 27310/95350) στην κάτω µεριά του χωριού.

Βρέσθενα
Στα Βρέσθενα υπάρχει κοινοτικός ξενώνας. Αν
θέλετε να διανυκτερεύσετε, πρέπει να φροντίσετε
να έχετε το κλειδί µία ή δύο ηµέρες νωρίτερα,
καλώντας Γιώργος Πρίµπα που έχει ένα
στεγνοκαθαριστήριο στη Σπάρτη (τηλ. 27310
82728, κιν. 6980452973).
Διαφορετικά ρωτήστε τον Στέφανο τις ταβέρνας
(κιν. 6936852708) κοντά από τον ξενώνα να σας
βοηθήσει να πάρετε το κλειδί.
Web: airbnb

Σπάρτη
E4-Sponsor-Hotel "Cecil"
Κατερίνα και Γιάννης Κατράνης
τηλ: 27310/24980
Email: info@hotelcecil.gr
Web: www.hotelcecil.gr

Μυστρά
E4-Sponsor-Hotel "Mystras Inn"
Θανάσσης Μπουρλόκας
τηλ: 27310/82666
κινητό: 6977718068
Email: info@mystrasinn.gr
Web: www.mystrasinn.gr
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Αναβρυτή
E4-Sponsor-Hotel "το Αρχοντικό"
Γιώργος Κανελλόπουλος
τηλ: 27310/82671 - 22938
κινητό Μαίρη: 6987101555
κινητό Γιώργος: 6979118855
Email: info@kaneltrekking.gr
Web: www.kaneltrekking.gr
Σηµείωση:

Η Μαίρη, το "αφεντικό", είναι µία θαυµάσια µάγειρισσα και µαγειρεύει και δείπνο για τους πελάτες (µε
ραντεβού).
Ο Γιώργος τυγχάνει συνιδρυτής του έργου Ε4 Πελοποννήσου και επιπλέον, είναι πιστοποιηµένος οδηγός
βουνού και γνωρίζει την οροσειρά του Ταϋγέτου όπως κανένας άλλος.

Καταφύγιο του Ταϋγέτου
Το καταφύγιο του Ταϋγέτου βρίσκεται σε
υψόµετρο 1.550 µέτρων και έχει στρώµατα και
κουβέρτες για 20 άτοµα, µε θερµάστρα
πετρελαίου, κουζίνα αερίου και εξωτερική
τουαλέτα. Το καταφύγιο είναι του ορειβατικού
συλλόγου Σπάρτης.
Αν µείνετε εδώ, θα πρέπει πριν να επικοινωνήσετε
µε τον πρόεδρο του Ορειβατικού
Συλλόγου Σπάρτης κ Βασίλης Γεωργιάδης, τηλ:
27310/26343, κινητό: 6974454079.
Σηµείωση: Το καταφύγιο δεν είναι διαθέσιµο για
µεµονωµένους οδοιπόρους αλλά µόνο για οµάδες
ή συλλόγους και ο καθορισµός οµάδα γίνεται
αποκλειστικά και µόνο από τον πρόεδρο.
Η ελάχιστη τιµή διανυκτέρευσης είναι 120 € /
διανυκτέρευση και από 10 άτοµα 12 ευρώ ανά
άτοµο.
Σε περίπτωση που κατά την άφιξή σας το καταφύγιο είναι ανοιχτό και υπάρχει ακόµα ελεύθερος
χώρος, µπορείτε να ενσωµατωθείτε σαν ανεξάρτητος επισκέπτης στην υπάρχουσα οµάδα ή σύλλογο.
Η κατασκήνωση στον περιβάλλοντα χώρο του καταφύγιου επιτρέπεται, αλλά απαγορεύεται
αυστηρώς η δηµιουργία φωτιάς!
Μια ασφαλή και κάπως απλούστερη εναλλακτική λύση (όχι για περισσότερα από 9 άτοµα) είναι το
ακόλουθο κατάλυµα:
"Taygetos Mountain Cabin"
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"Taygetos Mountain Cabin"
Αυτό το απλό κατάλυµα απέχει 3,5 χλµ. από το καταφύγιο
και συντηρείτε από τον ιδιοκτήτη του Γιώργο
Κανελλόπουλο ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του Ε4-EtapHotel στην Αναβρυτή αλλά και του καταλύµατος στους
Πένταυλους και ο οποίος τυγχάνει συνιδρυτής του έργου
Ε4 Πελοποννήσου.
Επιπλέον, είναι πιστοποιηµένος οδηγός βουνού και
γνωρίζει την οροσειρά του Ταϋγέτου όπως κανένας άλλος.
Για διανυκτερεύσεις πρέπει να κάνετε κράτηση όλο το χρόνο είτε µέσω Email, ή επικοινωνήστε
µε τον γιό του (Λεωνίδα) η τον ίδιο τον Γιώργο.
Το κατάλυµα ανοίγει µόνο κατόπιν αιτήµατος ακόµα και για δύο άτοµα :-)
Ο Γιώργος εάν το επιθυµείτε σας µαγειρεύει και σας µεταφέρει µε το 4Χ4 τζιπ όπου επιθυµητέ ή
σε άλλους προορισµούς, σε ακτίνα 15 περίπου χιλιοµέτρων.
Web: "Taygetos Mountain Cabin"
Email: info@kaneltrekking.gr
Κινητό Λεωνίδας: 6987128554, Γιώργος: 6979118855

Άρνα
E4-Sponsor-Hotel "ο Βολιανίτις", κοντά από την
κεντρική πλατεία
για κράτηση: Βούλα Κουµουτσάκου (µένει στο Γύθειο)
τηλ: 27330/24666
κινητό: 6977923539
επί τόπου και για το κλειδί: κ Άγγελος, κινητό:
6986255646
Email: info@volianiti.com
στο Web

Άγιος Νικόλαος
E4-Sponsor-Hotel "B'n'B Παύλος & Ολυµπία",
στην κεντρική πλατεία
για κράτηση: Παύλος, κινητό: 6974309662
Η Oλυµπία διατηρεί ένα µικρό κατάστηµα µε
παραδοσιακά προϊοντα στο χώριο, τηλ:
27330/94501
Email: paylosmichel@yahoo.com
Web: 3 δώµατια στο airbnb
Ο Παύλος, κατά ζήτηση, σας μεταφέρει με το αυτοκίνητο για οποινδίποτε λόγο, από Αγ. Δημήτριο
και μετά.
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Γύθειο
E4-Sponsor-Hotel "Σάγα" - στο κέντρο, κοντά
από το λιµάνι
Odile Jade-Κολοκοτρώνη
τηλ: 27330/23220
κινητό: 6977621095
Email: saga@sagapension.gr
Web: www.sagapension.gr

Μαυροβούνι-Γυθείου
E4-Sponsor-Hotel "Ο σταύρος του νότου" - στην
γραφική παραλία Μαυροβουνίου
Ζέτα Ροζάκη
τηλ: 27330/22415 - 25003
κινητό: 6972006104
Email: info@stavrostounotou.com
Web: www.stavrostounotou.com

