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Υπόστεγο - Πούντα, η πύλη εισόδου για την Ελαφόνησο

Η Ελαφόνησος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Η νήσος απέχει περίπου 600 μ. από την 
παραλία της Πούντας και το Υπόστεγο, το σημείο υποδοχής των επισκεπτών της Ελαφονήσου. Από το Υπόστεγο 
πραγματοποιούνται συχνά δρομολόγια με καΐκια και μικρά οχηματαγωγά, με προορισμό το λιμάνι της Ελαφονήσου.  

Elafonisos is located at the southeast of Peloponnese. Towards the eastern shore of Laconia, follow the “Elafonisos 
ferry boat” signs. You will be directed to the Pounta Beach and “Ypostego”, the cordial welcome spot of Elafonisos. 
Ferry boat daily routes connect “Ypostego” with Elafonisos Island.

Πρόσβαση - travelling toElafonisos

Municipality of Elafonisos

Pounta - the gate toElafonisos

Pounta - Elafonisos port
duration: 9 min

Ferry boat schedule info:
www.elafonisos.gr
t.+30 27340 22228



Το χωριό της Ελαφονήσου
Μικρό και γραφικό το χωριό των ψαράδων της Ελαφονήσου.  Το λιμάνι, τα καΐκια, το καρνάγιο, ο Άγιος,
η φύση και η θάλασσα.

Elafonisos Village
The �sherman’s village at the entrance of the island. The traditional taverns and co�ee shops, the �shing 
boats, the charming bridge towards Saint Spyridon’s Church, the port and the sea. Where a �sherman’s way 
of life is still alive. 

Experiencing
           the authentic fisherman’s lifestyle
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Η διπλή Παραλία του Σίμου στην περιοχή της Λεύκης
Στη νότια πλευρά του νησιού στην περιοχή της Λεύκης βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία της 
Ελαφονήσου. Την παραλία χωρίζει το Σαρακίνικο δημιουργώντας δύο όρμους, τον όρμο του Σαρακίνικου 
(μεγάλη παραλία) και τον όρμο του Φράγκου (μικρή παραλία).

Double Simos Beach at Lefki Village
The famous double beach of Elafonisos is located along the south side of the island, at Lefki. The turquoise 
water of Frango and Sarakiniko cove, the sand dunes along the beach and the exotic cedar forest gives you 
a sense of paradise.

Taste of  Paradise
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Εποχιακά τέλματα, παράκτιες αμμοθίνες και θαλασσόκεδρα, ενδημικά είδη 
χλωρίδας, ορνιθοπανίδα και πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα στην Ελαφόνησο.

Bird watching spots 

Limnitsa (lake) at Panagia Beach   

Strongyli Lagoon at Pounta Beach (strictly protected area due to the Pavlopetri exposed antiquities nearby)

Experiencing
                the beauty of nature
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Το Παυλοπέτρι στον υποθαλάσσιο χώρο
της Ελαφονήσου.

Pavlopetri, the ancient submerged town was an 
active trading port. It is indicated by the archaeologists 
that back in 2000 B.C. Pavlopetri was a very wealthy city 
and an important naval trading post due to its location.

Pavlopetri Archaeological Research Project 
is still in progress.

Εκεί όπου ο Πολιτισμός ξεκινά
από το βυθό της θάλασσας

diver archaeologist Pavlopetri Islet
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Τριήμερο εορταστικών 
εκδηλώσεων για τη “Διττή Επέτειο
της 6ης & 9ης Ιουλίου”

“Πανηγύρι της Παναγίας της 
Κατωνησιώτισσας”
τον Δεκαπενταύγουστο

“Γιορτή των Ψαράδων” τις
 τελευταίες μέρες του Αυγoύστου

Anniversary Celebration of 
6th & 9th of July 

Great Holiday of the 
15th of August 

Fishermen’s Feast 
at the end of August
in Elafonisos 

Local festivals
                and events
           From Easter to
the end of summer time
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Παραδοσιακή αλιεία
Η αλιεία είναι παραδοσιακά

η βασική επαγγελματική
δραστηριότητα των κατοίκων

του νησιού, γι' αυτό και η
Ελαφόνησος διαθέτει μεγάλο

αλιευτικό στόλο  

Traditional 	shing
Proud of their �shing �eet,

Elafonisos �shermen are also
protecting the sea 

environment. 
Sea sustainability is part of

their culture and philosophy

Men of sea
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by Elafonisos     
Νatura 2000

traditional recipes
based on

local products
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the most unique   destination
for the most 
important day

Παραδοσιακός γάμος
στην όμορφη Ελαφόνησο
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Η Παραλία της Παναγίας στην περιοχή του Κάτω Νησιού
Στη δυτική πλευρά του νησιού, στο Κάτω Νησί βρίσκεται η πανέμορφη παραλία της Ελαφονήσου.  
Την παραλία που κοιτά από ψηλά η εκκλησιά της Παναγίτσας, στολίζουν τρεις μικρές νησίδες, τα νησιά της Παναγίας. 
Εδώ βασιλεύει ο ήλιος της Ελαφονήσου. 

Panagia Beach at Kato Nisi Village
Supreme and stunning, Panagia Beach has taken its name by the small Orthodox Church, Panagia (Virgin Mary) 
Katonisiotissa located on the hill of the village. The blessed landscape of Panagia white sand Beach captures you
once and for all.

Mysterious and Authentic
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www.elafonisos.gr
t. +30 27340 61238   f. +30 27340 61338
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Elafonisos
the island of Peloponnese


