
Σκανάρετε τις 
σελίδες με 
αυτό το σύμβολο.

Εξερευνήστε δύο από τα 6.000 νησιά του 
ελληνικού αρχιπελάγους

Φυλλάδιο Επαυξημένης 
Πραγματικότητας 

Βουτήξτε μαζί μας!
Ανακαλύψτε τις 
Σποράδες!

 

 

Σκανάρετε το QR code για να εγκαταστήσετε 
την εφαρμογή του Φυλλαδίου Επαυξημένης 
Πραγματικότητας από το Google Play ή το App 
Store



Σκόπελος – εκεί όπου υπάρχει κάτι για όλους Σημεία Κατάδυσης στη Σκόπελο

pilot sites.

Project duration:  24 months

Call ID: COS-TOURSYN-2018-3-01

Project Coordinator:  MAZI Events & Travel LTD

Partners & Countries involved:  7 partners 
from 5 countries

EU Contribution: 397,348 EUR

Η Σκόπελος θεωρείται ένα από τα ομορφότερα ελληνικά νησιά 
με μοναδική φυσική ομορφιά και πλούσια ιστορία. Το νησί 
προσφέρει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για όλες τις 
προτιμήσεις.

Ξεκινήσετε ένα συναρπαστικό υποβρύχιο ταξίδι σήμερα! 

Βάση 1 - Πάνορμος: Adrina Beach, Όρμος Πανόρμου      
Βάση 2 - Λιμάνι: Λιμάνι της Χώρας , Χώρα

Skopelos Dive Center 

Οι βάσεις μας στη Σκόπελο

Φανταστικές υποβρύχιες εμπειρίες
Το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου είναι πιστοποιημένο 
καταδυτικό κέντρο PADI 5 αστέρων, πλήρως αδειοδοτημένο από 
τις ελληνικές Λιμενικές Αρχές και με την υποστήριξη DAN 
Europe (Divers Alert Network). Το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου 
αναγνωρίζεται από την PADI ως θέρετρο καταδύσεων 5 
αστέρων.

Ένας ολόκληρος κόσμος με μοναδικές και συναρπαστικές 
εμπειρίες σας περιμένει στη Σκόπελο!

Adrina 

Beach
Panormos

Λιμάνι της
Χώρας

Καπανίτσα

Δασιά

Στρογγυλό



Αλόννησος – φυσική ομορφιά χωρίς περιορισμούς
 

Σημεία Κατάδυσης στην Αλόννησο

pilot sites.

Το Ikion Diving είναι ένα PADI Dive Resort 5 αστέρων, που 
προσφέρει καταδυτικές εμπειρίες τόσο για αρχάριους όσο και 
για πιστοποιημένους δύτες διαφορετικών επιπέδων.

Βρίσκεται στο επίκεντρο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και 
αποτελεί καταφύγιο για διαφορετικά θαλάσσια είδη, ενώ 
φιλοξενεί αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία. Μην  ξεχάσετε να 
επισκεφτείτε το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών για να 
γνωρίσετε την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά της περιοχής 
μέσα από μια διαδραστική εμπειρία.  

Η βάση μας στην Αλόννησο

Η έμπειρη και φιλική ομάδα μας θα σας εξασφαλίσει 
μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία!

Η Αλόννησος προσφέρει ποικίλα αξιοθέατα, από μια χαλαρή 
μέρα σε μια από τις πανέμορφες παραλίες του νησιού, μέχρι μια 
δυναμική μέρα καταδύσεων στους υποβρύχιους θησαυρούς της.

Ikion Diving Center
Συναρπαστικές υποβρύχιες δραστηριότητες

Βάση Αλοννήσου:  IKION Diving, Στενή Βάλα

Στενή 

Βάλα

Υποθαλάσσιο 

Μουσείο 
Περιστέρας

Ύφαλος Αγίου 
Πέτρου

Μπλε Σπηλιά

Μαύρος

Κάβος



Το ναυάγιο Χριστόφορος
Σκόπελος 

Η κατάδυση στο ναυάγιο «Χριστόφορος» είναι μια μοναδική 
εμπειρία, καθώς το ναυάγιο διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση!

Το κατάστρωμα βρίσκεται σε βάθος 32 έως 35 μέτρων, ενώ στα 30 
μέτρα βάθους έχετε μια πολύ ευχάριστη θέα του ναυαγίου. Το 
σκάφος έχει μήκος 83 μέτρα, είναι μονοκόμματο και ακουμπά 
όρθιο στο βυθό, σαν να πλέει στην άμμο.



Κατάδυση στο ναυάγιο Χριστόφορος    

  Σκόπελος
ΤΥΠΟΣ
Ναυάγιο

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Με σκάφος 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
0,3 ναυτικά μίλια από τη βάση κατάδυσης (όρμος Πανόρμου)

ΒΑΘΟΣ
30-40 μέτρα

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ
Περίπου 30-40 λεπτά

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Προχωρημένος δύτης (απαιτείται κατάδυση ελέγχου)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Υπολογιστής Κατάδυσης (μπορεί να νοικιαστεί από το 
καταδυτικό κέντρο)

Λόγω του μήκους του σκάφους υπάρχουν πολλά 
πράγματα να εξερευνήσετε στο βυθό! Προτείνουμε η 
κατάδυση στο ναυάγιο να γίνεται τμηματικά ώστε να 
υπάρχει χρόνος να απολαύσετε περισσότερες 
λεπτομέρειες. ∆εδομένου ότι πρόκειται για απαιτητικό 
σημείο κατάδυσης, πριν βουτήξετε στο ναυάγιο 
Χριστόφορος απαιτείται κατάδυση Tune-up. Αυτό μας 
δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ομάδες ανάλογα με 
τις καταδυτικές σας ικανότητες, ώστε να απολαύσετε 
στο έπακρο την καταδυτική εμπειρία σας στον 
Χριστόφορο!

∆εν είσαι δύτης; Κανένα πρόβλημα!
Ανακάλυψε τον Χριστόφορο μέσα από μια 
εικονική εμπειρία κατάδυσης στην επόμενη 
σελίδα.



Εικονική εξερεύνηση του Χριστόφορου 
Σκόπελος 

Στις 2 Οκτωβρίου 1983 το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι του 
Βόλου, φορτωμένο με 2.600 τόνους μπετόν και προορισμό το 
λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, βροχές και 
ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν κλίση 7 μοιρών δεξιά αλλάζοντας 
πορεία στο πλοίο προκειμένου να βρει ασφαλές καταφύγιο. Όταν 
έφτασε στον Πάνορμο γύρω στις 16.00, τα κύματα είχαν σπάσει 
ένα από τα φινιστρίνια της γέφυρας, και η κλίση είχε φτάσει στις 
17 μοίρες. Στις 22.00 το δεξί πυροβόλο του σκάφους ήταν ήδη 
μέσα στο νερό. Στις 3 Οκτωβρίου 1983 οι προσπάθειες να σωθεί 
το πλοίο ήταν πλέον μάταιες και έτσι το πλοίο εγκαταλείφθηκε. Ο 
Χριστόφορος βυθίστηκε σε όρθια θέση στις 05.30, σε βάθος 43 
μέτρων.



Καταδύσεις στη Σκόπελο    Καταδύσεις στη Σκόπελο
  

 

Η ∆ασιά είναι μια από τις πιο όμορφες καταδύσεις μας, παρά το βάθος 
της κατάδυσης. Καταδυόμαστε σε βάθος 18, 25 ή 30 μέτρα, ανάλογα με 
τις ικανότητες του καταδυόμενου. Ακολουθούμε τον τοίχο 
απολαμβάνοντας το υπέροχο τοπίο. Αφού εισέλθουμε στη στοά, 
ακολουθούμε μια σήραγγα που οδηγεί στην άλλη πλευρά του 
ακρωτηρίου από όπου έχει ξεκινήσει η κατάδυση. Κατά το ήμισυ της 
διαδρομής, υπάρχει ένα άνοιγμα στην οροφή που παρέχει φως 
δημιουργώντας ένα θεαματικό θαλάσσιο τοπίο. Βγαίνοντας από τη 
στοά, συνεχίζουμε να κολυμπάμε υποβρύχίως σε μικρό βάθος μέχρι να 
φτάσουμε στο σκάφος.

Φαράγγι ∆ασιάς Στοά ∆ασιάς

Στο βόρειο ακρωτήριο της ∆ασιάς, υπάρχει ένα μικρό φαράγγι που 
σχηματίζεται από τους βράχους που χωρίζουν το ακρωτήριο από το 
κύριο νησί. Αγκυροβολώντας το σκάφος κοντά στο ακρωτήριο, 
ξεκινάμε την κατάδυση και συναντάμε μια όμορφη κοιλάδα Posidonia 
Oceanica. Καθώς κολυμπάμε γύρω από το ακρωτήριο, μετά από 
περίπου 30 λεπτά συναντάμε την είσοδο του φαραγγιού. Το βάθος σε 
αυτό το σημείο είναι 8 μέτρα. Πρόκειται για μια εύκολη, ευχάριστη 
κατάδυση, κατάλληλη για όλους. 



Καταδύσεις στην Αλόννησο Καταδύσεις στην Αλόννησο    
 

Κατάλληλη τοποθεσία για όλα τα επίπεδα κατάδυσης. Ο ύφαλος έξω 
από τον όρμο του Αγίου Πέτρου προσφέρει μια απολαυστική υποβρύχια 
εμπειρία τόσο για το τοπίο και την ορατότητα, όσο και για τη θαλάσσια 
ζωή που συναντά κανείς. Ο βραχώδης και αμμώδης βυθός 
εναλλάσσονται και σταδιακά μας οδηγούν βαθύτερα, μέχρι τα 18 μέτρα, 
όπου συναντάμε τον εντυπωσιακό ύφαλο που εκτείνεται κατακόρυφα 
έως τα 6 μέτρα και φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, χαρακτηριστική 
της Μεσογείου. Ένα από τα καταδυτικά highlights της περιοχής και 
ιδανικό μέρος για νυχτερινές καταδύσεις!

Το πιο γνωστό σημείο ορόσημο της Αλοννήσου και παλιότερα 
ορμητήριο πειρατών, δεν είναι μόνο διάσημο για τις υπέροχες 
αποχρώσεις που δημιουργούνται στην οροφή του -από το φως που 
ανακλάται στα γαλαζοπράσινα νερά-, αλλά και για το μοναδικό 
υποβρύχιο τοπίο. Ακολουθώντας έναν εντυπωσιακό κάθετο τοίχο 
μέχρι τα 20 μέτρα, επιστρέφουμε  στην είσοδο της σπηλιάς, όπου 
αποκαλύπτονται σταδιακά οι ενδότερες πτυχές της σε μια διαδρομή 
περιπέτειας και εξερεύνησης.

Μπλε ΣπηλιάΎφαλος Αγίου Πέτρου 



Καταδύσεις στην Περιστέρα
   

Καταδύσεις στην Περιστέρα
    

Το ναυάγιο της Περιστέρας ήταν ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο που 

βυθίστηκε γύρω στο 425 π.Χ. ενώ κουβαλούσε χιλιάδες αμφορείς 

κρασιού. Σήμερα βρίσκεται σε βάθος 25 μέτρων κοντά στο νησί της 

Αλοννήσου, ακριβώς έξω από το νησάκι Περιστέρα. Από τον Αύγουστο 

του 2020, ο χώρος είναι προσβάσιμος για καταδύσεις αναψυχής, και 

αποτελεί το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα.

 

Σημειώστε ότι μαζί με την απαιτούμενη πιστοποίηση (ελάχιστο επίπεδο 

Advanced Diver), απαιτείται επαρκής εμπειρία και εξαιρετική 

πλευστότητα για να συμμετάσχει ένας δύτης σε αυτήν την κατάδυση, 

κάτι που μπορεί να αξιολογηθεί με μια βουτιά γνωριμίας.

.

Ένα καταδυτικό σημείο στη νότια πλευρά της ακατοίκητης νήσου 

Περιστέρας που προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και ευκαιρίες για 

παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής που δεν συναντάται συχνά στη 

Μεσόγειο, παρά μόνο σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με 

περιορισμούς στη αλιεία. Ο αμμώδης-βραχώδης βυθός συνθέτει το 

κατάλληλο σκηνικό και ταυτόχρονα το ιδανικό καταφύγιο για τη 

θαλάσσια πανίδα που αφθονεί στο σημείο.

Ναυάγιο Περιστέρας Μαύρος Κάβος 



Our Services  Our Services  
 

  

Το πρώτο μάθημα κατάδυσης για ενήλικες και παιδιά από 10 ετών, για 
να ζήσετε μια μοναδική υποβρύχια εμπειρία.

Μια θαλάσσια διαδρομή διάρκειας 3 ή 5 ωρών με πιστοποιημένο 
skipper, δυνατότητα για snorkeling, σνακ και αναψυκτικά.

Στη βάση μας στη Σκόπελο προσφέρονται μαθήματα, ενοικιάσεις και 
περιηγήσεις με SUP.

∆οκιμάστε το seatrekking, μια εμπειρία που συνδυάζει την πεζοπορία 
και την κολύμβηση.

Μια κατάδυση υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία δύτη σε 
επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Κολυμπήστε κοντά στην επιφάνεια του νερού χρησιμοποιώντας μάσκα 
και αναπνευστήρα έχοντας πανοραμική υποβρύχια θέα.



Επικοινωνήστε με το IKION 
Diving Alonnisos

+30 6940 448 004 (WhatsApp: 
+30 6984181598)

37005, Αλόννησος
Στενή Βάλα

info@ikiondiving.gr

Επικοινωνήστε με το Skopelos 
Dive Center

+ 30 6940 448 000 (Χώρα 
Σκοπέλου: +30 2424022069)

37003, Σκόπελος
Αδρίνες & Χώρα Σκοπέλου

info@sporadesdiving.gr

Επικοινωνήστε με το 
SporadesSUP

+30 6940 448 002 (Χώρα 
Σκοπέλου: +30 2424022069)

37003, Σκόπελος
Παραλία Πανόρμου, Σκόπελος

tellus@sporadessup.com

Βουτήξτε μαζί μας, Ανακαλύψτε τις Σποράδες!
∆ικαιώματα: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ)

Φωτογραφίες: Matteo Collina Universita della Calabria – DIMEG, Αναστάσιος Κτίστης, Skopelos Dive Center
Βίντεο: A BLIND DIRECTOR PROJECT, Skopelos Dive Center

To 3D μοντέλο του ναυαγίου Χριστόφορος αναπτύχθηκε από τη 3D Research s.r.l.
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