- Από το Αεροδρόμιο 1. Με το Μετρό (06:00πμ - 23:30μμ):
Από το αεροδρόμιο παίρνετε τη γραμμή 3 με κατεύθυνση Αιγάλεω. Στον σταθμό
Μοναστηράκι αλλάξτε γραμμή, παίρνοντας τη γραμμή 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά. Από
τον σταθμό Βικτώρια το ξενοδοχείο μας απέχει περίπου 300 μέτρα.
Κόστος/Διάρκεια:
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ/άτομο και η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα.
2. Με τον Προαστιακό (06:00πμ - 23:30μμ):
Από το αεροδρόμιο παίρνετε τον Προαστιακό σιδηρόδρομο προς τον Σταθμό Λαρίσης. Από
τον Σταθμό Λαρίσης το ξενοδοχείο μας απέχει περίπου 800 μέτρα ή 7 λεπτά αν
χρησιμοποιήσετε ταξί.
Κόστος/Διάρκεια:
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ/άτομο και η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα.
3. Με το λεωφορείο (24ώρες, κάθε 20 λεπτά):
Από το αεροδρόμιο υπάρχει το 24ωρο λεωφορείο (γραμμή Χ95) προς την πλατεία
Συντάγματος. Από την πλατεία Συντάγματος θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μετρό ώστε
να φτάσετε στον σταθμό Βικτώρια. Από τον σταθμό Βικτώρια το ξενοδοχείο μας απέχει
περίπου 300 μέτρα.
Κόστος/Διάρκεια:
Το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ/άτομο και η διαδρομή είναι περίπου 1 ώρα.
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ταξί από την πλατεία Συντάγματος προς το
ξενοδοχείο μας.
Κόστος / Διάρκεια:
Η απόσταση είναι λιγότερη από 15 λεπτά και κοστίζει 10-15 ευρώ.
4. Με ταξί:
Το ταξί από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο Centrotel κοστίζει περίπου 40-50 Ευρώ και
θα κάνετε περίπου 1 ώρα (εξαρτάται από την κίνηση) να φτάσετε στον προορισμό σας.
Σημειώστε ότι μετά τα μεσάνυχτα, υπάρχει επιπλέον χρέωση στο ταξί.

5. Με αυτοκίνητο:
Από το αεροδρόμιο παίρνετε την Αττική Οδό (πρέπει να πληρώσετε διόδια) με κατεύθυνση
προς Ελευσίνα. Στην συνέχεια βγαίνετε στην έξοδο 8Β προς Πειραιά. Μετά από περίπου 3,6
χμ βγαίνετε στην έξοδο προς οδό Αχαρνών (προσοχή όχι στην έξοδο Αχαρναί που είναι η
πρώτη που θα συναντήσετε). Στην οδό Αχαρνών και μετά από περίπου 4,5 χμ, στον αριθμό
71 στρίψτε δεξιά και σε 30 μέτρα θα συναντήσετε το ξενοδοχείο Centrotel. Θα κάνετε
περίπου 1 ώρα (εξαρτάται από την κίνηση) να φτάσετε στον προορισμό σας.

- Από το λιμάνι του Πειραιά 1. Με το Μετρό (06:00πμ - 00:30μμ):
Παίρνετε την γραμμή 1 από τον σταθμό του Πειραιά με κατεύθυνση Κηφισιά και σταματάτε
στον σταθμό Βικτώρια.
Κόστος / Διάρκεια:
Το εισιτήριο κοστίζει 1,40 ευρώ/άτομο και η απόσταση διαρκεί 30 λεπτά.
2. Με Ταξί:
Aπό το λιμάνι του Πειραιά. Η διάρκεια είναι περίπου 30 λεπτά (ανάλογα με την κίνηση) και
κοστίζει 20-25 ευρώ. Σημειώστε ότι μετά τα μεσάνυχτα, υπάρχει επιπλέον χρέωση στο ταξί.

- Από Λιμάνι Ραφήνας 1. Με λεωφορείο (06:00π.μ. - 22:30μ.μ):
Παίρνετε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ με κατεύθυνση την Αθήνα.
Κόστος / Διάρκεια:
Το εισιτήριο κοστίζει 2,60 ευρώ/άτομο και η απόσταση διαρκεί 60 λεπτά (ανάλογα με την
κίνηση). Από τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων (Μαυροματαίων - Πεδίο του Άρεως)
το ξενοδοχείο απέχει περίπου 800 μέτρα. Με τα πόδια φτάνετε στην οδό Χέυδεν (προς
Αχαρνών) και σε 300 μέτρα θα βρείτε την οδό Παιωνίου και το ξενοδοχείο μας στο αριστερό
σας χέρι.
2. Με Ταξί:
Aπό το λιμάνι της Ραφήνας. Η διάρκεια είναι περίπου 60 λεπτά (ανάλογα με την κίνηση) και
κοστίζει 60-80 ευρώ. Σημειώστε ότι μετά τα μεσάνυχτα, υπάρχει επιπλέον χρέωση στο ταξί.

- Από το σταθμό Λαρίσης Στρίψτε αριστερά και περπατήστε μέχρι τη οδό Δομοκού, μετά από 200 μέτρα θα δείτε την
οδό ‘Πανιωνίου’ (είναι κάθετη προς την Δομοκού) στρίψτε δεξιά και μετά από 300 μέτρα θα
δείτε το ξενοδοχείο.

- Από τον σταθμό Βικτώρια Διασχίζετε την πλατεία Βικτωρίας και βρίσκετε την οδό Χέυδεν (προς την οδό Αχαρνών). Σε
300 περίπου μέτρα θα βρείτε την οδό Παιωνίου και το ξενοδοχείο Centrotel.

