ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Ξεκινώντας από το αεροδρόµιο και ακολουθώντας τις πινακίδες προς τα
Χανιά, σε περίπου 7 χλµ. θα δείτε το 2ο δακτύλιος κυκλοφορίας, ακολουθήστε
την κατεύθυνση "ΣΟΥΔΑ".
Κατεβαίνοντας προς την πόλη της Σούδας, µπορείτε να δείτε καθαρά προς τα
αριστερά το κόλπο της Σούδας.
Σε περίπου 10,5 χιλιόµετρα, από το αεροδρόµιο, θα δείτε ένα µπόουλινγκ και
κέντρο κινηµατογράφου, προς τα δεξιά (1η φωτογραφία).

Κρατήστε την οδήγηση στον κεντρικό δρόµο µέχρι το περίπου 13 χλµ. από το
αεροδρόµιο, θα συναντήσετε τα πρώτα φανάρια δίπλα στο Super Market
ΙΝ.ΚΑ. (2η φωτογραφία).

Εδώ στρίβετε δεξιά στο φανάρι και µετά από 300 µ. στρίβετε αριστερά,
ακολουθώντας την πινακίδα "Κίσσαµος" και ακολουθήστε την εξόδο προς
Κίσσαµο (3η φωτογραφία).

Είστε τώρα στην εθνική οδό Νο 90 E-65.
Συνεχίστε την οδήγηση περνώντας την πινακίδα εξόδου - στο 30ο χλµ.
περίπου από το αεροδρόµιο - "ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ" και στο 40ο χλµ. από το

αεροδρόµιο την πινακίδα εξόδου «Κολυµπάρι" (4η φωτογραφία).

Στον 43ο χλµ από το αεροδρόµιο επιβραδύνετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου
σας, στα δεξιά θα δείτε το εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου «ΜΠΕΡΕΣ
ΜΠΕΤΟΝ" (5η φωτογραφία)

και το EXIT για Καλυδωνία - Άσπρα Νερά (6η φωτογραφία).

Μετά από 200 µ. θα δείτε µια γέφυρα και το 1η πινακίδα µας
Ravdouhaepavlis,

γυρίστε αµέσως µετά τη γέφυρα προς τα δεξιά και πάλι δεξιά ακολουθώντας
τις πινακίδες Ravdouchaepavlis.

Θα περάσετε δια µέσου του χωριού (Καµάρα) και µετά από αυτό θα βρείτε το
χωριό "Ραβδούχα".
Θα ακολουθήσετε τις πινακίδες µας Ravdouchaepavlis, που θα σας
οδηγήσουν στις βίλλες eleni-athina.
Καλό σας ταξείδι!

ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ
Ξεκινώντας από το λιµάνι της Σούδας και ακολουθώντας τις πινακίδες προς
τα Χανιά, σε περίπου 2 χλµ., θα συναντήσετε τα πρώτα φανάρια και απέναντι
σας το Super Market ΙΝ.ΚΑ.
Εδώ στρίβετε αριστερά στο φανάρι και µετά από 300 µ. στρίβετε αριστερά,
ακολουθώντας την πινακίδα "Κίσσαµος" και την έξοδο προς Κίσσαµο (3η
φωτογραφία).
Παρακαλώ ακολουθήστε τη συνέχεια της διαδροµής όπως καταγράφετε στην
παράγραφο µε τις οδηγίες από αεροδρόµιο.

