
Χάρτης & Οδηγίες Πρόσβασης

Πληροφορίες πρόσβασης 

Το Athens Zafolia Hotel βρίσκεται στην άκρη του κέντρου της Αθήνας και είναι εξίσου κοντά στην 
παραδοσιακή επιχειρηματική, εμπορική και ιστορική περιοχή της Αθήνας, καθώς και κοντά στην 
μετά-Ολυμπιακών Αγώνων εποχή του εμπορικού κέντρου της λεωφόρου Κηφισίας.

Α. Προς το Ξενοδοχείο Athens Zafolia

 
Από Από το Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 30 χμ από το Αthens Zafolia Hotel. 
Μπορείτε να φθάσετε στο ξενοδοχείο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Με Αυτοκίνητο
Η έξοδος από το αεροδρόμιο οδηγεί στην Αττική Οδό. Επιλέξτε την κατεύθυνση προς Αθήνα, και 
στην έξοδο 16 ακολουθήστε κατεύθυνση προς την Δυτική Περιφερειακή του Υμηττού. Βγαίνετε στο 
τέλος της και ακολουθείτε κατεύθυνση προς Λεωφόρο Κατεχάκη -Κέντρο (Έξοδος Υ1). 
ΣΣτη διασταύρωση με την Λεωφόρο Μεσογείων, στρίβετε αριστερά προς Κέντρο. 
Ακολουθείτε την Μεσογείων μέχρι την διασταύρωση της με την Κηφισίας, την οποία θα διασχίσετε 
κάθετα για να βρεθείτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
Μετά από 5 φανάρια και αφού προσπεράσετε το επιβλητικό κτίριο των Δικαστηρίων, θα δείτε στα 
δεξιά σας το 8όροφο κτίριο του ο Αthens Zafolia Hotel. 
Για να φτάσετε στην είσοδο του πάρκινκ, στρίψτε δεξιά ακριβώς μετά την είσοδο του κτιρίου.

Με το Μετρό
ΑπόΑπό το επίπεδο των Αναχωρήσεων υπάρχει πρόσβαση στον κοινό σταθμό Μετρό/ Προαστιακού 
Σιδηρόδρομου.

Μπορείτε να επιλέξετε και τα δύο μέσα αλλά η γραμμή του Προαστιακού σας φέρνει μέχρι τον 
σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», όπου θα μεταβιβασθείτε στο Μετρό -Γραμμή 3(μπλε), με 
κατεύθυνση «Αγία Μαρίνα». Σε 10 λεπτά θα φτάσετε στη στάση «Αμπελόκηποι», όπου και 
αποβιβάζεστε και ακολουθείτε τα σήματα προς την έξοδο «Πανόρμου». 
ΑΑν επιλέξετε το Μετρό, τότε η Γραμμή 3 σας φέρνει απευθείας, σε 30 λεπτά στη στάση 
«Αμπελόκηποι», όπου και αποβιβάζεστε και ακολουθείτε τα σήματα προς την έξοδο «Πανόρμου». 
Μόλις βγείτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ακολουθείτε κατεύθυνση προς το γειτονικό γήπεδο του 
Παναθηναϊκού που βρίσκεται στο δεξί σας χέρι, προς το κέντρο της Αθήνας. Μετά από περίπου 10 
λεπτά περπάτημα φτάνετε στο Αthens Zafolia Hotel (βρίσκεται στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας).

Με το Λεωφορείο “Express”
ΥΥπάρχει Σταθμός Λεωφορείων στο επίπεδο αφίξεων του αεροδρομίου. 
Επιλέξτε τα λεωφορεία No X94 ή X95, τα οποία λειτουργούν όλο το 24ωρο, με εισιτήριο 5€. (ισχύει 
για 70 λεπτά) 
Κατεβείτε στην στάση «Εθνική Άμυνα» όπου θα μετεπιβιβασθείτε στο Μετρό, στην Γραμμή 3 
(μπλε), με κατεύθυνση  «Αγία Μαρίνα». 
Μετά από 5 λεπτά φτάνετε στον σταθμό «Αμπελόκηποι», όπου και αποβιβάζεστε και ακολουθείτε 
τα σήματα προς την έξοδο «Πανόρμου» που σας βγάζει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
ΜΜόλις βγείτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ακολουθείτε κατεύθυνση προς το γειτονικό γήπεδο του 
Παναθηναϊκού που βρίσκεται στο δεξί σας χέρι, προς το κέντρο της Αθήνας. Μετά από περίπου 10 
λεπτά περπάτημα φτάνετε στο Αthens Zafolia Hotel (βρίσκεται στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας).

Με Ταξί
Ανάλογα με την κυκλοφορία μέσα στην πόλη, η διαδρομή από το αεροδρόμιο θα διαρκέσει 30-45 
λεπτά και θα κοστίσει περίπου 45 €.

Από Από το Κέντρο της Αθήνας

Με το Λεωφορείο
Με το Τρόλεϊ No7 «Πανεπιστημίου-Αλεξάνδρας», 
Με το Τρόλεϊ No8 «Ακαδημίας-Αλεξάνδρας» 
Με το Λεωφορείο Νο A7, «Κάνιγγος-Κηφισιά-Ν.Ερυθραία». 
Με το Λεωφορείο Νο Β7, «Κάνιγγος-Κηφισιά-Ν.Κηφισιά». 
Με το Λεωφορείο Νο Β5, «Σταθμός Λαρίσης-Λεωφόρος Αλεξάνδρας-Αγία Παρασκευή». 
ΑΑποβιβαστείτε στη στάση Παναθήναια ή Ιπποκράτους.

Με το Μετρό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πιο κοντινό σε εσάς σταθμό Μετρό. 
Πρέπει να επιλέξετε την Γραμμή Νο3 (μπλε) του Μετρό με κατεύθυνση «Δουκίσσης 
Πλακεντίας»-«Αεροδρόμιο». Αποβιβαστείτε στον σταθμό «Αμπελόκηποι» και ακολουθείστε τα 
σήματα προς την έξοδο «Πανόρμου». 
ΜΜόλις βγείτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ακολουθείτε κατεύθυνση προς το γειτονικό γήπεδο του 
Παναθηναϊκού που βρίσκεται στο δεξί σας χέρι, προς το κέντρο της Αθήνας. Μετά από περίπου 10 
λεπτά περπάτημα φτάνετε στο Αthens Zafolia Hotel. (βρίσκεται στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας).

Με Ταξί
Η Αθήνα προσφέρει πληθώρα ταξί και πολλές εταιρίες ραδιοταξί. Η διαδρομή από το κέντρο θα 
διαρκέσει 10-20 λεπτά (ανάλογα με την ώρα και την κίνηση) και θα κοστίσει 4-8€.

Από Από το Λιμάνι του Πειραιά

Με το Μετρό
Ηλεκτρικό Γραμμή 1(πράσινη) με κατεύθυνση Κηφισιά. 
Στο σταθμό «Μοναστηράκι» μετεπιβιβασθείτε στο Μετρό, Γραμμή 3 (μπλε) , με κατεύθυνση 
«Δουκίσσης Πλακεντίας»-«Αεροδρόμιο». 
Μετά από 6 λεπτά φτάνετε στον σταθμό «Αμπελόκηποι», όπου και αποβιβάζεστε και ακολουθείτε 
τα σήματα προς την έξοδο «Πανόρμου». 
ΜΜόλις βγείτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ακολουθείτε κατεύθυνση προς το γειτονικό γήπεδο του 
Παναθηναϊκού προς το κέντρο της Αθήνας. 
Μετά από περίπου 10 λεπτά περπάτημα φτάνετε στο ο Αthens Zafolia Hotel  (βρίσκεται στο 
καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρο Αλεξάνδρας).

Με Ταξί
Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι σταθμοί ταξί και πολλές εταιρίες ραδιοταξί. Η διαδρομή από το 
λιμάνι θα διαρκέσει 20-30 λεπτά (ανάλογα με την ώρα και την κίνηση) και θα κοστίσει 15-20€

Από την Εθνική ΟδόΑπό την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας-Θεσσαλονίκης

Με Αυτοκίνητο
Εισέλθετε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση Μαρκόπουλο. 
Στην έξοδο 11 βγαίνετε στην Λεωφόρο Κηφισίας με κατεύθυνση Κέντρο. 
Στην διασταύρωση με την Λ. Αλεξάνδρας, στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε κατεύθυνση προς το 
κέντρο – Λεωφόρο Πατησίων. 
ΜεΜετά από 5 φανάρια και αφού προσπεράσετε το επιβλητικό κτίριο των Δικαστηρίων, θα δείτε στα 
δεξιά σας το 8όροφο κτίριο του  Αthens Zafolia Hotel. 
Για να φτάσετε στην είσοδο του παρκινγκ, στρίψτε δεξιά ακριβώς μετά την είσοδο του κτιρίου.

Από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών

Με Αυτοκίνητο
Μετά τα διόδια της Ελευσίνας εισέλθετε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση Μαρκόπουλο. 
Στην έξοδο 11 βγαίνετε στην Λεωφόρο Κηφισίας με κατεύθυνση Κέντρο. 
ΣΣτην διασταύρωση με την Λ.Αλεξάνδρας, στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε κατεύθυνση προς το 
κέντρο – Λεωφόρο Πατησίων. 
Μετά από 5 φανάρια και αφού προσπεράσετε το επιβλητικό κτίριο των Δικαστηρίων, θα δείτε στα 
δεξιά σας το 8όροφο κτίριο του ξενοδοχείου, Αthens Zafolia. 
Για να φτάσετε στην είσοδο του παρκινγκ, στρίψτε δεξιά ακριβώς μετά την είσοδο του κτιρίου.

Β. Από το Ξενοδοχείο Zafolia

Προς το Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Με Με το Μετρό
Επιβιβασθείτε στο Μετρό από τον σταθμό «Αμπελόκηποι», στην Γραμμή 3 (μπλε), με κατεύθυνση  
«Δουκίσσης Πλακεντίας»-«Αεροδρόμιο». 
Αποβιβασθείτε στον σταθμό του Αεροδρομίου.

Με Ταξί
ΜΜπορείτε να καλέσετε ταξί από το ξενοδοχείο το οποίο θα σας μεταφέρει στο Αεροδρόμιο. Η 
διαδρομή θα διαρκέσει 30-45 λεπτά (ανάλογα με την ώρα και την κίνηση) και θα κοστίσει περίπου 
45 €.

Προς το Λιμάνι του Πειραιά

Με το Μετρό
Επιβιβασθείτε στο Μετρό από τον σταθμό «Αμπελόκηποι», στην Γραμμή 3 (μπλε), με κατεύθυνση 
«Αγία Μαρίνα». 
ΣΣτο «Μοναστηράκι» ή την «Ομόνοια» μετεπιβιβασθείτε στην Γραμμή 1(πράσινη) με κατεύθυνση 
Πειραιά. 
Αποβιβασθείτε στον τελευταίο Τερματικό σταθμό, στον Πειραιά.

Με Ταξί
Μπορείτε να καλέσετε ταξί από το ξενοδοχείο το οποίο θα σας μεταφέρει στο λιμάνι του Πειραιά. Η 
διαδρομή θα διαρκέσει 25-35 λεπτά (ανάλογα με την ώρα και την κίνηση) και θα κοστίσει 15-20 €.

Προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και το Ολυμπιακό Στάδιο

Με Με το Μετρό
Επιβιβασθείτε στο Μετρό από τον σταθμό «Αμπελόκηποι», στην Γραμμή 3 (μπλε), με κατεύθυνση  
«Αγία Μαρίνα». 
Στο «Μοναστηράκι» μετεπιβιβασθείτε στην Γραμμή 1 (πράσινη) με κατεύθυνση Κηφισιά. 
Αποβιβασθείτε στον σταθμό «Ειρήνη».

Με Ταξί
ΜΜπορείτε να καλέσετε ταξί από το ξενοδοχείο το οποίο θα σας μεταφέρει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η 
διαδρομή θα διαρκέσει 15-20 λεπτά (ανάλογα με την ώρα και την κίνηση) και θα κοστίσει 8-10 €.

Με Λεωφορείο
Μπορείτε να πάρετε τα Λεωφορεία Νο A7 ή B7 και μετά από 15-20 λεπτά αποβιβάζεστε την στάση 
«Ολυμπιακό Στάδιο».

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89,
114 74 Αθήνα

Τel: +30 210 6449 002
Sales: +30 210 6438086
Fax: +30 210 6442 042

info@zafoliahotel. gr
sales@zafoliahotel. grsales@zafoliahotel. gr
www.athenszafoliahotel.gr
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