
 

 

 

 

Τοποθεσία 

 

Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους των Κυκλάδων με έκταση 435 τ.χλμ. και 

τοπίο με πολλές εναλλαγές: βουνά από όγκους μαρμάρων, κοιλάδες και κάμπους καταπράσινους, 

γραφικά χωριουδάκια και απέραντες αμμώδεις παραλίες. Το Kedros Villas βρίσκεται ανάμεσα 

στις παραλίες της Στελίδας και του Αγίου Προκοπίου  

 

 

 

Κάντε κλικ για να δείτε τα δρομολόγια των πλοίων και των αεροπλάνων για το 2014 

Blue Star Ferries 

Hellenic Seaways 

Sea Jets 

Olympic Air 

 

 

http://www.bluestarferries.com/site/content.asp?sel=624&loc=1
http://www.hellenicseaways.gr/index.php/info/dromologia-navlologia/cyclades
http://www.seajets.gr/htm/Page.aspx?menuID=4&cul=el
http://www.olympicair.com/


Πως θα έρθετε στη Νάξο 

Με πλοίο 

Υπάρχουν πολλά δρομολόγια για τη Νάξο από το λιμάνι του Πειραιά και τα γειτονικά νησιά. Το 

ταξίδι με ταχύπλοο από τον Πειραιά διαρκεί 3,5 ώρες και με συμβατικό πλοίο 5,5 ώρες. Η Νάξος 

συνδέεται με Πάρο, Σαντορίνη, Μύκονο, Μικρές Κυκλάδες (Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια, 

Σχοινούσα), Αμοργό, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Σύρο, Τήνο, Μήλο, Αστυπάλαια. 

Online κρατήσεις εισιτηρίων: 

Blue Star Ferries: www.bluestarferries.com 

Hellenic Seaways: www.hellenicseaways.gr 

Sea Jets: www.seajets.gr 

Nel Lines: www.nel.gr  

Greek Ferries: www.greekferries.gr 

Συγκοινωνία από/προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ATH) 

Με αεροπλάνο 

Η Νάξος συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα μέσω της Olympic Air. Η διάρκεια ταξιδίου είναι 

μόλις 45 λεπτά. 

Online κρατήσεις εισιτηρίων: www.olympicair.com 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ATH): www.aia.gr 

Κρατικός Αερολιμένας Νάξου (JNX): τηλ. +302285023292 | 

Πως θα έρθετε στο Kedros Villas 

Με αυτοκίνητο 

Από το λιμάνι: ακολουθείτε τις ταμπέλες προς ‘Αγιο Προκόπιο. Στη διασταύρωση όπου ο δρόμος 

συνεχίζει προς Στελίδα στρίβετε αριστερά προς ‘Αγιο Προκόπιο επίσης. Στα 550 μ. βρίσκεται το 

Kedros Villas. 

Από το αεροδρόμιο: βγαίνοντας από το αεροδρόμιο ακολουθείτε το δρόμο αριστερά. Στην πρώτη 

διασταύρωση στρίβετε αριστερά με κατεύθυνση προς ‘Αγιο Προκόπιο και στη επόμενη 

διασταύρωση επίσης αριστερά, προς την ίδια κατεύθυνση. Στα 550 μ. βρίσκεται το Kedros Villas. 

Με ταξί από το λιμάνι ή το αεροδρόμιο 

Η τιμή είναι 10 έως 12 € ανά διαδρομή. 

Τηλέφωνα υπηρεσιών ράδιο-ταξί (24 ώρες): +302285022444 και +302285024331. 

Ταξί μπορείτε επίσης να κλείσετε μέσω της reception του ξενοδοχείου. 

Με λεωφορείο από το λιμάνι 

Κατεύθυνση προς Άγιο Προκόπιο ή Αγία Άννα ή Πλάκα – θα πρέπει να ενημερώσετε τον οδηγό 

πριν την αναχώρηση για τη στάση στην οποία θα κατέβετε. Εισιτήρια διατίθενται από το γραφείο 

του ΚΤΕΛ που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό των λεωφορείων. Η τιμή εισιτηρίου είναι 1.60 

€ ενώ τα παιδιά κάτω των 6 ετών ταξιδεύουν δωρεάν. 

http://www.bluestarferries.com/
http://www.hellenicseaways.gr/
http://www.seajets.gr/
http://www.nel.gr/
http://www.greekferries.gr/
http://www.aia.gr/el/traveler/access-and-transportation/transportation/public-transportation
http://www.olympicair.com/
http://www.aia.gr/


Τα δρομολόγια των λεωφορείων μπορείτε να δείτε εδώ (κάντε κλικ στο εικονίδιο για μεγέθυνση). 

Γραφείο ΚΤΕΛ Νάξου: τηλ. +302285022291. 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

 Λιμάνι: 4,6 χλμ. 

 Κρατικός Αερολιμένας Νάξου (JNX): 2,2 χλμ. 

 Χώρα Νάξου (κέντρο): 3,8 χλμ. 

 Μαρίνα (Χώρα Νάξου): 4,4 χλμ. 

 Στάση λεωφορείου: στην είσοδο του κτήματος 

 Παραλία Στελίδας (‘Λαγκούνα’): 550 μ. 

 Παραλία Αγίου Προκοπίου: 1,2 χλμ. 

 Παραλία Αγίας Άννας: 1,5 χλμ. 

 Παραλία Πλάκας: 2,8 χλμ. 

 Οικισμός Αγίου Προκοπίου: 1 χλμ. 

 Νεροτσουλήθρες: 250 μ. 

 Πρατήριο καυσίμων: 900 μ. 

 Super market: 1 χλμ. 

 ATM: 1,1 χλμ. 

 Φαρμακείο: 1,1 χλμ. 

 Εστιατόρια, ταβέρνες, café: 1,2 χλμ 

 

MORE at: http://www.kedrosvillas.gr/location-access/  

 

http://www.naxosdestinations.com/naxos-ktel-destinations.html
http://www.kedrosvillas.gr/location-access/

