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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Από Νότια Προάστια (16 χλμ., περίπου 25’)

Από Αττική Οδό - Μαρούσι (16 χλμ., περίπου 15’)

Ακολουθείτε την Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου και φτάνετε στο

Ακολουθείστε στην Αττική Οδό και βγείτε στην Έξοδο Ρα-

Κορωπί. Στα φανάρια θα στρίψετε αριστερά και θα διασχίσετε

φήνα 16Ρ. Στο τέλος του δρόμου αυτού, στα φανάρια, στρί-

την Λεωφόρου Διαδόχου Κωνσταντίνου και όλα τα εμπορικά

βετε αριστερά (οδός Αγίου Δημητρίου). Στα φανάρια που θα

καταστήματα του Κορωπίου. Μετά το Κέντρο Υγείας Κορω-

συναντήσετε, θα στρίψετε δεξιά (Λεωφόρος Μαραθώνος) με

πίου στην δεξιά πλευρά σας θα στρίψετε δεξιά στην Οδό Ερ-

κατεύθυνση προς Ραφήνα. Θα προχωρήσετε ευθεία, μετά τα

χειάς. Στο τέλος αυτού του δρόμου βρίσκεστε στην Λεωφόρο

super market είναι η εκκλησία Άγιος Χριστόφορος και φανά-

Μαρκοπούλου. Στα φανάρια αυτά στρίβετε αριστερά και προ-

ρια. Στα φανάρια αυτά στρίβετε δεξιά (οδός Αγίου Χριστοφό-

χωρώντας θα δείτε στην δεξιά πλευρά την εταιρεία REHAU

ρου) με κατεύθυνση προς Σπάτα. Θα μας συναντήσετε στην

και φανάρια όπου θα στρίψετε δεξιά. Στο τέλος του δρόμου

δεξιά πλευρά μετά από 1,5 χλμ.

αυτού στρίβετε δεξιά και περνάτε από πάνω από την Αττική Οδό και κατευθύνεστε αριστερά προς την Περιφερειακή

Από Περιφερειακή Υμηττού - Κατεχάκη (20 χλμ., περίπου

Οδό Σπάτων – Κορωπίου. Περίπου στα 4 χλμ θα φτάσετε στα

20’)

Σπάτα και στην διχάλα που σχηματίζεται θα πάτε αριστερά

Κατεύθυνση προς Ελευσίνα – Μαρκόπουλο. Συνεχίζετε με

(οδός Αγίας Παρασκευής) και στο τέλος του δρόμου αυτού

κατεύθυνση προς Ραφήνα, στο τέλος του δρόμου αυτού, στα

θα στρίψετε δεξιά (οδός Αγίου Θωμά). Στο τέλος αυτού του

φανάρια, στρίβετε αριστερά (οδός Αγίου Δημητρίου). Στα

δρόμου φτάνετε σε πλατεία όπου ακολουθείτε κατεύθυνση

φανάρια που θα συναντήσετε, θα στρίψετε δεξιά (Λεωφόρος

προς Αθήνα (αριστερά). Στο 1 χλμ θα συναντήσετε στα δεξιά

Μαραθώνος) με κατεύθυνση προς Ραφήνα. Θα προχωρήσετε

Super Market Βερόπουλος και φανάρια. Στα φανάρια στρίβετε

ευθεία, μετά τα super market είναι η εκκλησία Άγιος Χριστό-

δεξιά (Δημάρχου Χρήστου Μπέκα). Κατευθύνεστε ευθεία και

φορος και φανάρια. Στα φανάρια αυτά στρίβετε δεξιά (οδός

στα δεύτερα φανάρια που θα συναντήσετε στρίβετε αριστερά.

Αγίου Χριστοφόρου) με κατεύθυνση προς Σπάτα. Θα μας συ-

Αυτή είναι η Πικερμίου – Σπάτων που μετονομάζεται σε Αγίου

ναντήσετε στην δεξιά πλευρά μετά από 1,5 χλμ.

Χριστοφόρου. Θα μας συναντήσετε στα 3 χλμ περίπου στην
αριστερή πλευρά του δρόμου.
Εκτός Αττικής Οδού - Μεσογείων (11 χλμ., περίπου 15’)
Στην Μεσογείων, στο ύψος του Σταυρού ακολουθείτε την υπόγεια διάβαση και συνεχίζετε ευθεία προς Λεωφόρο Μαραθώνος. Περνάτε την Ανθούσα, τον Γέρακα και την Παλλήνη. Μετά
τα φανάρια για την Αττική Οδό στην Ταβέρνα Μοναξιά στην
δεξιά πλευρά, βρίσκετε τα super market Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος στα δεξιά. Μετά τα super market είναι η εκκλησία
Άγιος Χριστόφορος και φανάρια. Στα φανάρια αυτά στρίβετε
δεξιά (οδός Αγίου Χριστοφόρου) με κατεύθυνση προς Σπάτα.
Θα μας συναντήσετε στην δεξιά πλευρά μετά από 1,5 χλμ.
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