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αυτοκινήτων 

Το ξενοδοχείο «Κρήσσα Γειτονία Village» βρίσκεται στο χωριό Σφάκα Σητείας, στην 

Ανατολική Κρήτη. Εδώ θα βρείτε την ακριβή τοποθεσία μας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

το Google Maps:    

Σφάκα, Λασίθι, Κρήτη 72057 Ελλάδα  

Ο σύνδεσμος στο Google Maps: http://goo.gl/Oq0uEd 

 

Η απόσταση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς το ξενοδοχείο μας είναι 98χλμ, 

δηλαδή μία και μισή ώρα με το αυτοκίνητο. 

Η απόσταση από το αεροδρόμιο της Σητείας προς το ξενοδοχείο μας είναι 32χλμ, δηλαδή 

30’ με το αυτοκίνητο.  

Όσον αφορά τη μετακίνηση, θα σας συνιστούσαμε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, λόγω της 

τοποθεσίας μας, που δεν εξυπηρετείται συχνά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Οποιαδήποτε από τις μεγάλες διεθνείς ή ελληνικές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 

εξυπηρετούν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ωστόσο, εάν θα θέλατε να μεριμνήσουμε 

εμείς για την ενοικίαση αυτοκινήτου σας, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Αν προτιμάτε 

απλά να έχετε έναν οδηγό για να σας μεταφέρει από και προς το αεροδρόμιο στις 

ημερομηνίες του ταξιδιού σας, μπορούμε επίσης να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. 

Παρακαλούμε μόνο να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων (Το κόστος της μετακίνησης από 

http://goo.gl/Oq0uEd


 

 

και προς το αεροδρόμιο ("aller-retour") είναι περίπου € 220, αλλά ρωτήστε μας για το 

ακριβές αίτημα σας ώστε να σας δώσουμε συγκεκριμένη προσφορά). 

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των αυτοκινήτων που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες εταιρίες 

ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και οι τιμές τους. Σε περίπτωση που θα θέλατε να κάνετε 

προ-κράτηση για το αυτοκίνητο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στην απάντησή σας, 

αναφέροντας το αυτοκίνητο που θα θέλατε να κάνετε κράτηση, καθώς και ένα τηλέφωνο 

επικοινωνίας, προκειμένου να προγραμματιστούν όλες τις λεπτομέρειες. 

 

 

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για το χωριό Σφάκα: 

- Από το αεροδρόμιο Ηρακλείου κατευθυνθείτε προς τον Άγιο Νικόλαο (ακολουθήστε τις 

πινακίδες!) 

- Μόλις φτάσετε έξω από τον Άγιο Νικόλαο, ακολουθήστε τις πινακίδες προς Σητεία 

- Όταν φτάσετε στην Παχιά Άμμο συνεχίστε ακόμα προς Σητεία 

- Τηλεφωνήστε μας όταν φτάσετε στο χωριό Καβούσι και συνεχίστε προς Σητεία 

- Το επόμενο χωριό μετά το Καβούσι είναι η Σφάκα! Αφού δείτε την πινακίδα της Σφάκας 

στρίψτε δεξιά στον δρόμο που βλέπετε και συνεχίστε ευθεία προς τα επάνω, προς το 

ψηλότερο σημείο του χωριού! Θα δείτε μια εκκλησία στο αριστερό σας χέρι. Σταθείτε 

ακίνητοι για 5 δευτερόλεπτα μπροστά από το φανάρι! Ο λόγος είναι ότι το φανάρι πρέπει 

να κοκκινίσει για τα αυτοκίνητα που οδηγούν προς τα κάτω (έχουμε στενούς δρόμους στο 

χωριό μας! Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα κάνουν την εμπειρία σας αξέχαστη! ) 

Συνεχίστε ευθεία περνώντας την πρώτη πλατεία, όπου θα δείτε μερικά παρκαρισμένα 

αυτοκίνητα. Αν βρείτε θέση, μπορείτε να παρκάρετε εκεί, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν 

εμποδίζετε κάποιον άλλο ή δεν κλείνετε το δρόμο! Εάν δεν μπορέσετε να βρείτε θέση για 

παρκάρισμα εκεί, συνεχίστε ευθεία. Μόλις φτάσετε στο χωματόδρομο θα δείτε ένα μικρό 

δρόμο στα αριστερά σας. Σταματήστε εκεί το αυτοκίνητο για να αφήσετε τις αποσκευές 

σας. Στη συνέχεια, συνεχίστε ευθεία για να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο δημόσιο δρόμο. 

Θα δείτε και άλλα αυτοκίνητα σταθμευμένα εκεί. 

- Περπατώντας προς το ξενοδοχείο, (περίπου 40 μέτρα): Επιστρέψτε στο σημείο που 

αφήσατε τις αποσκευές σας. Καλέστε μας για να έρθουμε να σας βοηθήσουμε! Από εκεί 

περπατήστε με τα πόδια κατευθείαν μέσα στο χωριό και πάρτε το δρόμο προς τα δεξιά. 

Συνεχίστε με τα πόδια μέχρι να βρείτε τη ρεσεψιόν στα δεξιά σας! Φτάσατε!  



 

 

Το δύσκολο μέρος των διακοπών σας μόλις τελείωσε! Τώρα μπορείτε να χαλαρώσετε σε 

μια από τις πιο παρθένες περιοχές της Κρήτης, σε ένα αυθεντικό κρητικό χωριό, σε ένα 

μοναδικό κρητικό σπίτι!  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 


