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Tiems, kurie gvildena mintis aplankyti mus Naxos, keleta gairių rasite čia. 



Naxos yra didžiausia sala Egėjo jūroje, tarp Graikijos ir Turkijos. Tai reiškia, kad jūs negalite tiesiai 
atvykti automobiliu ar ateiti pėsčiomis. Galima atplaukti keltu iš Pireus arba atskristi nedideliu 
lėktuvu iš oro uosto Atėnuose. Naxos yra nedidelis oro uostas, kur leidžiasi šie nedideli lėktuvai. 



Automobiliu 

 
Žinoma, tai yra pats gražiausias ir įdomiausias, bet taip pat ir ilgiausiai trunkantis bei brangus 
keliavimo būdas. Tačiau  tai jau yra *** kelionė *** o, ne šiaip tik atvykimas. 

1. Per Šveicariją / Austriją ir Italiją galima važiuoti autostrada ar mažomis gatvelėmis per Apeninus į 
Ankona ar Brindisi, o iš ten sėsti į keltą į Durres  arba Vlore Albanijoje arba Igoumenitsa Graikijoje. 
(Pažvelkite čia: ferries.gr arba AFerry. Keliaujant vasarą, būtų puiki mintis rezervuoti kelto bilietus iš 
anksto.) Iš ten, jūs važiuosite palei Jonijos jūra į Delfi ir į Pireus. 



2. Vaizdiniu bei kultūriniu atžvilgiu,  važiuojant per Austriją, Slovėniją, Kroatiją, Juodkalniją ir 
Albaniją  patirsite daugiau įspūdžių. Albaniją, bet kuriuo atveju, tikrai verta pamatyti. 

3. Jei Jūs esate šiaurės-rytų šalių gyventojas, Jūs vyksite žemyn per rytinę Lenkiją, vakarų Ukrainą ar 
Slovakiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją ir Graikiją. Tai fantastiška kelionė, kurios metu jūs kirsite 

šiuos kultūrinius regionus, kurie, beje, taip pat yra Europa... Jums nereikės jokios vizos, tik paso. 

 Kelionė yra išties smagi, jei jai skiriate bent 7-14 dienų. Vykti paskubomis   pirmyn taip pat 
įmanoma, tačiau malonumo faktorius lygus nuliui. Pažvelkite į "Google Earth" ir jūs rasite savo kelią. 
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į  mus, mes keliavome  šiais maršrutais  keletą kartų per 
pastaruosius 11 metų. 

Lėktuvu 

1. Įprastas maršrutas – iš bet kur  į   Atėnų oro uostą.  Iš ten, tiesiog prie išėjimo, galima sėsti į 
Express į Pireus. Geičiausiai jums nepavyks patekti į keltą tą pačią dieną,  bet tai nesvarbu, netgi 
priešingai,  smalsiems tai suteiks galimybę praleisti popietę ir vakarą Atėnuose, pamatyti 
senamiestį, Akropolį, muziejus… 

2. Vasarą taip pat galimi tiesioginiai skrydžiai į Mykonos ir Santorini (žr Germanwings, Condor arba 
airberlin), iš kur jūs taip pat gana greitai galite keltu pasiekti Naxos. Taip keliauti verta, jei jums  
yra priimtina kaina.Yypač nuvykt į Santorini, šį nuostabų kraterį mėlyno vandens viduryje; bet net 
ir tada jūs turėtumėt skirti 1-2 dienas Akrotiri ir Oia aplankymui  ir žinoma - jei jums patinka – 
mėgautis išskirtiniu turizmu. 



Ypatingq dėmesį reiketį atkreipti į AegeanAir skrydžius. Jie siūlo geras skrydžių į Naxos kainas, nors ir 
su persėdimais Atėnuose.  Kartais galima rasti skrydžius kiekviena kryptim tą pačią dieną. Pavyzdžiui, 
iš Štutgarto AegeanAir skrenda kasdien. 

Keltu Pireus - Naxos 



Autobusas iš Atėnų oro uosto sustoja tiesiog uoste, prie pat laivo, todėl iki laivo tereikia paeiti vos 
kelis žingsnius. O ka daryti, jei keltas neplaukia tą pačią dieną? Tokiu atveju, mes užsisakome 
bilietus, kurie kainuoja apie 35€/žmogui ir einame į kitą judrios gatvės pusę . Ten šalutinėje gatvelėje 
yra mažas, paprastas ir labai nebrangus viešbutis Delfini, kurį iš anksto galima užsisakyti per 
Booking.com. 

Čia galite atsigaivinti ir tada pėsčiomis paeiti apie 100 metrų iki metro, kuris jus nuveš tiesiai į 
istorinės Atėnų Monastiraki aikštės centrą. Iš čia galite pėsčiomis pasiekti visas, vertas pamatyti 
vietas. 

Tie, kas nori viešbučiui skirti šiek tiek didesnę sumą, gali užsisakyti viešbutį Attalos per Booking.com,  
kuris yra maždaug 200 m nuo Monastiraki  Athinas gatvės (čia būtina išankstinė rezervacija). Jie turi 
sodą ant stogo. Iš ten naktį galima gerėtis Akropoliu su jo šviesų šou. Trūkumas:  ryte jūs turite išvykti 
anksčiau, nes rytinis keltas išvyksta 7:00 ryte arba 17:00 



Keltas 

Keltu įveikti 150 KM jums užtruks apie 5-6 valandas. Visą šį laiką jūs plauksite per salas Egėjo jūroje, 
kurios už bus tai už jūsų, tai priešais jus.  Po sustojimo kaimyninėje saloje Paros, jūs pasieksite Naxos 
arba apie vidudienį arba kiek prieš vidurnaktį. 



Naxos 

Ok, Čia jūs būsite be klausimų sutikti ir paimti. Ieškantiems kur apsistoti, mes galime pagelbėti, jei 
jūs mums artimiausiu metu pranešite apie savo atvykimo laiką. Bet tie, kurie noretų patys apsidairyti 
aplinkuj: yra daug viešbučių, tačiau vasarą jie tikėtinai bus visi užimti.. Mes jums rekomenduojame 
pasidometi kambarių viešbutyje Elizabeth. Maria, viešbučio savininkė yra gera mūsų draugė, tarsi 
mūsų šeimos narys… 
Bet kuriuo atveju, net jei staiga netikėtai išdygsite priešais mūsų duris – mes ką nors sugalvosime, ką 
nors jums rasime. Nesijaudinkit..


