
  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΤΑ 

(ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

Ερχόμενοι από κέντρο Αθήνας: Κατεβαίνουμε την Λ. Συγγρού περνάμε το 

Ωνάσειο και κατευθυνόμαστε προς Π. Φάληρο – Γλυφάδα. Μόλις περάσουμε την 

γέφυρα του Δέλτα μπαίνουμε στην δεξιά λουρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος και 

στην διχάλα που θα βρούμε στην πορεία μας κάνουμε ΔΕΞΙΑ. Βρισκόμαστε πλέον 

στην Παλαιά Ποσειδώνος και έχουμε κατεύθυνση προς Πειραιά.  

Στον πρώτο φωτεινό σηματοδότη στο αριστερό μας χέρι θα έχουμε το εκκλησάκι της 

Αγίας Σκέπης. Συνεχίζουμε την πορεία μας ΕΥΘΕΙΑ, πάντα με κατεύθυνση προς 

Πειραιά και στα 300 μέτρα περίπου θα συναντήσουμε τον 2
ο
 φωτεινό σηματοδότη 

που είναι η είσοδο για τα σινεμά VILLAGE. Συνεχίζουμε την πορεία μας ΕΥΘΕΙΑ 

πάντα με κατεύθυνση προς Πειραιά και περίπου στα 500 μέτρα συναντάμε τον 3
ο
 

φωτεινό σηματοδότη κάτω από την μεγάλη γέφυρα του ΝΙΑΡΧΟΥ.  

Στον σηματοδότη αυτό στρίβουμε αριστερά. Μπαίνουμε ουσιαστικά στον 

Παράδρομο της οδού και όπως μας πηγαίνει ο δρόμος θα διαβάσουμε τις πινακίδες 

σήμανσης – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΛΕΥ – 

ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΤΑ. Στην πινακίδα αυτή κάνουμε αριστερά και βρισκόμαστε στον 

ανοιχτό χώρο στάθμευσης. Περνάμε το φυλάκιο και κατευθυνόμαστε προς το 

Κρουαζιερόπλοιο COSMOS. 

Ερχόμενοι από Γλυφάδα: Από την παραλιακή λεωφόρο με κατεύθυνση 

Αθήνα. Περνάμε τα τελευταία φανάρια του Φλοίσβου και πριν βγούμε στην 

διασταύρωση του Πειραιά ή της Λ. Συγγρού κάνουμε δεξιά στην έξοδο της Λ. 

Ποσειδώνος. Στο φανάρι που θα συναντήσουμε μετά από περίπου 200 μέτρα 

κάνουμε αριστερά. Στο επόμενο φανάρι ξανά αριστερά κάτω από την γέφυρα και 

στο φανάρι της γέφυρας κάνουμε ΔΕΞΙΑ. Βρισκόμαστε πλέον στην Παλαιά 

Ποσειδώνος και έχουμε κατεύθυνση προς Πειραιά.  

Στον πρώτο φωτεινό σηματοδότη στο αριστερό μας χέρι θα συναντήσουμε την είσοδο 

για τα σινεμά VILLAGE. Συνεχίζουμε την πορεία μας ΕΥΘΕΙΑ πάντα με 

κατεύθυνση προς Πειραιά και περίπου στα 500 μέτρα συναντάμε τον 3
ο
 φωτεινό 

σηματοδότη κάτω από την μεγάλη γέφυρα του ΝΙΑΡΧΟΥ.  

Στον σηματοδότη αυτό στρίβουμε αριστερά. Μπαίνουμε ουσιαστικά στον 

Παράδρομο της οδού και όπως μας πηγαίνει ο δρόμος θα διαβάσουμε τις πινακίδες 

σήμανσης – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΛΕΥ – 

ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΤΑ. Στην πινακίδα αυτή κάνουμε αριστερά και βρισκόμαστε στον  



  

 

ανοιχτό χώρο στάθμευσης. Περνάμε το φυλάκιο και κατευθυνόμαστε προς το 

Κρουαζιερόπλοιο COSMOS. 

Ερχόμενοι από Πειραιά: Από την Λεωφόρο Ποσειδώνος κατευθυνόμαστε προς 

Π. Φάληρο – Γλυφάδα. Μόλις περάσουμε την γέφυρα του Δέλτα μπαίνουμε στην 

δεξιά λουρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος και στην διχάλα που θα βρούμε στην 

πορεία μας κάνουμε ΔΕΞΙΑ. Βρισκόμαστε πλέον στην Παλαιά Ποσειδώνος και 

έχουμε κατεύθυνση προς Πειραιά.  

Στον πρώτο φωτεινό σηματοδότη στο αριστερό μας χέρι θα έχουμε το εκκλησάκι της 

Αγίας Σκέπης. Συνεχίζουμε την πορεία μας ΕΥΘΕΙΑ, πάντα με κατεύθυνση προς 

Πειραιά και στα 300 μέτρα περίπου θα συναντήσουμε τον 2
ο
 φωτεινό σηματοδότη 

που είναι η είσοδο για τα σινεμά VILLAGE. Συνεχίζουμε την πορεία μας ΕΥΘΕΙΑ 

πάντα με κατεύθυνση προς Πειραιά και περίπου στα 500 μέτρα συναντάμε τον 3
ο
 

φωτεινό σηματοδότη κάτω από την μεγάλη γέφυρα του ΝΙΑΡΧΟΥ.  

Στον σηματοδότη αυτό στρίβουμε αριστερά. Μπαίνουμε ουσιαστικά στον 

Παράδρομο της οδού και όπως μας πηγαίνει ο δρόμος θα διαβάσουμε τις πινακίδες 

σήμανσης – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΛΕΥ – 

ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΤΑ. Στην πινακίδα αυτή κάνουμε αριστερά και βρισκόμαστε στον 

ανοιχτό χώρο στάθμευσης. Περνάμε το φυλάκιο και κατευθυνόμαστε προς το 

Κρουαζιερόπλοιο COSMOS. 

 

 


