Πώς να έρθετε στο θέατρο της Καρθαίας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ
Τα πλοία για την Κέα αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι του Λαυρίου και
το ταξίδι διαρκεί περίπου 1 ώρα. Για τα δρομολόγια βλ. openseas.gr
Δρομολόγια εκτελούνται από τρία πλοία:
ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ: Πρακτορείο Λαυρίου (Κριαλής): 22920-60370-1, 2292026200, Πρακτορείο Κέας («Το Στεγάδι»): 22880-21435, 22880-22660
ΜΑΚΕΔΩΝ: Πρακτορείο Λαυρίου («Όστρια»): 22920-26777, 22920-27285,
Πρακτορείο Κέας («Όστρια»): 22880 22004, Πρακτορείο Κέας (Μουζάκη):
22880-21920
ΑΡΤΕΜΙΣ: Εξυπηρετούν όλα τα ανωτέρω πρακτορεία σε Λαύριο και Κέα
ΔΙΑΜΟΝΗ
Στην Κέα λειτουργεί μεγάλος αριθμός καταλυμάτων, στοιχεία των οποίων
μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας destinationkea.com/to-nhsi/diamoni
ή μέσω των σχετικών διαδικτυακών τόπων για τουριστικά καταλύματα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΘΑΙΑ
Το σύγχρονο αμαξιτό οδικό δίκτυο δεν φτάνει έως την Καρθαία. Έτσι, η
πρόσβαση στην Καρθαία μπορεί να επιτευχθεί είτε από ξηράς μέσω
μονοπατιών, είτε δια θαλάσσης με κάποιο πλωτό μέσο.
Μονοπάτια
Υπάρχουν τέσσερα πανέμορφα
παραδοσιακά μονοπάτια που
φτάνουν στην Καρθαία Πρόκειται
για τα μονοπάτια με αρ. 3, 5, 6 και
7, χαρτογράφηση των οποίων και
αναλυτικές πληροφορίες επ’
αυτών μπορείτε να βρείτε στο destinationkea.com/politismos/monop
atia/.
Από τα τέσσερα αυτά μονοπάτια
το συντομότερο είναι το υπ’ αρ. 6,
το οποίο ξεκινάει από τη θέση
Σταυρουδάκι, και έχει συνολικό
μήκος περ. 1.900 μ. Η διάρκεια
της πεζοπορίας για την κατάβαση
υπολογίζεται σε 40΄.

Με λεωφορείο
Ο Δήμος Κέας παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς των θεατών με λεωφορείο, προς και από το Σταυρουδάκι. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από
την Κορησσία (από τη στάση των λεωφορείων) στις 14.45, ενώ θα κάνει μία
στάση στην Ιουλίδα (Πιάτσα) στις 15.00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί
στο Σταυρουδάκι. Από το Σταυρουδάκι, οι θεατές θα μπορούν να
ακολουθήσουν το μονοπάτι 6 προς την Καρθαία.
Θα πρέπει να κάνετε κράτηση για τη θέση σας στο λεωφορείο έως την
Παρασκευή 9/8!
Για κρατήσεις θέσεων καλέστε στο 2288 360014, ώρες 9.00 – 15.00.
Όσοι μιλούν Αγγλικά ή Γαλλικά μπορούν να καλέσουν στα 22880 28111 ή
0033 6 52 53 51 59, ώρες 9.00 – 15.00.

Με πλωτά μέσα

Αν ο καιρός είναι κατάλληλος, μπορείτε να νοικιάσετε ένα σκάφος, με ή χωρίς
καπετάνιο, από την εταιρεία “Πλόες” στο Βουρκάρι: ploeskeas.gr
τηλ. 6938 529201 ή 6948 505899

Με γαϊδουράκια
Για να κάνετε κράτηση, καλέστε στο 6976 469413. Για την παράσταση της
Αντιγόνης, τα γαϊδουράκια μπορούν να σας μεταφέρουν από το Σταυρουδάκι
προς την Καρθαία και αντίστροφα.

ΤΑΞΙ
Τα ταξί είναι επίσης διαθέσιμα για
να σας μεταφέρουν στο
Σταυρούδακι ή στην αρχή μιας
άλλης διαδρομής.
Τηλεφωνικό κέντρο: 2281 200150
Η τιμή μετ’ επιστροφής για
τέσσερα άτομα είναι 60 ευρώ.

