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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 
 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
«Ο παράδεισος δεν μπορεί να βρεθεί – πρέπει να αναζητηθεί και να ανακαλυφθεί» είπε 
κάποτε ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Αντίστοιχα, το ταξίδι στην Λευκάδα ισοδυναμεί με 
την περιπέτεια της ανακάλυψης ενός παρθένου παράδεισου. 
 
Για να φθάσετε στο Mira Resort, τόπος προορισμού της επιλογής σας, που βρίσκεται στη 
Βορειοδυτική Ελλάδα, μπορείτε να επιλέξετε διάφορα μέσα μεταφοράς. Κάποια από αυτά τα 
μέσα είναι περιπετειώδη, πράγμα που εξηγεί γιατί μέχρι τώρα ο μαζικός τουρισμός δεν είχε 
την ευκαιρία να βρει τον δρόμο του προς αυτό το γοητευτικό νησί. 
 
Διαλέξτε ανάμεσα στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια αναχώρησης που 
είναι στη διάθεση των ταξιδιωτών, από το γειτονικό αεροδρόμιο της Πρέβεζας, 18 
χιλιόμετρα από τη Λευκάδα, μέχρι τα άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας. 
 
Ταξιδέψτε με το δικό σας αυτοκίνητο και ελάτε στην Ελλάδα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, 
είσοδο στη χώρα από Βορρά για επισκέπτες από όλη την Ευρώπη. Διασχίστε τον αρχαίο 
δίαυλο μέσω της γέφυρας που συνδέει την εξωτική λιμνοθάλασσα του νησιού με τη Στερεά 
Ελλάδα. 
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ΑΦΙΞΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 
Οι ταξιδιώτες που φθάνουν με πτήσεις τσάρτερ από κάποιο αεροδρόμιο της Ευρώπης, όπως 
Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία ή τη Δημοκρατία της 
Τσεχίας, θα φθάσουν στο τόπο προορισμού τους, είτε κατευθείαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
της γειτονικής Πρέβεζας είτε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ή ακόμη της Αθήνας. 
 
Το Αεροδρόμιο της Αθήνας είναι επίσης σημείο προορισμού για ταξιδιώτες που έρχονται από 
χώρες του εξωτερικού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Αυστραλία και 
άλλες. Υπάρχουν πτήσεις σύνδεσης με την Αθήνα από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, 
δίδοντας έτσι στους υπερπόντιους ταξιδιώτες μια εύκολη επιλογή για να φθάσουν στη 
Λευκάδα μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας, απ’ όπου η μεταφορά στο Mira Resort 
είναι εύκολο να οργανωθεί. Η ομάδα μας θα είναι στην διάθεσή σας και θα σας βοηθήσει να 
βρείτε την κατάλληλη πτήση. 
 
Η ομάδα του Mira Resort θα είναι στη διάθεσή σας για να κανονίσει την ενοικίαση 
αυτοκινήτου που θα σας περιμένει στον αερολιμένα. 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Το διεθνές αεροδρόμιο Πρέβεζας, το κοντινότερο αεροδρόμιο στο νησί της Λευκάδας 
βρίσκεται μόνο 18 χιλιόμετρα μακριά. 
 
Πτήσεις τσάρτερ φθάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πρέβεζας (Κωδικός PVK) από τα 
αεροδρόμια της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και της 
Σουηδίας. 
 
Οι πτήσεις εσωτερικού από Αθήνα, Κρήτη ή Κέρκυρα φθάνουν τακτικά στο διεθνές 
αεροδρόμιο Πρέβεζας. 
 
Ο χρόνος μετάβασης από το αεροδρόμιο της Πρέβεζας στο Mira Resort είναι περίπου 25 
λεπτά. Η ομάδα του Mira Resort θα σας εξυπηρετήσει για την ενοικίαση αυτοκινήτου, ώστε να 
έχετε άμεσα ένα αυτοκίνητο στη διάθεσή σας στον αερολιμένα. 
 
Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διευθύνσεις, ή συμβουλευθείτε το Mira 
Resort για πληροφορίες σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα. 
 
Άμστερνταμ – Πρέβεζα: www.transavia.com 
Μόναχο + Ντύσελντορφ – Πρέβεζα: www.airberlin.com 

http://www.transavia.com/
http://www.airberlin.com/
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ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Πολυάριθμες διεθνείς αερογραμμές έχουν συχνές πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της 
Αθήνας. Η απόσταση των περίπου 378 χιλιομέτρων μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω πτήσης 
εσωτερικού ή μέσω ενοικιασμένου αυτοκινήτου. 
 
Η Ολυμπιακή έχει τακτικές πτήσεις στο κοντινό αεροδρόμιο της Λευκάδας στην Πρέβεζα 
(μόνο 25 λεπτά διαδρομή με το αυτοκίνητο μέχρι το νησί). Η διάρκεια της πτήσης Αθήνα – 
Πρέβεζα είναι 45 λεπτά περίπου. 
 
Η μεταφορά από το διεθνές αεροδρόμιο της Πρέβεζας στο Mira Resort είναι περίπου 25 
λεπτά. 
Η ομάδα του Mira Resort θα σας εξυπηρετήσει για την ενοικίαση αυτοκινήτου ώστε να σας 
προμηθεύσει μ’ ένα όχημα που θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας στον αερολιμένα. 
 
Οι ταξιδιώτες που προτίθενται να ενοικιάσουν αυτοκίνητο στην Αθήνα μετά την άφιξή τους 
μπορούν να φθάσουν στο νησί σε διάστημα 5 ωρών περίπου. Συνιστούμε όπως οι 
φιλοξενούμενοι που φθάνουν το απόγευμα ή το βράδυ στο διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, 
να παραμείνουν ένα βράδυ στην Αθήνα εφόσον το οδήγημα τις βραδινές ώρες ειδικά μετά την 
δύση του ηλίου μπορεί να είναι αρκετά κουραστικό, ιδιαίτερα στη διαδρομή των 170 χλμ. 
μεταξύ Πάτρας και Λευκάδας όπου ο αυτοκινητόδρομος δεν είναι τόσο καλός. 
 
Συνιστάται στους ταξιδιώτες να διανυκτερεύσουν στην Κηφισιά, ένα όμορφο και ήσυχο 
προάστιο της Αθήνας για να αποφύγουν το άγχος και την κυκλοφοριακή συμφόρηση της 
πόλης. Η περιοχή της Κηφισιάς προσφέρει εξαιρετικά ξενοδοχεία και γρήγορη πρόσβαση 
στην εθνική οδό, αλλά και στο δρόμο προς την Λευκάδα. 
 
Η ομάδα μας θα είναι στην διάθεσή σας για να βοηθήσει και να κανονίσει την διαμονή σας 
για ένα βράδυ στην περιοχή της Κηφισιάς. 
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ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Το κοντινό νησί της Κέρκυρας προσφέρεται συχνά ως σημείο προορισμού για πολλές διεθνείς 
και εσωτερικές αερογραμμές, καθώς το νησί φαίνεται να είναι κέντρο μαζικού τουρισμού 
στην Ελλάδα. Επομένως, μια στάση εκεί, δύναται να είναι μια αποτελεσματική λύση για 
ταξιδιώτες που δεν έχουν απευθείας σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο της Πρέβεζας, το 
κοντινότερο αεροδρόμιο στο νησί της Λευκάδας. 
 
Οι πολυάριθμες συχνές πτήσεις τσάρτερ φθάνουν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας από σημεία 
αναχώρησης όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία ή η Γαλλία. Υπάρχουν, επίσης, 
αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν προγραμματισμένες πτήσεις στην Κέρκυρα από την 
Αγγλία ή τη Γερμανία όλο το χρόνο. 
 
Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διευθύνσεις, ή συμβουλευθείτε το Mira 
Resort για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα: 
www.aegeanair.com, www.olympicairlines.com, www.airberlin.com. 
 
Από την Κέρκυρα, οι ταξιδιώτες έχουν διάφορες επιλογές προκειμένου να φθάσουν στη 
Λευκάδα. Ένας ελκυστικός και συναρπαστικός τρόπος για να φθάσουν στο Mira Resort είναι η 
μεταφορά μέσω υδροπλάνου, που έχει τακτική σύνδεση Κέρκυρα – Λευκάδα (μια 
συναρπαστική πτήση 45 λεπτών και σε τιμές που ξεκινούν από € 55 ανά άτομο).  
 
Παρακαλείσθε όπως έρθετε σε επαφή με την ομάδα του Mira Resort για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά με υδροπλάνο. 
 
Οι ταξιδιώτες που φθάνουν μέσω Κέρκυρας μπορούν επίσης να έρθουν στη Λευκάδα 
ακολουθώντας το δρομολόγιο της Ηγουμενίτσας, το κοντινότερο λιμάνι της Στερεάς Ελλάδας 
στην Κέρκυρα. Οι συνεργάτες του Mira Resort θα σας εξυπηρετήσουν για την ενοικίαση 
αυτοκινήτου προκειμένου να σας προμηθεύσουν όχημα που θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η γραφικότατη διαδρομή Ηγουμενίτσα – Λευκάδα κατά μήκος 
της ακτής διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ 
 
Αεροδρόμιο Κέρκυρας – Λευκάδα με υδροπλάνο (45΄) – με αυτοκίνητο στο Mira Resort (10΄) 
Αεροδρόμιο Κέρκυρας – Ηγουμενίτσα με φερυμπώτ (45΄) – με αυτοκίνητο στο Mira Resort (1½ 
ώρα) 
 
 

http://www.aegeanair.com/
http://www.olympicairlines.com/
http://www.airberlin.com/
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ΑΦΙΞΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
Το νησί της Λευκάδας συνδέεται με την Στερεά Ελλάδα μέσω ενός υπερυψωμένου δρόμου και 
μιας πλωτής γέφυρας προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στους ταξιδιώτες που φθάνουν με 
αυτοκίνητο. 
 
ΑΦΙΞΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Οι ταξιδιώτες που σκοπεύουν να ενοικιάσουν όχημα από την Αθήνα, μετά την άφιξή τους στο 
αεροδρόμιο, μπορούν να έρθουν στο νησί μέσα σε διάστημα 5 ωρών περίπου. Τα 378 
χιλιόμετρα δρόμου μέσα από αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως η πόλη της Κορίνθου ή οι 
Μυκήνες, καλύπτονται με 2 ώρες οδήγηση μέχρι την Πάτρα. 
 
Θα περάσετε από τον ισθμό της Κορίνθου και μετά πάνω από το αρχιτεκτονικό θαύμα της 
γέφυρας Ρίου – Αντίρριου, η οποία έχει καλυτερεύσει σημαντικά τις συνθήκες και ειδικότερα 
την διάρκεια του ταξιδιού Αθήνα – Λευκάδα, όπου θα φθάσετε μετά από περίπου 2 ½ ώρες 
οδήγηση, περνώντας από τις πόλεις του Αγρινίου, της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας, δια 
μέσου των Ακαρνανικών βουνών. 
 
 
ΑΦΙΞΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Το κοντινότερο διεθνές λιμάνι στη Λευκάδα, βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα Βορειοδυτικά 
του νησιού. Υπάρχουν τακτικά δρομολόγια επιβατικών πλοίων με την Ιταλία (Βενετία, Ανκόνα, 
Μπάρι και Μπρίντιζι) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 
Σε μια πολύ γραφική διαδρομή από την Ηγουμενίτσα στη Λευκάδα, κατά μήκος των ακτών, 
καλύπτονται 100 χιλιόμετρα δρόμου, δια μέσου του αρχαίου ποταμού της Στυγός, σε 1½ ώρα. 
Φθάνοντας στην Πρέβεζα, μια υπόγεια σήραγγα περνά κάτω από την θάλασσα του Ιονίου 
στο σημείο όπου κάποτε η Κλεοπάτρα, η βασίλισσα της Αιγύπτου, υποστήριξε τον 
αγαπημένο της Αντώνιο στην μάχη του Ακτίου ενάντια στο μετέπειτα Ρωμαίο αυτοκράτορα 
Οκταβιανό. 
 
Από εκεί, μια σύντομη διαδρομή 20 λεπτών θα οδηγήσει τον ταξιδιώτη στο νησί της 
Λευκάδας. 
Οι επισκέπτες μπορούν να πληροφορηθούν για τα δρομολόγια των φερυμπώτ στο: 
www.greekferries.gr 
 
 

http://www.greekferries.gr/
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ MIRA RESORT 
Μόλις περάσετε την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας, στρίψτε αριστερά και ακολουθήστε το 
δρόμο που οδηγεί στην πόλη της Λευκάδας. Στο τέλος του δρόμου στρίψτε ξανά αριστερά και 
ακολουθείστε τον κυκλικό δρόμο μέχρι να φθάσετε στη διασταύρωση της εκκλησίας του Άγιου 
Μηνά. Εκεί, έχοντας την εκκλησία του Αγίου Μηνά στα δεξιά σας, στρίψτε αριστερά στη 
διασταύρωση, με κατεύθυνση για Άγιο Νικήτα / Νυδρί. 
 
Σε μια μικρή απόσταση 100 μέτρων ο δρόμος διακλαδίζεται. Εκεί, ακολουθείστε δεξιά την 
κατεύθυνση για Τσουκαλάδες-Άγιο Νικήτα και συνεχίστε στο στενό δρόμο που οδηγεί σε μια 
γραφική διαδρομή κατά μήκος της Δυτικής ακτής του νησιού. 
 
Καθώς εξέρχεστε από την πόλη της Λευκάδας, φτάνετε στην Απόλπαινα. Παραμείνετε στην 
κεντρική οδό που θα σας οδηγήσει ανηφορικά μέχρι το Mira Resort, του οποίου η είσοδος 
βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου μετά από 3 χιλιόμετρα. 
 
Υπόδειξη προσανατολισμού: Το Mira Resort βρίσκεται στα δεξιά σας. Στον κεντρικό δρόμο 
που οδηγεί από την πόλη της Λευκάδας στη Δυτική ακτή και στο χωριό Άγιος Νικήτας θα 
συναντήσετε το Mira Resort, σε απόσταση 1 χλμ. μετά τη στροφή όπου βρίσκεται η πινακίδα 
για το Μοναστήρι της Φανερωμένης, και 1χλμ. πριν μπείτε στο χωριό Τσουκαλάδες. 
  


