
Πως θα φτάσετε στο χώρο του Συνεδρίου [ξενοδοχείο Mediterranean Village  
(www.mediterraneanhotels.gρ/village )στην Παραλία Κατερίνης] 
 
Με αυτοκίνητο  
 

• Από Αθήνα και την Εθνική Οδό, στρίβετε δεξιά στην έξοδο για Κατερίνη και 
ακολουθείτε τις Πινακίδες για Παραλία Κατερίνης. 

• Φθάνοντας στην Παραλία κατευθύνεστε αριστερά προς Κορινό. Το ξενοδοχείο είναι 
μετά από 2 km δεξιά. 
 

• Από Θεσσαλονίκη και την Εθνική Οδό βγαίνετε στην έξοδο προς Κορινό και 
ακολουθείτε τις Πινακίδες προς Παραλία Κορινού και στη συνέχεια προς Παραλία 
Κατερίνης. Το ξενοδοχείο βρίσκεται  3 km μετά την Παραλία Κορινού. 
 
Αεροπορικώς  μέσω αεροδρομίου Θεσσαλονίκης 
 

• Από το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς τον σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ-
«Μακεδονία» με αστικό λεωφορείο (κόστος περίπου 3 ευρώ)  ή taxi (κόστος 
περίπου 25 ευρώ) 

• Από τον σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ με λεωφορείο προς την Κατερίνη 
• ( υπάρχουν δρομολόγια κάθε μισή ώρα, κόστος περίπου 7 ευρώ) 

 
• Αστική συγκοινωνία από  Κατερίνη προς Παραλία Κατερίνης  και αντίστροφα 

υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας κάθε περίπου μισή ώρα μέχρι τις 22.00 από 
Παραλία προς Κατερίνη. ( κόστος περίπου 2 ευρώ) 
 

• Τέλος υπάρχουν διαθέσιμα taxi από  την Παραλία προς  Κατερίνη ( κόστος περίπου 
10 ευρώ) 
 
Διαμονή : 
 

• Στην Παραλία Κατερίνης εκτός από το ξενοδοχείο όπου διεξάγεται το Συνέδριο 
υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία πολύ καλού επιπέδου και με πολύ καλές τιμές. 

• Ενδεικτικά Cosmopolitan , Oasis πιο κοντά στο Συνεδριακό χώρο ( περίπου 1 km) 
• ή  Strass,  Ακταίον στο κέντρο της Παραλίας Κατερίνης ( απόσταση περίπου 2 km) 

αλλά και στην πόλη της Κατερίνης ( απόσταση 8km) . 
•  Τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι καταχωρημένα σε σχετικές ιστοσελίδες κράτησης 

πχ www.booking.com 
 
Για όσους δεν  διαθέτουν αυτοκίνητο  θα υπάρχει αστική συγκοινωνία από 
Παραλία προς το συνεδριακό χώρο στις 08.30 το πρωί της Παρασκευής 15 και 
Σαββάτου 16/9/2018 και στις 11.00 το βράδυ της Παρασκευής 15/09  από το 
ξενοδοχείο προς Παραλία Κατερίνης και Κατερίνη. 
 
 

http://www.mediterraneanhotels.g%CF%81/village

