Ταξιδεύοντας για τη Λέσβο
μέσω των Μικρασιατικών
παραλίων

Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη μέσω Τουρκίας
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι:
Το οδικό δίκτυο της περιοχής που θα διανύσουμε για να
φτάσουμε στο Αϊβαλί είναι πάρα πολύ καλό,
Η σήμανση των δρόμων τόσο κατατοπιστική, που και να
θες να μπερδευτείς δεν θα τα καταφέρεις,
Τα έξοδα του ταξιδιού κατά πολύ λιγότερα σε σχέση με
αυτά που θα πληρώναμε με το καράβι,
Την ευκαιρία να δούμε κάποια αξιόλογα μέρη της γείτονος
χώρας…
…αξίζει τον κόπο να το επιχειρήσουμε!!!
Αρκεί…
Να έχουμε εμπιστοσύνη στο αυτοκίνητό μας, που θα το
καλύψουμε μέσω πράσινης κάρτας από την ασφαλιστική
εταιρεία του,
Νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο, και
Το ταξίδι μας να είναι μετ’ επιστροφής.

Έξοδα ταξιδιού
• Για να έχουμε οικονομικό όφελος σε σχέση με το καράβι, το ταξίδι
αυτό πρέπει να είναι μετ’ επιστροφής. Διαφορετικά, τα έξοδα είναι
ίδια περίπου με αυτά του πλοίου και το όφελος είναι μόνο τα
πλεονεκτήματα της χερσαίας διαδρομής.
Υποθέτουμε, ότι ταξιδεύουν 2 άτομα με αυτοκίνητο:
Μέσω Τουρκίας
Χιλιόμετρα Θεσ/νίκη-Αϊβαλί-Θεσ/νίκη 1250 περίπου, που με μια
μέση κατανάλωση θα ξοδέψουμε
200,00
Διάπλους δαρδανελίων (14 Χ 2 μόνο το αυτοκίνητο)
28,00
Αϊβαλί-Μυτιλήνη-Αϊβαλί (13,00+13,00+40,00)
66,00
Σύνολο
294,00
Με το πλοίο
Αυτοκίνητο, Θεσ/νίκη-Μυτιλήνη-Θεσ/νίκη
240,00
Δίκλινη καμπίνα Θεσ/νίκη-Μυτιλήνη-Θεσ/νίκη
260,00
Σύνολο
500,00
Ν.Λυκαρδόπουλος

Χρονική διάρκεια διαδρομών
•
•
•
•
•
•
•

Θεσσαλονίκη-Σύνορα Έβρου, 330 Km περίπου, που με μέση ταχύτητα
120 km την ώρα τα διανύουμε σε 2 ώρες και 45 λεπτά περίπου.
Στο τελωνείο είναι καλά να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πρωί, για να μην
πέσουμε σε κίνηση. Μέχρι τις 09.00 είναι μια καλή ώρα.
Καλά είναι, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη να έχουμε φύγει μέχρι τις 06.00
Σύνορα Έβρου- Καλλίπολη (Gelibolu), 107 Κm, που τα διανύουμε σε 1
ώρα και 15 λεπτά, με μέση ταχύτητα τα 90 Km την ώρα. Αυτό είναι και το
όριο ταχύτητας στο τουρκικό εθνικό οδικό δίκτυο.
Λάμψακος (Lapseki)-Αϊβαλί, 209 Km, που θέλουμε 2 ώρες και 20 λεπτά.
Συνολική χρονική διάρκεια ταξιδιού 6 ώρες και 20 λεπτά, χωρίς να
υπολογίζουμε τις στάσεις, που θα κάνουμε στη διάρκεια της διαδρομής..
Στο Αϊβαλί πρέπει να είμαστε 2 ώρες πριν από τον απόπλου για
Μυτιλήνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν μπείτε στο Τουρκικό έδαφος, γεμίστε το ρεζερβουάρ. Στο ελληνικό
τελωνείο υπάρχει βενζινάδικο. Στην Τουρκία η βενζίνη είναι αρκετά ακριβότερη.

Ν.Λυκαρδόπουλος

Επισκόπηση διαδρομής: Θεσσαλονίκη- Σύνορα Έβρου- Καλίπολη (Gelibolu ). 437 Km από τα οποία
τα 330 Km περίπου σε ελληνικό έδαφος ( Εγνατία )
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΑ 90 Km/h
Ν.Λυκαρδόπουλος

Περνώντας τον Έβρο και φεύγοντας από το τούρκικο τελωνείο ακολουθούμε την εθνική οδό προς kesan, σ’
ένα δρόμο που είναι προέκταση της δικής μας Εγνατίας. Στα 5 km περίπου, συναντάμε τον κόμβο για
Ipsala, αλλά συνεχίζουμε ίσια, μέχρι να συναντήσουμε, ύστερα από άλλα 24 Km, τον κόμβο της Κεσάνης (
Kesan). Στον κόμβο της Κεσάνης θα στρίψουμε δεξιά για Canakkale. Στα fm 90,00 ακούμε την EΡA 2, που
μας συνοδεύει σε όλο σχεδόν το ταξίδι μας.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Ο κόμβος για τα Ipsala. Συνεχίζουμε ίσια

Ο κόμβος της Κεσάνης, όπου
στρίβουμε δεξιά για
Canakkale

Προειδοποιητικές μεγάλες πινακίδες πάνω από το οδόστρωμα μας προειδοποιούν, για να στρίψουμε
δεξιά προς Canakkale.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Καλλίπολη

Eceabat
Λάμψακος

Canakkale

Kepez

Πλησιάζοντας τον Ελλήσποντο για να περάσουμε τα στενά και να βγούμε στην ασιατική ακτή, έχουμε δυο επιλογές:
Να σταματήσουμε στο Gelibolu ( Καλλίπολη ) και να περάσουμε στη Λάμψακο ( Lapseki ) ή να συνεχίσουμε την πορεία μας,
ακολουθώντας τις πινακίδες για Canakkale,
ώστε να φτάσουμε στο Eceabat, για να περάσουμε απέναντι στο Canakkale.
Αν ακολουθήσουμε τη δεύτερη περίπτωση, όταν φτάσουμε στο Eceabat, είναι προτιμότερο να επιβιβαστούμε σε πλοίο που θα μας
αποβιβάσει στο Kepez. Το Kepez είναι 4-5 Km πιο κάτω από το Canakkale και αποφεύγουμε την κίνηση της μεγαλούπολης.
Η πρώτη περίπτωση συμφέρει περισσότερο, γιατί από τη Λάμψακο και μετά ταξιδεύουμε σε εθνική οδό.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Φτάνοντας στην Καλίπολη αφήνουμε την πρώτη έξοδο και βγαίνουμε στη δεύτερη ακολουθώντας την υπόδειξη της πινακίδας
για Liman Ο δρόμος τερματίζει στο λιμάνι, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για να περάσουμε στην ασιατική ακτή και να
αποβιβαστούμε στη Λάμψακο.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Από την ευρωπαϊκή ακτή (πάνω) στην ασιατική ακτή (κάτω) ή από την Καλίπολη (Gelibolu) στη Λάμψακο
(Lapseki). Καραβάκια κάθε μισή ώρα, διάρκεια διάπλου 20 λεπτά και το εισιτήριο 14 ευρώ μόνο για το
αυτοκίνητο.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Λάμψακος ( Lapreki ) – Ayvalik ( Αϊβαλί ): 209 Km
Ν.Λυκαρδόπουλος

Αποβιβαζόμενοι στη Λάμψακο ακουλουθούμε τις πινακίδες προς Izmir (Σμύρνη). Στα 31 Km φτάνουμε στο Canakkale, που τ’
αφήνουμε στα δεξιά μας,και ύστερα από 12 Km κι ενώ ο δρόμος γίνεται ανηφορικός, έχει στα δεξιά της εθνικής οδού ένα
πλάτωμα, που μπορούμε να κάνουμε μια στάση, για να δούμε την είσοδο του Ελλησπόντου. Για περισσότερη ξεκούραση κι ένα
καφέ αξίζει να σταματήσουμε στα επόμενα 7 Km στο ύψος του χωριού Intepe. Στα δεξιά μας βρίσκουμε το καφε-εστιατόριο Troia
Park, μ’ ένα ομοίωμα Δούρειου Ίππου στον εξωτερικό του χώρο για κάποιες φωτογραφίες, αφού στην Τροία , που είναι λίγο πιο
κάτω, δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Αφήνοντας πίσω μας το Intepe, πορευόμαστε προς τα νότια με προορισμό το Ezine
στα 29 Km και το Ayvacik μετά από άλλα 23 Km.
Ν.Λυκαρδόπουλος

Περνώντας έξω από το Ayvacik και συνεχίζοντας την πορεία μας θα φτάσουμε μετά από 25 Km στο Cucukkuyu. Εδώ πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί, αφού ο δρόμος, που διασχίζει ένα πευκόδασος, έχει πάρα πολλές στροφές, μέχρι να φτάσουμε στο
παραλιακό Cucukkuyu. Στο πλάι της εθνικής οδού, μέσα στο δάσος, θα συναντήσουμε παραγωγούς, να πουλάνε τα αγαθά
τους στους ταξιδιώτες. Δε χρειάζεται να σταματήσουμε, γιατί 5-6 Km πιο κάτω, όταν ο δρόμος θ΄ αρχίσει να είναι κατηφορικός,
θα συναντήσουμε μια υπαίθρια καφετέρια στα δεξιά μας με θέα μαγευτική προς τα μικρασιατικά παράλια του Αδραμυτινού
Κόλπου και το σκούρο όγκο της Λέσβου νοτιοανατολικότερα. Από την αριστερή μεριά του δρόμου παραγωγοί πουλάνε τα
προϊόντα τους. Βάζοντας το ραδιόφωνο στους 92,8 των fm ακούμε και το ράδιο-Αίολο με ωραία μουσική και τραγούδια
Ν.Λυκαρδόπουλος

Cucukkuyu, Το λιμάνι: Η εθνική οδός διασχίζει την πόλη, χωρίς να δημιουργείται
κυκλοφοριακό πρόβλημα, ενώ κάθετοι δρόμοι οδηγούν στην προκυμαία, που αξίζει
της επίσκεψής μας. Αφήνοντας πίσω μας το Cucukkuyu ταξιδεύουμε ανατολικά,
περνάμε το Altinoluk και το Akcay και φτάνουμε στο Edremit (Αδραμύτι).
Ν.Λυκαρδόπουλος

Κόμβος για να στρίψουμε
δεξιά προς Izmir

Φτάνοντας στο Αδραμύτι ( Edremit) ακολουθούμε την περιφερειακή οδό, για να
αποφύγουμε το κέντρο. Βγαίνοντας στην άκρη της πόλης, μετά από 1 Km,
συναντάμε τον ελεγχόμενο από φωτεινούς σηματοδότες κόμβο για Balikesir ίσια, και
δεξιά για izmir. Μπαίνουμε δεξιά.
Ν.Λυκαρδόπουλος

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Μπαίνοντας στο Αϊβαλί
συνεχίζουμε αριστερά για
το κέντρο, δεξιά για
Μοσχονήσια

Αν συνεχίσουμε προς Σμύρνη,
μπορούμε, μετά από 8 Km. να
μπούμε στο Αϊβαλί από τα
νότια, αποφεύγοντας το κέντρο.

5 Κm προτού να μπούμε στο Αϊβαλί ο δρόμος διακλαδίζεται.( φαίνεται στην εικόνα
στην πάνω δεξιά γωνία ). Φωτεινοί σηματοδότες και κατατοπιστικές πινακίδες μας
προειδοποιούν, πως η εθνική οδός συνεχίζει ίσια για Izmir, ενώ για Αϊβαλί πρέπει να
μπούμε δεξιά, όπως κατεβαίνουμε.
Ν.Λυκαρδόπουλος

πρακτορεία

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Μπαίνοντας στο Αϊβαλί και φτάνοντας στο τελωνείο μπορούμε να αφήσουμε το
αυτοκίνητο στον ανοιχτό υπαίθριο χώρο του, να περάσουμε απέναντι για τα
εισιτήριά μας και, ανάλογα με το χρόνο μας, να κανουμε μια βόλτα στην αγορά.
Ν.Λυκαρδόπουλος
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ο

τελωνείο

Εναλλακτική λύση για τον ελεύθερο χρόνο μας να πάμε μια βόλτα στο Μεγάλο Μοσχονήσι, Gunda(Τσούντα),
όπως το λένε οι Τούρκοι, για προσκύνημα στον Ταχιάρχη ή ένα καφέ στο ύψωμα τ’ Άη-Γιάννη ή μια βολτα στην
αγορά του Μοσχονησιού.
Ν.Λυκαρδόπουλος

