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Οι χώροι
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών διαθέτει 2 εισόδους : Διδότου 6 (κύρια είσοδος Α) και Σινά 27 (είσοδος «Ξενώνας» 
Β). Στην κύρια είσοδο Α (Διδότου 6) υπάρχει φύλακας και θυροτηλέφωνο 24/7. Και οι δύο είσοδοι διαθέτουν 
σύστημα με κωδικό πρόσβασης. Ανάλογα με την περίπτωση, ο κωδικός θα σας δίνεται είτε προτού φτάσετε 
με ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε την στιγμή της άφιξής σας.

Αν οι αποσκευές σας είναι βαριές, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την είσοδο Β (Σίνα 27), καθώς ο 
«Ξενώνας» βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της θύρας εισόδου. 

Μπορείτε να δείτε το πλάνο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών εδώ.

Μέσα μεταφοράς
Από το αεροδρόμιο 
Ταξί: 30-40 minutes λεπτά ως την Αθήνα.
Προκαθορισμένη τιμή : 38 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις, όμως μπορείτε να αφήσετε 2 ή 3 
ευρώ ως φιλοδώρημα). Προκαθορισμένη τιμή : 54 ευρώ από τα μεσάνυχτα έως τις 5 π.μ. Μην ξεχάσετε να 
ζητήσετε από τον οδηγό να σας δώσει απόδειξη. 
ΣΗΜ. : Προσοχή! Τα περισσότερα ταξί δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για πληρωμή  με πιστωτική 
κάρτα. 

Λεωφορείο X95: 45-55 λεπτά ως το κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος.  
Κόστος : 6 ευρώ. Συχνότητα δρομολογίων: κάθε 10 με 15 λεπτά. Κάθε μέρα, 24/7. Από την πλατεία 
Συντάγματος ως τη Σχολή θα πρέπει κανείς να υπολογίσει μία διαδρομή 15 λεπτών με τα πόδια (ανηφόρα) ή 
μία διαδρομή 5 λεπτών με ταξί (3,5 ευρώ, ήτοι ελάχιστη τιμή διαδρομής).

Μετρό: 45 λεπτά ως το κέντρο της Αθήνας. 
Παίρνετε τη μπλέ γραμμή (γραμμή 3) και μετεπιβιβάζεστε στη στάση Σύνταγμα. Παίρνετε την κόκκινη 
γραμμή (γραμμή 2) με κατεύθυνση προς Ανθούπολη και αποβιβάζεστε στην επόμενη στάση Πανεπιστήμιο. 
Κόστος : 10 ευρώ. Συχνότητα διέλευσης συρμών αεροδρομίου: κάθε μισή ώρα από τις 6.30 έως τις 23.30.
Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσετε μια διαδρομή διάρκειας 5 λεπτών με τα πόδια (ανηφόρα) για να 
φτάσετε στην Σχολή.

Θα βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μεταφοράς.

https://www.efa.gr/images/administratif/2020-_Plan_EFA.pdf
https://www.athensairporttaxi.com/gr/


Από την στάση του μετρό Πανεπιστήμιο
Για να φτάσετε στην Γαλλική Σχολή Αθηνών, βγαίνετε από την έξοδο «Ακαδημία», ακολουθείτε την 
Ακαδημία και στρίβετε στον πρώτο δρόμο αριστερά (Σίνα). Μετά από 5 λεπτά περπάτημα, φτάνετε στην 
Σχολή. (Θα σας συμβουλεύαμε να μην περάσετε απευθείας ανάμεσα από τα κτίρια της Ακαδημίας και του 
Πανεπιστημίου).

Για να φτάσετε στο ξενοδοχείο Athens Way, βγαίνετε από την έξοδο «Εθνική Βιβλιοθήκη», περνάτε 
μπροστά από τη Βιβλιοθήκη και στρίβετε δεξιά στην οδό Ιπποκράτους. Ανεβείτε αυτήν την οδό για πέντε 
περίπου λεπτά και θα βρείτε το ξενοδοχείο στα δεξιά σας.

Διαμονή
Όσοι από εσάς διαμένετε στην Σχολή : θα βρείτε το κλειδί του δωματίου σας μέσα σε έναν φάκελο με το 
όνομά σας τοποθετημένο σε θυρίδα αλληλογραφίας που βρίσκεται στην είσοδο του ξενώνα. Αυτός ο φάκελος 
θα περιέχει επίσης ένα δελτίο πληροφοριών το οποίο θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε και να αφήσετε 
μαζί με το κλειδί σας μέσα στο γραμματοκιβώτιο του ξενώνα κατά την αναχώρησή σας. Αν χρειαστεί να 
παρατείνετε τη διαμονή σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη κα Εύη Πλατανίτου, το γραφείο της 
οποίας βρίσκεται στην είσοδο του ξενώνα (στα δεξιά). Δεν παρέχεται υπηρεσία πρωινού, όμως μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε την κουζίνα που βρίσκεται στο ισόγειο του ξενώνα. Στην κουζίνα υπάρχει και μηχανή 
Nespresso (0,50 ευρώ/ καφές).
 
Μπορείτε να βρείτε εδώ τον κανονισμό του ξενώνα.

Για όσους διαμένουν στο ξενοδοχείο Athens Way (στην συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αραχώβης και 
σε λιγότερο από 5 λεπτά με τα πόδια από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών), το πρωινό σερβίρεται στο ξενοδοχείο.

Η περιοχή
Θα βρείτε πολυάριθμα εστιατόρια, εστιατόρια πώλησης φαγητού σε πακέτο, κεφετέριες και μπάρ σε ακτίνα 
5 λεπτών με τα πόδια. 
Το πλησιέστερο φαρμακείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ασκληπιού και Διδότου.
Το πλησιέστερο σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης) βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού, αμέσως μετά το φαρμακείο.
Ο πλησιέστερος φούρνος (Athens Bakery) βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σίνα και Σόλωνος. Ακριβώς 
δίπλα (αριστερά στον οδό Σόλωνος) υπάρχει άλλο ένα φαρμακείο.
Ταχυδρομείο θα βρείτε ανεβαίνοντας λίγο την οδό Σόλωνος (στρίβετε αριστερά στο ύψος του φούρνου).

https://www.efa.gr/images/administratif/2020_REGLEMENT_MAISON_DES_HOTES_GR.pdf

