
Οδηγίες από την Μυτιλήνη
στο ξενοδοχείο μας
Ξεκινήστε από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι της Μυτιλήνης. Θα μπείτε στην 
πόλη της Μυτιλήνης. Ακολουθήστε το δρόμο που οδηγεί προς το κτίριο 
της Νομαρχίας Λέσβου. Σε αυτό το κτίριο, στρίβετε στην οδό Βουρνά-
ζων, που οδηγεί εκτός της πόλης της Μυτιλήνης, στο περιφερειακό 
δρόμο προς Καλλονή-Πέτρα-Μόλυβο. Στρίψτε δεξιά στην οδό Θεόκρι-
του, και στη συνέχεια αμέσως αριστερά στην οδό Ζωοδόχου Πηγής. 
Αυτός ο δρόμος οδηγεί έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, προς την περι-
οχή της Παγανής.
Συνεχίστε ευθεία για περίπου 25-35 λεπτά.  Πριν μπείτε Καλλονή, θα 
δείτε στα αριστερά σας, τους υγρότοπους του κόλπου της Καλλονής. 
Συνεχίστε ευθεία, καθώς περνάτε από την Αρίσβη, ένα μικρό χωριό 
τώρα ενωμένο με την πόλη της Καλλονής. Σε περίπου 300 μέτρα, βρί-
σκεστε εντός της Καλλονής.
Θα συναντήσετε μία διασταύρωση, όπου θα υπάρχουν δύο καταστήμα-
τα ηλεκτρονικών ειδών μπροστά σας (ένα μπροστά και αριστερά σας, 
και ένα μπροστά και δεξιά σας). Στρίψτε αριστερά και συνεχίστε για πε-
ρίπου 150 μέτρα. Ένα αρτοποιείο είναι στα δεξιά σας. Στρίψτε αριστερά 
στο δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην Σκάλα Καλλονής. Θα περάσετε μέσα 
από το χωριό Αριανά. Συνεχίστε για 200 μέτρα, και μετά στρίψτε αριστε-
ρά στην επόμενη διασταύρωση (υπάρχει ένα μικρό πεύκο στη μέση της 
διασταύρωσης). Συνεχίστε οδηγώντας ελαφρά προς τα δεξιά και σε 
απόσταση περίπου 200 μ. θα φτάσετε στο ξενοδοχείο Αιολική Γη, το 
οποίο είναι το πρώτο ξενοδοχείο που θα συναντήσετε και βρίσκεται 
στην αριστερή πλευρά του δρόμου.
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Directions to our hotel from Mytilene town
Begin from Mytilene’s airport or port. You will enter the town of Mytilene. 
Follow the road that leads to the Prefecture building of Mytilene, called 
“Nomarchia”. At this building turn on Vournazon street, that leads out of 
the town of Mytilene, and towards Kalloni-Petra-Molyvos. Turn right on 
Theokritou street, and afterwards immediately left on Zoodochou Pigis 
street. This street will lead you out of the town of Mytilene, towards the 
area of Pagani.
Continue straight for approximately 25-35 minutes. Βefore you enter 
Kalloni, you will see on your left the wetlands of the gulf of Kalloni. 
Continue straight and you will initially drive through Arisvi, a small village 
- now adjacent to the town of Kalloni. In approximately 300 m, you enter 
the town of Kalloni.
You will come across a crossroads, where there will be two electronics 
stores in front of you (one on your left, and one on your right. Turn left 
and drive for 150 meters. Turn slightly right. A bakery is on your right. 
Turn left on the road that leads to Skala Kallonis. You will drive through 
the village of Ariana. Continue for 200 meters, and then turn left on the 
next crossroads (there is a small tree right in the middle of the 
crossroads). Continue slightly right and in approximately 200 m. you will 
arrive at Aeolian Gaea Hotel, which is the �rst hotel and on the left side 
of the road.

Find us in your GPS:
Long: E 26.206319332122803
Lat: N 39.21171921137517
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