Kommunikationer
För att ta sig till Kavallahuset flyger man enklast till Kavalla eller Thessaloniki flygplats.
Kavalla flygplats (KVA):
Till Kavalla flygplats, International Airport "Alexander the Great", tar man inrikesflyg
(www.aegeanair.com) från Athen.
Charterflyg går en eller ett par ggr i veckan under sommarhalvåret direkt till Kavalla från bl.a.
Stockholm och Köpenhamn.
Kavallas flygplats ligger ca 3 mil öster om Kavalla och det tar ungefär 30-45 min till Kavallahuset
eller Svenska huset, som det också kallas.
Flygbussar in till centrum går endast i anslutning till inrikesflygen från Athen. Biljetten kostar
5,00 Euro och köps på bussen.
När man kommit in till busstationen i Kavalla, så är det bekvämast att ta en taxi till Svenska
huset eller Souidikó Spiti som det heter på Grekiska, på gatuadress Emilianou 13. Det tar högst
5 minuter och kostar 3,70 euro.
Alternativet till flygbussen och till alla utrikes ankomster är taxi. Taxi kan förbeställas av oss och
kostar 38,00 Euro och betalas i kontanter. Mejla intendenten i Kavallahuset om ni vill att vi
förbeställer taxi inför er ankomst.

Thessaloniki flygplats (SKG):
Bussresan från Thessaloniki flygplats, International Airport "Macedonia", till staden
Kavalla består av två delar.
1. Från Thessaloniki flygplats till KTEL:s bussterminal:
Ta antingen taxi från flygplatsen till KTEL:s bussterminal (kostar ca 30,00 Euro och
tar ungefär 30 -40 min), eller buss nummer 78 som går från flygplatsen var 20:e
minut (dagtid) eller var 30:e minut (nattetid). Bussresan tar drygt 1 timme beroende
på trafiken (se lokalbussarnas hemsida: http://oasth.gr/ för avgångstider). Kliv av
vid KTEL, som är slutstationen. Bussbiljetten kostar 2,00 euro och köps antingen från
en automat som finns på bussen (i det här fallet måste man ha växel) eller från
biljettförsäljningen som finns vid flygplatsen, i närheten av bussarna. Kom ihåg att
alltid stämpla biljetten i automaten som finns i bussen.

2. Från KTEL:s centrala bussterminal till Kavalla:
Det går bussar regelbundet (varje heltimme) till Kavalla och resan tar ungefär 2.30
tim. Vissa turer går en expressbuss som tar 2 tim. Följ länken
http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=17 för information angående tider och
biljettkostnad.
Bussbiljetterna till Kavalla köps endast från centralstationens (KTEL)
biljettförsäljning i lucka nr 6 och inte på bussen.
Väl framme i Kavalla, så är det bekvämast att ta en taxi till Svenska huset eller som det
heter på grekiska, Souidikó Spiti, gatuadress Emilianou 13. Det tar högst 5 minuter och
kostar 3,70 euro.
Vi kan också vara behjälpliga med att förbeställa taxi hela vägen från flygplatsen till
Kavallahuset, den kostar 160,00 Euro. Mejla intendenten om förbeställning av taxi.

