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Ακριβής θέση έδρας RoyalSugar: GPS 40°38'46.3"N 22°48'30.2"E 
 

Ερχόμενοι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 
 

Διασχίζετε την οδό Τσιμισκή, μετά το Δικαστικό Μέγαρο συνεχίζετε ευθεία επί της οδό Σταθμού προς 

την έξοδο της πόλης και εισέρχεστε στην Α/Δ ΠΑΘΕ Εγνατία Οδό  Συνεχίζετε ευθεία με κατεύθυνση 

προς Αθήνα, περνάτε τη Γέφυρα του Γαλλικού ποταμού και μετά από 1,3 χλμ στρίβετε δεξιά στην είσοδο 

για Σίνδο Συνεχίζετε ευθεία και στα πρώτα φανάρια στρίβετε αριστερά  Συνεχίζετε όλο ευθεία και στο 

τέλος του δρόμου στρίβετε αριστερά  Συνεχίζετε ευθεία, και διασχίζετε όλη την υπέργεια γέφυρα. Στο 

τέλος της συναντάτε μια μικρή διασταύρωση όπου στρίβετε δεξιά Συνεχίζετε ευθεία επί του παράδρομου 

και στα 400 μέτρα θα μας βρείτε στα δεξιά σας. 
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Ερχόμενοι από τον εξωτερικό Περιφεριακό της Θεσσαλονίκης 
 

Διασχίζεται ευθεία όλο τον εξωτερικό Περιφεριακό ο οποίος στο τέλος του ενώνετε και σας βγάζει στην 

Α/Δ ΠΑΘΕ Εγνατία Οδό  Συνεχίζετε ευθεία με κατεύθυνση προς Αθήνα, περνάτε τη Γέφυρα του Γαλλικού 

ποταμού και μετά από 1,3 χλμ στρίβετε δεξιά στην είσοδο για Σίνδο Συνεχίζετε ευθεία και στα πρώτα 

φανάρια στρίβετε αριστερά  Συνεχίζετε όλο ευθεία και στο τέλος του δρόμου στρίβετε αριστερά  

Συνεχίζετε ευθεία, και διασχίζετε όλη την υπέργεια γέφυρα. Στο τέλος της συναντάτε μια μικρή 

διασταύρωση όπου στρίβετε δεξιά Συνεχίζετε ευθεία επί του παράδρομου και στα 400 μέτρα θα μας βρείτε 

στα δεξιά σας. 
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Ερχόμενοι από Αθήνα 

 

Περνώντας τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη μείνετε στη δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού  Στα 10 

χιλιόμετρα μετά τα διόδια, περνάτε κάτω από την ανισόπεδη γέφυρα και αμέσως μετά συναντάτε στο δεξί σας χέρι μια μικρή 

έξοδο  Στρίβετε δεξιά στην έξοδο και μπαίνετε στον παράδρομο που είναι παράλληλος της Εθνικής Οδού  Στρίβετε αμέσως 

αριστερά πάνω στον παράδρομο και στα 400 μέτρα θα μας βρείτε στα δεξιά σας. 
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