
 
 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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Οδηγίες πρόσβασης στον υγρότοπο της Βραυρώνας 
 
 

Ο υγρότοπος της Βραυρώνας βρίσκεται ανάμεσα στην Αρτέμιδα (Λούτσα) και το 
Μαρκόπουλο, μόλις 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα.  

Σημείο συνάντησης στον υγρότοπο είναι ο χώρος στάθμευσης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βραυρώνας. 
 
Αν έρχεστε από την Αθήνα,  
ο ευκολότερος τρόπος για να επισκεφτείτε τον υγρότοπο είναι μέσω της Αττικής Οδού 
ακολουθώντας τις πινακίδες για Μαρκόπουλο.  
Στη συνέχεια ακολουθείτε τη λεωφόρο Μαρκόπουλου μέχρι τα φανάρια (υπάρχει 
πινακίδα προς Μαρκόπουλο) και στρίβετε αριστερά (από το σημείο αυτό προτείνεται να 
ακολουθείτε είτε τις καφέ πινακίδες  προς τον αρχαιολογικό χώρο, είτε τις πινακίδες 
προς το ξενοδοχείο Mare Nostrum).  
Μπαίνετε μέσα στο Μαρκόπουλο, βρίσκετε τη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη και την 
ακολουθείτε μέχρι να βγείτε από το Μαρκόπουλο. Στη συνέχεια θα συναντήσετε το 
Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου (επί της  Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη) και μετά από 
150 μέτρα θα συναντήσετε μια πινακίδα προς αρχαιολογικό χώρο και θα στρίψετε 
αριστερά. Ακολουθείτε το δρόμο και μετά από περίπου 6 χιλιόμετρα θα συναντήσετε 
μια διχάλα (υπάρχει πινακίδα προς αρχαιολογικό χώρο) και θα ακολουθήσετε τον δρόμο 
δεξιά. Στη συνέχεια θα δείτε τον αρχαιολογικό χώρο στα αριστερά σας και μετά από 60 
μέτρα θα στρίψετε στον πρώτο δρόμο αριστερά.  
Μετά από 50 μέτρα θα συναντήσετε το χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, 
ο οποίος αποτελεί  και το σημείο συνάντησης.  
(δείτε παρακάτω σχετικό χάρτη) 
 
Αν έρχεστε από τη λεωφόρο Μαραθώνος, ακολουθείτε τις πινακίδες προς Αρτέμιδα, 
και αφού περάσετε τη Λούτσα, ακολουθείτε τις πινακίδες προς Βραυρώνα. Μόλις 
περάσετε το Ξενοδοχείο Mare Nostrum, επί της Λεωφόρου Βραυρώνας, μετά από 250 
μέτρα  θα βρεθείτε σε μια διασταύρωση όπου θα πρέπει να στρίψετε αριστερά. Στη 
συνέχεια θα δείτε τον αρχαιολογικό χώρο στα αριστερά σας και μετά από 60 μέτρα, θα 
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στρίψετε στο πρώτο δρόμο αριστερά. Μετά από 50 μέτρα θα συναντήσετε το χώρο 
στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, ο οποίος αποτελεί  και το σημείο συνάντησης. 
(δείτε παρακάτω σχετικό χάρτη) 
 
Αν έρχεστε από την Αθήνα...    
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Αν έρχεστε από τη λεωφόρο Μαραθώνος... 
 

 


