
Routebeschrijving Heraklion-Mithi: 

Vanaf het vliegveld ga je bij de stoplichten rechtsaf  richting de snelweg. Volg hier borden 

Heraklion (Rechts de snelweg op). Direct de volgende afslag “Port/ Industrial area” de 

snelweg verlaten. Onder aan de afslag bij de stoplichten rechts af. Je gaat nu onder de 

snelweg door en rijdt richting het zuiden. Na ongeveer 5 minuten kom je aan je rechterhand 

een benzinestation tegen. 

Nu alsmaar rechtdoor op weg de borden Vianos (grieks geschreven Biavvos) volgen. Bij 

verschillende stoplichten blijf je steeds Vianos volgen.  

Aan het einde van de snelweg na ongeveer 15 minuten kom je op een soort schuine T-

splitsing, hier links aanhouden en direct rechts omhoog de weg (die je eigenlijk kruist) 

verlaten. Je moet hier Βιαννος νεα οδος (Viannos new road) volgen. 

 

 

Na ongeveer 200 meter linksaf schuin naar beneden afslaan richting Arkelochori, dit is een 

wat onduidelijke afslag, (in het donker is dit moeilijk te zien) hier gaat de snelweg weer 

verder. Nu weer gewoon Vianos volgen. 

Aan het eind van de snelweg (weer na ca 15 minuten) bij een stopbord rechtsaf slaan (je 

gaat nu een soort rondweg om Arkelochori op). 

 

 

Op een soort V splitsing op deze “rondweg” rechts aan houden. Aan het eind van de 

“rondweg” kom je op een T splitsing hier ga je links en na ongeveer 20 meter rechts schuin 

omhoog. Na ongeveer 200 meter Links, weer de snelweg op richting Vianos 26 km. 

Einde van deze snelweg linksaf richting Vianos. 



 

 

 

Je rijdt nu naar en door het dorpje Martha. Hier moet je de weg blijven volgen tot je op een T 

splitsing komt, hier ga je rechtsaf richting Vianos. Opnieuw de weg blijven volgen. Net voor 

Viannos is een rotonde. Rijd hier richting Ierapetra Mirtos. Blijf Ierapetra volgen. 

 

 

 



Na ongeveer 30 minuten deze weg alsmaar te hebben gevolgd kom je bij de afslag richting 

Mithi naar links (als je door zou rijden kom je binnen twee minuten bij Mirtos). 

 

 

 

 

Het weggetje naar Mithi (links) ingaan. Dit kronkelweggetje ongeveer 5 minuten doorrijden. 

Tot je aan je linkerhand in een haarspeldbocht enkele huizen ziet staan. In het donker is dit 

misschien wat moeilijk te zien. Er staat een grote groene afvalcontainer langs de weg. 

Bovendien staat er een houten bord Spitimas. 

 

 

Ga hier de oprit in en rij rechtdoor de oprit op. Je staat nu voor mijn huis! Parkeren doe je 

voor het groene schuurtje op de oprit rechts van de voordeur. 

Kalo taxidi!  

Terugreis: 

Het kronkelweggetje terug nemen naar de hoofdweg, ga hier rechtsaf richting Vianos. Voorbij 

Vianos komt je na ongeveer 15 minuten bij de afslag Martha, ga hier linksaf, door Martha 

heen rijden. Vanaf hier is het heel makkelijk:alleen nog maar de borden Heraklion volgen! 

In Heraklion aangekomen het stoplicht voor de snelweg (waar je onderdoor kunt rijden) ga je 

linksaf (richting Agios Nikolaos), met een grote bocht rij je nu de snelweg op naar rechts. De 

volgende afslag is het vliegveld. 


