
 
 
ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
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 Drift Go-Κarting 

 Γκολφ 

 Ιππασία 

 Ποδόσφαιρο 

 Σκοποβολή  

 Μπόουλινγκ  

 Τένις  

 Πεζοπορία και Ορεινή Πεζοπορία 
 (αγροτικές διαδρομές / Ευρωπαϊκό 
Μονοπάτι Μεγάλων Διαδρομών E4) 

 Σκανδιναβικό περπάτημα 

 Σκι 

 Ράλλυ με αγροτικά λεωφορεία  

 Ποδηλασία 
 

 

 Αθλητικοί διαγωνισμοί 
στο αρχαίο στάδιο 

 Αναρρίχηση 

 Αγωνιστικός 
Προσανατολισμός 

 Βόλτα με καμήλες 

 Βόλτα με γαϊδουράκια 

 Σκοποβολή επί 
πήλινων δίσκων  

 Τοξοβολία  

 Αρχαίοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες 

 Κarting  
 

 Εμπειρία Αυτοκινήτου Ράλλυ   
 (Διαδρομές Ράλλυ Κύπρου)  

 Εμπειρία Κλασσικού 
Αυτοκινήτου 

 Κυνήγι Θησαυρού με 
αυτοκίνητα 4x4 

 Εκτός δρόμου διαδρομές με 
Quad bikes 

 Εκτός δρόμου διαδρομές με 
οχήματα παντός εδάφους- 
ATV  

 Διαδρομές με ορειβατικά 
ποδήλατα  

 Διαδρομές με μοτοσυκλέτες 
 

 



 
 
 
ΦΥΣΗ 
 

 Εκδρομές με Τζιπ στα Εθνικά Πάρκα του  
Ακάμα και του Τρόοδους  

 Κατασκήνωση στο δάσος 

 Πτηνοπαρατήρηση 

 Δενδροφύτευση 

 Απόσταξη τριαντάφυλλων 

 Απόσταξη αιθέριων ελαίων  

 Γεωλογικές Διαδρομές (Γεωπάρκο Τρόοδους) 

 Εργαστήρια Διατροφής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Κυπριακά βότανα 

 Μελέτη της Φύσης (Χλωρίδα και 
Πανίδα της Κύπρου) 

 Συγκομιδή μελιού  

 Συγκομιδή σταφυλιών με 
παραδοσιακά εργαλεία  

 Μάζεμα ελιών 

 Μάζεμα φρούτων 
 
 

 

http://www.venus-rose.com/index.php/visit-us


 
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΛΤΟΥΡΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

 Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη: κατασκευή καρεκλών,  
αγγειοπλαστική ,σκαλιστά κολότζια , καλαθοπλεκτική,  
ξυλογλυπτική, κτλ)  

 Εμπειρία του Κρασιού (Διαδρομές Κρασιού/  
Μουσεία Κρασιού, Γευσιγνωσία Κρασιού) 

 Πολιτιστικές Διαδρομές (Διαδρομή της Αφροδίτης, 
Βυζαντινή Διαδρομή, Διαδρομή της Αρχαιότητας) 

 Ενεργός εμπειρία τέχνης: ζωγραφική, φωτογραφική, 
κατασκευή μωσαϊκών  κτλ. 

 Διαγωνισμοί Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 

 Αρχαιολογικές Ανασκαφές 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Συμμετοχή στην πρωτόγονη ζωή 
του χωριού 

 Εμπειρία τοπικών φεστιβάλ και 
εκδηλώσεων (Γιορτή του 
Κατακλυσμού , Γιορτή του 
Κρασιού, Φεστιβάλ Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος, 
Ανθεστήρια, πανηγύρια κτλ  

 Συμμετοχή σε παραδοσιακά 
παιχνίδια με τους ντόπιους 

 Αγροτουρισμός (εξερευνώντας 
τα χωριά και την αγροτική ζωή) 

 
 

 



 
 
ΘΑΛΑΣΣΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ / ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ 
 

 Εκδρομές με σκάφος  

 Ολυμπιακοί Αγώνες στην παραλία 

 Διαγωνισμοί κατασκευής καταμαράν και βάρκας 

 Ενοικιάσεις Γιοτ  

 Μπάρμπεκιου στη παραλία  

 Ιστιοπλοϊκή  Ρεγκάτα  

 Θαλάσσια Σπορ: θαλάσσιο σκι, τζετ σκι,  
ιστιοσανίδα, ιστιοπλοΐα, αλεξίπτωτο θαλάσσης,  
αετοσανίδα, flyboard, hoverboard 

 Εκδρομές με ταχύπλοα σε απόμερους όρμους 
 

                                              

 
 

 

 

 

 

 Εκδρομές με καταμαράν 

 Καγιάκ 

 Κανό 

 Καταδύσεις 

 Μπιτς Πάρτι 

 Ψάρεμα 

 Εκδρομές με πειρατικό γιοτ  

 Αμμογλυπτική 

 Παιχνίδια στη παραλία 
 

 
 

 



 
 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ 
 

 Εργαστήρια μαγειρικής κυπριακής κουζίνας (παραδοσιακά φαγητά, γλυκά, σπιτικό ψωμί) 

 Παρασκευή χαλουμιού 

 Εργαστήρια παρασκευής σοκολάτας 

 Παρασκευή κυπριακών προϊόντων (π.χ. παστέλι, παλουζέ, γλυκά του κουταλιού, ζιβανία,  
σουτζούκος,  χαρουπόμελο κτλ) 

 Διασκεδαστικό «dine around”- χρήση διαφορετικών εστιατορίων για το ορεκτικό, το κυρίως πιάτο  
και το επιδόρπιο 

 Αρχαίο Ελληνικό Συμπόσιο 

 Θεματικές Βραδιές (Κυπριακή Βραδιά, Βραδιά Μυθολογίας, Μεσαιωνική Βραδιά,  
Αρχαία Ελληνορωμαϊκή βραδιά σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κτλ) 

 Δείπνο σε καταμαράν 

 Παραδοσιακές βραδιές στην πλατεία του χωριού 
 

            

                  

                



 
 
 
 
Ευεξία / Σπα  
 

 SUP Yoga (Γιόγκα Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας) 

 Αλατοθεραπεία 

 Εμπειρία Χαμάμ 

 Συνεδρίες Γιόγκα σε εξωτερικούς χώρους 

 Θεραπείες Σπα  
 

 

 


