
 

Οροσειρά Τροόδους
Μαδαρή
Μονοπάτι «Τεισιά της Μαδαρής»

Βαθµός δυσκολίας: 2

Μήκος: 3 χιλιόµετρα, κυκλικό
Αφετηρία: Πλησίον του πυροφυλακίου Μαδαρής κοντά
στο σηµείο όπου καταλήγει το µονοπάτι ∆όξα σοι ο Θεός - Μαδαρή. 
Πρόσβαση στην αφετηρία µε όχηµα υπάρχει από τον δρόµο Χαντριών- 
Πολύστυπου µε κατεύθυνση την κορυφή Αδελφοί που απέχει 3χλµ. 
Η διαδροµή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένεκα των πανύψηλων και 
εντυπωσιακών βράχων που θυµίζουν τείχη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
στοιχεία της φυσικής µας κληρονοµιάς. Από το πυρoφυλάκιο της 
Μαδαρής υπάρχει πανοραµική θέα προς όλα τα σηµεία του ορίζοντα.
Χρόνος περπατήµατος: 1,5 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Λευκωσία, Λάρνακα, Λεµεσό 
και πλατεία Τροόδους: Τετάρτη 17 Απρίλιου και Κυριακή 
21 Απριλίου 2019

Τρόοδος
Μονοπάτι «Αταλάντη»
Βαθµός δυσκολίας: 2

Μήκος: 14 χιλιόµετρα, κυκλικό
Αφετηρία: Πλατεία Τροόδους. Ακολουθεί πορεία γύρω από την 
Χιονίστρα µέσα από πυκνές συστάδες Μαύρης Πεύκης και Αόρατου του 
Τροόδους. Σε απόσταση 3χλµ από την αφετηρία υπάρχει βρύση µε 
πόσιµο νερό. Προσφέρει εξαιρετική θέα προς περιοχές και χωριά των 
επαρχιών Λευκωσίας, Λεµεσού και Πάφου.
Χρόνος περπατήµατος: 5 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Λευκωσία, Λάρνακα , Λεµεσό 
και πλατεία Τροόδους: Τετάρτη 08 Μαΐου και Κυριακή 
12 Μαΐου 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Κυκλικό: εννοείται η διαδροµή που 
είναι κυκλική, στην οποία ο περιπατητής 
στο τέλος της διαδροµής επιστρέφει στην 
αφετηρία.

Γραµµικό: διαδροµή γραµµική στην 
οποία ο περιπατητής όταν φτάσει στο 
τέρµα, θα πρέπει να επιστρέψει πίσω 
ακολουθώντας την ίδια διαδροµή.

Βαθµός δυσκολίας: κλίµακα από 1 
(το πιο εύκολο) έως 3 (το πιο δύσκολο)

Βαθµός δυσκολίας 1: εύκολο 
µονοπάτι µε ήπια κλίση. Κατάλληλο για 
όλες τις ηλικίες και για όλα τα επίπεδα 
φυσικής κατάστασης.

Βαθµός δυσκολίας 2: µέτριος 
βαθµός δυσκολίας, κατάλληλο για 
ενήλικες µέτριας µε καλής φυσικής 
κατάστασης. Απότοµες αλλαγές κλίσης 
(ανηφορικά και/ή κατηφορικά) και/ή 
πορεία σε στενό ή ανώµαλο έδαφος.

Βαθµός δυσκολίας 3: ψηλού 
βαθµού δυσκολίας µονοπάτι λόγω 
διαδροµής µε δύσκολα χαρακτηριστικά 
µορφολογίας εδάφους, όπως ιδιαίτερα 
απότοµες υψοµετρικές διαφοροποιήσεις 
(ανηφόρα ή/και κατηφόρα), πορεία σε 
ιδιαίτερα ανώµαλο ή/και ολισθηρό, ή/και 
απόκρηµνο έδαφος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Επιβάλλεται να είστε σε πολύ καλή 
φυσική κατάσταση! Φορέστε καπέλο, 
γυαλιά ηλίου και αντηλιακό. 

Οι εκδροµές δεν περιλαµβάνουν 
προσφορά γεύµατος, µεριµνήστε για 
νερό και φαγητό/σνακ. 
Σεβαστείτε το φυσικό περιβάλλον.

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων για 
κάθε µονοπάτι: 10 άτοµα. 

Μέγιστος αριθµός: 30 άτοµα.

∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή παιδιών 
κάτω των 12 ετών.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Η προκράτηση για τα µονοπάτια (επιτρέπεται 
µόνο ένα µονοπάτι κάθε φορά) είναι 
απαραίτητη και η µεταφορά θα γίνεται µόνο 
µε το λεωφορείο. 
Η προκράτηση επιτρέπεται δύο εβδοµάδες 
πριν από το συγκεκριµένο περπάτηµα.

Θα παρέχεται ένα λεωφορείο για κάθε 
διαδροµή και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. 

Επαρχία Λευκωσίας
Σηµείο συνάντησης: Κέντρο Χειροτεχνίας 
(Λεωφ. Αθαλάσσας 186) 
Ώρα συνάντησης: 9:00 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 22674264

Επαρχία Πάφου
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο Πληροφοριών 
Υφυπουργείου Τουρισµού Κάτω Πάφου 
Λεωφόρος Ποσειδώνος 63Α, Κάτω Πάφος
Ώρα συνάντησης: 9:00
Τηλέφωνο κρατήσεων: 26930521

Επαρχία Αµµοχώστου
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών Υφυπουργείου Τουρισµού 
Αγίας Νάπας
Οδός Κρυού Νερού 12
Ώρα συνάντησης: 9:00 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 23721796

Επαρχία Λάρνακας
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών Υφυπουργείου Τουρισµού 
Λάρνακας
Πλατεία Βασιλέως Παύλου
‘Ώρα συνάντησης: 9:00 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 24654322

Επαρχία Λεµεσού
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών Υφυπουργείου Τουρισµού 
Γερµασόγειας
Οδός Γεωργίου Ά 22, Γερµασόγεια
‘Ώρα συνάντησης: 9:00 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 25323211

Οροσειρά Τροόδους
Σηµείο συνάντησης: Πλατεία Τροόδους, 
χώρος στάθµευσης 
Ώρα συνάντησης: 10:00 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 25323211 

Φωτογραφίες: Τμήμα Δασών
Φωτογραφία Εξωφύλλου:
Stefano Gerardi

Το Υφυπουργείο Τουρισμού
διατηρεί το δικαίωμα να
διαμορφώσει ή/ και να
ακυρώσει τα περπατήματα, 
ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη
για τυχόν ατυχήματα

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ
www.moa.gov.cy/forest

www.visitcyprus.com

27 Φεβρουαρίου-
12 Μαΐου

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ2019

Ναθαναήλ Ανδρέου



Η Κύπρος είναι ένας παράδεισος γι’ αυτούς που αγαπούν τη φύση και 
την πεζοπορία. Το Υφυπουργείο Τουρισµού σε συνεργασία µε το Τµήµα 
∆ασών διοργανώνουν το Περιπατητικό Φεστιβάλ 2019 και σας 
προσκαλούν να περιηγηθείτε και να εξερευνήσετε τα µονοπάτια της 
Κύπρου µας.

Από τις µαγευτικές ακρογιαλιές µέχρι και τις βουνοκορφές µε τα 
πευκόφυτα δάση, οι περιπατητικές διαδροµές που προτείνονται θα σας 
ενθουσιάσουν. Ελάτε κοντά στην πανέµορφη ανοιξιάτικη φύση της 
Κύπρου για αναζωογόνηση και χαλάρωση.

Οι ξεναγοί και οι ∆ασικοί Λειτουργοί, που θα συνοδεύουν τους 
περιπατητές θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε την πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα του νησιού και τη µοναδική του γεωλογία.

Φορέστε κλειστά παπούτσια ορειβασίας, κατάλληλα για περπάτηµα σε 
τραχιά εδάφη, και ζήστε αυτή τη µοναδική εµπειρία.

Υποσηµείωση: Για το περπάτηµα των µονοπατιών βαθµού δυσκολίας 3 και 
2,  χρειάζεται οι περιπατητές να είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση 
και σωµατική δραστηριότητα.

Επαρχία Αµµοχώστου - Κάβο Γκρέκο
Μονοπάτι  «Κόννοι  - Άγιοι Ανάργυροι  - Κ.Π.Ε.Ε Κάβο Γκρέκο»

Βαθµός δυσκολίας: 1

Συνολικό µήκος: 4,8 χιλιόµετρα, κυκλικό
Αφετηρία: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο 
Γκρέκο. Ακολουθεί πορεία παράλληλη µε την ακτογραµµή µέσα από 
θαµνώδη βλάστηση, περνά από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, την 
Καµάρα του Κόρακα και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και 
Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο
Χρόνος περπατήµατος: 2 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Αγία Νάπα, Λεµεσό, Λάρνακα και 
Λευκωσία: Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου και Κυριακή 03 Μαρτίου 2019

Επαρχία Πάφου -  Ακάµας
Μονοπάτι «Πισσουρόµουττη» 

Βαθµός δυσκολίας: 2

Μήκος: 3 χιλιόµετρα, κυκλικό
Αφετηρία: Εκδροµικός χώρος «Σµυγιών», δρόµος Νέου Χωριού προς 
Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Ακάµα. Ανηφορικό µονοπάτι µέχρι την κορυφή 
Πισσουρόµουττη, ακολουθεί κατηφορική διαδροµή κυκλικά γύρω από 
τον λόφο. Σε όλη την διαδροµή υπάρχουν εξαιρετικά σηµεία θέας προς 
όλα τα σηµεία του ορίζοντα.
Χρόνος περπατήµατος: 2 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Πάφο , Λεµεσό και Λευκωσία: 
Τετάρτη 13 Μαρτίου και Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 

Επαρχία Λευκωσίας  - Μαχαιράς
Μονοπάτι  «Κακοκέφαλος – Μάντρα του Καµπιού»

Βαθµός δυσκολίας: 3 (απότοµη κατηφορική διαδροµή) 

Μήκος: 5,5 χιλιόµετρα, γραµµικό
Αφετηρία: Τοποθεσία «Κακοκέφαλος» στο δρόµο από τον εκδροµικό 
χώρο Κιονιών προς την Μονή Μαχαιρά. Καταλήγει στον εκδροµικό 
χώρο «Μάντρα του Καµπιού». Κατηφορική διαδροµή  µε εξαιρετική 
θέα προς περιοχές και χωριά της επαρχίας Λευκωσίας. Περνά από το 
αναστυλωµένο σπίτι του ∆ασοφύλακα του ∆άσους Μαχαιρά. 
Χρόνος περπατήµατος: 2 – 2,5 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Λεµεσό, Λάρνακα, Λευκωσία 
και Πάφο: Τετάρτη 20 Μαρτίου και Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Επαρχία Λεµεσού - Τρόοδος
Μονοπάτι «Μονή Τροοδίτισσας - Φοινί»

Βαθµός δυσκολίας: 2(κατηφορική διαδροµή)

Μήκος: 4,5 χιλιόµετρα, γραµµικό
Αφετηρία: Στο δρόµο Πλατρών – Προδρόµου, 400 µέτρα µετά την Ιερή 
Μονή Τροοδίτισσας. Το µονοπάτι περνά µέσα από συστάδες Τραχείας 
Πεύκης που κυριαρχούν στον χώρο σε συνδυασµό µε την ενδηµική Λατζιά. 
Σηµαντικό αξιοθέατο στην πορεία είναι ο καταρράκτης της Χαντάρας.
Χρόνος περπατήµατος: 2 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Λεµεσό, Λευκωσία, Πάφο και 
Αγία Νάπα: Τετάρτη 03 Απριλίου και Κυριακή 07 Απριλίου 2019

Arthur Wieffering

Χριστίνα Τρύφωνος


