
 

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.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Φορέστε καπέλο, γυαλιά ηλίου και 
αντηλιακό. Οι εκδροµές δεν 
περιλαµβάνουν προσφορά 
γεύµατος, µεριµνήστε για νερό και 
φαγητό. Σεβαστείτε το φυσικό 
περιβάλλον.

Ελάχιστος αριθµός 
συµµετεχόντων για κάθε 
µονοπάτι: 10 άτοµα. 
Μέγιστος αριθµός: 30 άτοµα.

Κράτηση: ένα µονοπάτι κάθε φορά 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Η προκράτηση για τα µονοπάτια 
είναι απαραίτητη και η µεταφορά θα 
γίνεται µόνο µε το λεωφορείο. 
Θα παρέχεται 1 λεωφορείο για κάθε 
διαδροµή και θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας. 

Επαρχία Λευκωσίας
Σηµείο συνάντησης: Κέντρο 
Χειροτεχνίας (Λεωφ. Αθαλάσσας) 
‘Ωρα συνάντησης: 9:00 
Τηλεφωνο κρατήσεων: 22674264

Επαρχία Πάφου
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών ΚΟΤ Κάτω Πάφου 
‘Ωρα συνάντησης: 9:00
Τηλεφωνο κρατήσεων: 26930521

Επαρχία Αµµοχώστου
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών ΚΟΤ Αγίας Νάπας
‘Ωρα συνάντησης: 9:00 
Τηλεφωνο κρατήσεων: 23721796

Επαρχία Λάρνακας
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών ΚΟΤ Λάρνακας
‘Ωρα συνάντησης: 9:00 
Τηλεφωνο κρατήσεων: 24654322

Επαρχία Λεµεσού
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών ΚΟΤ Γερµασόγειας
‘Ωρα συνάντησης: 9:00 
Τηλεφωνο κρατήσεων: 25323211

Οροσειρά Τροόδους
Σηµείο συνάντησης: Γραφείο 
Πληροφοριών ΚΟΤ Γερµασόγειας
Ώρα συνάντησης: 9:00 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 25323211

Φωτογραφία Εξωφύλλου:
Bertolucci

Ο ΚΟΤ διατηρεί το δικαίωμα 
να διαμορφώσει ή/ και να 
ακυρώσει τα περπατήματα. 
Ο Οργανισμός δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν
ατυχήματα 
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Οροσειρά Τροόδους

Μονοπάτι «Κάτω Αµίαντος – Λούµατα των Αετών»

Βαθµός δυσκολίας: 2
Μήκος: κυκλικό 5 χιλιόµετρα
Αφετηρία: Σηµείο του κυρίου δρόµου Κάτω Αµιάντου- 
Κατασκήνωση Σ.Ε.Κ. ∆ιασχίζει µια πανέµορφη πλαγιά και 
ακολουθεί πορεία κατά µήκος του ποταµού, µέσα από πλούσια 
βλάστηση.
Χρόνος περπατήµατος: 2,5 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Λευκωσία, Λάρνακα και Λεµεσό:
Κυριακή 22 Απριλίου και Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Μονοπάτι «Λιβάδι» µόνο για 
άτοµα σε τροχοκάθισµα

Βαθµός δυσκολίας: 1
Μήκος: κυκλικό 1,5 χιλιόµετρα
Αφετηρία: Εκδροµικός χώρος «Κάµπος του Λιβαδιού», περίπου 
300 µέτρα βόρεια, πάνω στο στενό ασφαλτοστρωµένο δρόµο. 
∆ιαδροµή µέσα από φυσικό δάσος µαύρης Πεύκης (Pinus nigra 
subsp. pallasiana) µε πανοραµική θέα προς την κοιλάδα της Σολέας.
Χρόνος περπατήµατος: 1,5 ώρες 
Ηµεροµηνία περπατήµατος: 
Από Λεµεσό: Κυριακή 06 Μαΐου 2018
Από Λευκωσία: Κυριακή 13 Μαΐου 2018
Σηµείωση: Ο συµµετέχων πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται.

Agisilaou



Η Κύπρος είναι ένας παράδεισος γι’ αυτούς που αγαπούν τη φύση 
και την πεζοπορία. Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού και το 
Τµήµα ∆ασών διοργανώνουν το Περιπατητικό Φεστιβάλ 2018 
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 που θα συνοδεύουν τους περιπατητές θα σας 
βοηθήσουν να (ξανα)γνωρίσετε την πλούσια πανίδα και χλωρίδα 
του νησιού και τη µοναδική του γεωλογία.

Φορέστε αναπαυτικά παπούτσια κατάλληλα για περπάτηµα 
σε τραχιά εδάφη και ζήστε αυτή τη µοναδική εµπειρία.

Επαρχία Αµµοχώστου – Κάβο Γκρέκο

Συνδυασµός 3 µονοπατιών σε κυκλική πορεία: 
«Αφροδίτη» -«Θαλασσινές σπηλιές – Άγιοι Ανάργυροι» – 
«Κόννοι»

Βαθµός δυσκολίας: 1
Συνολικό µήκος: κυκλικό 5,3 χιλιόµετρα
Αφετηρία: Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενηµέρωσης Κάβο Γκρέκο. 
Πορεία κατά µήκος του Εθνικού ∆ασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο 
µε πλούσια βλάστηση και εξαιρετική θέα.
Χρόνος περπατήµατος: 2,5 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Αγία Νάπα, Λεµεσό και Λάρνακα: 
Κυριακή 04 Μαρτίου και Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018

Επαρχία Λεµεσού

Συνδυασµός 2 µονοπατιών σε γραµµική πορεία: 
«Επισκοπής και Απόλλωνα Υλάτη»

Βαθµός δυσκολίας: 1
Μήκος: γραµµικό 5,4 χιλιόµετρα
Αφετηρία: 700 µέτρα δυτικά του Γυµνασίου της Επισκοπής. 
Το µονοπάτι περνά δίπλα από την Πρωτοχριστιανική Βασιλική εκτός 
των τειχών του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου και δια µέσω του 
αρχαίου Σταδίου καταλήγει απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο 
του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη.
Χρόνος περπατήµατος: 3 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Λεµεσό, Λευκωσία και Πάφο: 
Κυριακή 11 Μαρτίου και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 

Επαρχία Πάφου - Ακάµας

Μονοπάτι «Σµιγιές» 

Βαθµός δυσκολίας: 2 
Μήκος: κυκλικό 5 χιλιόµετρα
Αφετηρία: Εκδροµικός χώρος Σµιγιών, 2,5 χιλιόµετρα από το 
Νέο Χωριό εντός του Ακάµα. Με αρχικά σηµεία θέας προς κόλπο 
Λάρας και Κόλπο Χρυσοχούς, η διαδροµή περνά από παλιά 
ορυχεία που έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ συνδέεται µε το µονοπάτι 
Άδωνης.
Χρόνος περπατήµατος: 2 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: Από Πάφο και Λεµεσό: 
Κυριακή 18 Μαρτίου και Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 

Επαρχία Λευκωσίας

Μονοπάτι «Φικάρδου – Κέντρο Αρχοντίδη»

Βαθµός δυσκολίας: 2
Μήκος: γραµµικό 5 χιλιόµετρα
Αφετηρία: Η εκκλησία του χωριού Φικάρδου. Ακολουθεί την 
κορυφογραµµή παρέχοντας εξαιρετική θέα προς την γύρω 
περιοχή και τη Λευκωσία.
Χρόνος περπατήµατος: 2,5 ώρες
Ηµεροµηνία περπατήµατος: 
Από Λευκωσία και Λάρνακα: 
Τετάρτη 28 Μαρτίου και Κυριακή 15 Απριλίου 2018
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