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Εμείς φτιάχνουμε το ταξίδι της ζωής μας

Aκούμε συχνά να λέγεται πως η ζωή δεν είναι αυτό που μας δίνεται 
αλλά ότι διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε. Οι 
φιλόξενοι κάτοικοι της Κύπρου έχουν πραγματικά ενστερνιστεί αυτή 
τη φιλοσοφία. Σε αυτό το μικρό νησί της Μεσογείου, βλέποντας ένα 
ηλικιωμένο που απολαμβάνει τον ίσκιο της λεμονιάς ενόσω παίζει 
τάβλι με τον καλύτερό του φίλο όπως επίσης μια μητέρα να φτιάχνει 
ένα σωρό σπιτικές λιχουδιές για την οικογένεια της, αποτελούν 
αποδείξεις ότι παντού διαχέεται το πάθος και η δίψα για τη ζωή. Η 
Κύπρος καταφέρνει πάντα να εκπλήσσει, προσφέροντας στους 
επισκέπτες περισσότερα από τα αναμενόμενα. 

Τα παραδείγματα είναι πολλά. Οι πορτοκαλεώνες που περιβάλλουν 
επιβλητικά αρχαία μνημεία, τα κρημνώδη βράχια που αγκαλιάζουν τα 
ήρεμα γαλαζοπράσινα νερά και τα πευκόφυτα βουνά ζωντανεύουν με 
τα χωριουδάκια με τα πετρόκτιστα σπίτια που απλά σε προσκαλούν να 
τα περπατήσεις και να τα εξερευνήσεις. Παράλληλα με τον κόσμο της 
υπαίθρου, υπάρχει και ο κόσμος των ανεπτυγμένων πόλεων, οι οποίες 
αποπνέουν μια έντονη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Στα αστικά κέντρα 
τα στενά παραδοσιακά δρομάκια εναλλάσσονται με τις μοντέρνες 
συνοικίες. Εσείς καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και οι ντόπιοι θα 
φροντίσουν να σας κάνουν να νοιώσετε σαν στο σπίτι σας. 

H Kύπρος 
στην
καρδιά μας
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Η μεγαλοπρέπεια της θάλασσας συναντά τη γαλήνη 
της εξοχής 

Οι λάτρεις της Μεσογείου συρρέουν κατά χιλιάδες στο νησί της 
Αφροδίτης, όπου ο χρόνος έχει σταματήσει μπροστά στην ομορφιά 
της φύσης. Φημισμένη για τις εξαιρετικές της παραλίες με τα 
κρυστάλλινα γαλάζια νερά, η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες με 
τις πιο καθαρές ακτές στον κόσμο. Παράλληλα παρέχει μια τεράστια 
γκάμα μοναδικών εμπειριών. Αν είστε τολμηροί, κάντε μια βουτιά 
από τις πανέμορφες σπηλιές του Κάβο Γκρέκο. Αν από την άλλη 
είστε λάτρης της περιπέτειας τότε απολαύστε τη χερσόνησο του 
Ακάμα με την άγρια βλάστηση και επιδιώξτε να βρείτε τα σημεία οπου 
εκκολάπτονται τα μικρά χελωνάκια στην προστατευόμενη παραλία της 
Λάρας. Για όσους αναζητούν τη χαλάρωση, η απαλή λευκή άμμος των 
κόλπων της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά αποτελεί ιδανική λύση. 

Φεύγοντας από τις γραφικές ακτές, κατευθυνθείτε προς τα βουνά του 
Τρόοδους και απολαύστε καθαρό αέρα. Αποδράστε στα μέρη όπου 
η ιστορία έχει κρύψει τα ίχνη της στα πετρόκτιστα εκκλησάκια και 
στα εντυπωσιακά μοναστήρια. Η άγρια εξοχή αποτελεί το σπίτι των 
ακριβοθώρητων αγρινών της Κυπρού καθώς και περιπλανώμενων 
κοπαδιών από κατσίκες με φόντο το πλούσιο σε ενδημικά λουλούδια 
και αρωματικά βότανα τοπίο.  

Κάντε μια στάση σε ένα από τα θέρετρα αγροτουρισμού και χαλαρώστε 
σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον. Την επόμενη μέρα ακολουθήστε 
τους στενούς δρόμους και με κατεύθυνση τις ηλιολουσμένες νότιες 
βουνοπλαγιές του Τρόοδους θαυμάστε τους αμπελώνες , από τους 
οποίους παρασκευάζεται η φημισμένη Κουμανδαρία - ένα γλυκό 
ποτό για το οποίο λέγεται πως είναι το αρχαιότερο κρασί στον κόσμο. 

Κάθε περιοχή διαθέτει τα δικά της ήθη και έθιμα και συνεπώς κρύβει 
τα δικά της μυστικά. Το νησί είναι ένας πραγματικός παράδεισος για 
τους λάτρεις της αρχαιολογίας. 
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Μερικοί θέλουν να επισκεφθούν 
την πρωτεύουσα για ψώνια, 
ενώ άλλοι δεν μπορούν να 
αντισταθούν στις ποικίλες 
γαστρονομικές απολαύσεις 
των εστιατορίων της. Όποια 
προτίμηση και αν έχετε, η 
πολυπολιτισμική Λευκωσία 
ικανοποιεί όλα τα γούστα. 

Παρά το γεγονός ότι η κεντρική 
περιοχή της νέας πόλης 
επιδεικνύει ένα σύγχρονο 
κοσμοπολίτικο αέρα, αυτό 
που θα σας κατακτήσει είναι 
μια βόλτα στην παλιά πόλη, 
όπου η παραδοσιακή γοητεία 
ξεπροβάλλει μέσα από τα μικρά 
μαγαζάκια σε συνδυασμό με τα 
ζεστά χαμόγελα των ανθρώπων. 

Αφήστε τον εαυτό σας να χαθεί 
στα πλακόστρωτα δρομάκια της 
παλιάς πόλης και θαυμάστε τις 
χρωματιστές μπουκαμβίλιες, 
τα μικρά καταστήματα με 
χειροποίητα είδη, καθώς και τις 
παραδοσιακές ταβέρνες με τα 
λαχταριστά σπιτικά φαγητά. 

Αφεθείτε στη γοητεία των 
μεγαλόπρεπων ενετικών 
τειχών που περιτριγυρίζουν την 
πόλη με την αμμόλιθη Πύλη 
Αμμοχώστου που παλιότερα 
οδηγούσε στην παλιά πόλη. 

Στην τριγύρω περιοχή τώρα 
δεσπόζουν ιδρύματα πολιτισμού 
και θέατρα κουρνιασμένα 
ανάμεσα σε παλιά αρχοντικά 
και εργαστήρια ντόπιων 
καλλιτεχνών. Ασχέτως αν είστε 
οπαδός των αρχαιολογικών 
μνημείων ή της σύγχρονης 
τέχνης, φροντίστε να 
εξερευνήσετε τα μουσεία της 
περιοχής.

Λευκωσία
Στους 
ρυθμούς της 
πρωτεύουσας
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Λεμεσός
Η πόλη με τα πολλά πρόσωπα
Εάν υπάρχει μια πόλη που γνωρίζει την αληθινή έννοια της 
μεταμόρφωσης, τότε αυτή είναι η Λεμεσός. Πρόκειται για μια πόλη 
που γίνεται ολοένα και πιο κοσμοπολίτικη και περηφανεύεται για 
την ακμάζουσα πολιτιστική σκηνή καθώς και τους δυναμικούς και 
σύγχρονούς της ρυθμούς. Ειδικότερα τα βράδια οι καφετέριες και τα 
μπιστρό σφύζουν από κόσμο, ενώ οι επισκέπτες προσέχουν αμέσως 
την αρμονική σύζευξη μοντέρνας και παλιάς αρχιτεκτονικής. Από 
τη μια τα παλιά αρχοντικά από την εποχή της αποικιοκρατίας και οι 
μικρές γκαλερί δίπλα από τα μεγάλα κέντρα τέχνης και από την άλλη 
η μοντέρνα και υπερσύγχρονη μαρίνα, που σύντομα θα αποτελεί το 
νέο απόκτημα της πόλης και τα πολυτελή ξενοδοχεία κατα μήκος του 
παραλιακού μετώπου, συνθέτουν το κολάζ των μυριάδων προσώπων 
της «πόλης της διασκέδασης». 

Κατευθυνθείτε προς την αποβάθρα, και καθίστε να πιείτε το ποτό 
σας σε ένα από τα ανέμελα μπαράκια της παραλίας. Μιμηθείτε τους 
θαμώνες και δοκιμάστε ένα από τα εύγεστα κοκτέιλ με φόντο το 
γαλάζιο της θάλασσας. Αφήστε τα βήματά σας να σας οδηγήσουν 
στο πεζοδρομημένο ιστορικό τετράγωνο, όπου το μεσαιωνικό κάστρο 
περιβάλλεται από μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού με 
πιάτα όπως γεμιστό καλαμάρι, ριζότο γκουρμέ με θαλασσινά και 
λαχταριστές φρέσκιες σαλάτες.

Αν είστε λάτρες της τέχνης, η Λεμεσός διαθέτει σύγχρονα κέντρα 
τέχνης με καινοτόμα έργα ενώ εάν σας αρέσει η ιστορία μπορείτε 
να εξερευνήσετε τους αρχαιολογικούς χώρους της Αμαθούντας ή το 
κάστρο του Κολοσσιού, καθώς και το αρχαίο Κούριο που υπόσχεται 
μια θέα που κόβει την ανάσα. Ολοκληρώστε τη μέρα σας με μια 
βραδινή έξοδο για να απολαύσετε διεθνούς φήμης ερμηνευτές από 
το χώρο του θεάτρου, της μουσικής και του χορού.  



Τη μια στιγμή μπορεί να εξερευνείτε τις βραχώδεις ακτές και την 
επόμενη να βρεθείτε σε ένα ένδοξο αρχαιολογικό χώρο γεμάτο με 
ιστορικές ίντριγκες. Με τόσο μυστήριο στην ατμόσφαιρα, δεν αποτελεί 
καμία έκπληξη το γεγονός ότι η Αφροδίτη, η θεά της αγάπης και της 
ομορφιάς, αναδύθηκε από τους αφρούς της θαλάσσας στην Πέτρα 
του Ρωμιού. Μην παραλείψετε να αξιοποιήσετε τη φωτογραφική σας 
μηχανή, μιας και πρόκειται για ένα μέρος που αξίζει να αποτυπώσετε 
για πάντα, ιδιαίτερα όταν το ηλιοβασίλεμα αντικατοπτρίζεται στα νερά 
της θάλασσας. 

Ολόκληρη η πόλη συγκαταλέγεται στον επίσημο κατάλογο πολιτιστικής 
και παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αποκορύφωμα αποτελούν 
τα φημισμένα ψηφιδωτά της Πάφου, με το κάθε ένα να διηγείται την 
δική του ιστορία βγαλμένη από την ελληνική μυθολογία. Η νεκρόπολη 
γνωστή ως Τάφοι των Βασιλέων με τους άριστα διατηρημένους 
θαλάμους και τύμβους αποπνέει μια αύρα μυστηρίου στον επισκέπτη. 

Κάντε ένα διάλειμμα για φαγητό και ποτό σε ένα από τα πολυάριθμα 
κεντράκια κοντά στο μεσαιωνικό κάστρο και το παλιό λιμάνι της 
πόλης, που αποτελεί το κεντρικό σημείο τουριστικής δραστηριότητας. 
Όσον αφορά στις παραλίες, η Πάφος προσφέρει ένα μείγμα 
μοντέρνων δημοφιλών και πολυσύχναστων παραλιών καθώς και 
ήρεμες παραλίες για τους πιο φιλήσυχους. 
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Πάφος
Αρχαία
μυστικά
πίσω από
κάθε στροφή
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Λάρνακα
Το σπίτι των
φοινικόδεντρων
και των
φλαμίνγκο 

Παρά το γεγονός ότι η 
Λάρνακα ως επί το πλείστον 
φημίζεται για τον παραλιακό 
δρόμο που μαγνητίζει το 
βλέμμα των επισκεπτών 
χάρη στην δεντροστοιχία από 
φοινικόδεντρα και τις δεκάδες 
πολυσύχναστες καφετέριες 
και χώρους εστίασης, η πόλη 
έχει πολύ περισσότερα να 
προσφέρει στους επισκέπτες. 
Κάντε ένα ανέμελο περίπατο 
στα γραφικά δρομάκια της πόλης 
μέχρι και την Εκκλησία του Αγίου 
Λαζάρου, η οποία αποτελεί ένα 
από τα πιο λαμπρά παραδείγματα 
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, και 
θα ανακαλύψετε σωρεία μικρών 
καταστημάτων και βιοτεχνιών.  

Αν ρωτήσετε ένα ντόπιο να σας 
κατονομάσει το σημαντικότερο 
σημείο ενδιαφέροντος της 
πόλης, το πιο πιθανόν είναι ότι 
θα σας υποδείξει την αλυκή 
της Λάρνακας που αποτελεί 
το σπίτι για περίπου 80 είδη 
αποδημητικών πουλιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
επιβλητικών φλαμίνγκο από 
τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι 
Απρίλιο. Δίπλα από την αλυκή 
δεσπόζει το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, 
χώρος ιερού προσκηνύματος 
για χιλιάδες μουσουλμάνους με 
τους επιβλητικούς μιναρέδες 
που ξεπροβάλλουν μέσα από τις 
συστάδες φοινικόδεντρων και 
κυπαρισσιών. Η παραθαλάσσια 
πόλη αποτελεί πόλο έλξης για 
τους λάτρεις της περιπέτειας, ενώ 
χαρακτηριστικό στις παραλίες 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
είναι οι χρωματιστοί χαρταετοί 
ψηλά στον ουρανό. 



Τίποτα στην περιοχή 
Αμμοχώστου δεν θυμίζει 
πια τα γαλήνια χωριουδάκια 
στις νοτιοανατολικές ακτές 
του νησιού των περασμένων 
δεκαετιών. Τώρα η επαρχία 
κατακλύζεται από τουρίστες από 
όλο τον κόσμο που αναζητούν 
στιγμές διασκέδασης και 
διακοπές γεμάτες ήλιο και 
θάλασσα. Οι παραλίες της 
Αγίας Νάπας και του Πρωταρά 
ικανοποιούν κάθε επιθυμία 
των ταξιδιωτών, και μια 
πληθώρα χώρων διασκέδασης 
σε συνάρτηση με πολυτελή 
ξενοδοχεία καθώς και μικρότερα 
τουριστικά καταλύματα κάνουν 
το προορισμό υπερβολικά 
ελκυστικό. Το πακέτο 
συμπληρώνει η εκπληκτική 
λευκή άμμος στις ακτές, 
χαρίζοντας έτσι ένα ακαταμάχητο 
συνδυασμό. 

Μια βόλτα με το αυτοκίνητο 
κατά μήκος της ακτής από την 
Αγία Νάπα μέχρι τον Πρωταρά 
θα σας προσφέρει εικόνες 
που θα σας κόψουν την 
ανάσα. Το εθνικό πάρκο του 
Κάβο Γκρέκο είναι ιδανικό για 
πεζοπορία και ιππασία με μια 
εντυπωσιακά όμορφη εκκλησία 
στην κορυφή του λόφου, ενώ 
οι απομονωμένοι κολπίσκοι 
προσφέρονται για υποβρύχια 
κατάδυση. 

Το μοναστήρι της Αγίας Νάπας με 
την Ενετική αρχιτεκτονική χαρίζει 
ένα συναίσθημα Μεσαιωνικής 
παράδοσης, ενώ το σύγχρονο 
μουσείο «Θάλασσα» συστήνεται 
για όσους θαυμάζουν τη ναυτική 
τέχνη και την ιστορία της.

Αμμόχωστος
Ένας
παντοτινός 
παραθαλάσσιος 
παράδεισος 
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Ανατολική Διαδροµή
Όπου η παράδοση αψηφά
τα γυρίσµατα του χρόνου
Ξεκινήστε από τα µακρινά ανατολικά χωριά, κοινώς γνωστά 
ως Κοκκινοχώρια στην επαρχία Αµµοχώστου, εκεί όπου 
καλλιεργούνται οι νόστιµες πατάτες του νησιού σε πλούσιο 
κοκκινόχωµα. Ακολούθως πάρτε το δρόµο προς τη Λάρνακα όπου 
θα µαγευτείτε από το µοναστήρι του Σταυροβουνιού. Κτισµένο 
ψηλά στη βουνοκορφή, το µοναστήρι φηµολογείται πως είναι το 
παλαιότερο στο νησί. Παντελώς αποµονωµένο προσφέρει ένα 
πραγµατικό θέαµα, λες και έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής ή από 
κάποιο κινηµατογραφικό πλατό. 

Καθίστε και απολαύστε τη θέα πριν προχωρήσετε πιο βαθιά 
προς τα γοητευτικά Λεύκαρα µε τα στενά του δροµάκια και τις 
χαρακτηριστικές κεραµιδένιες στέγες. Το χωριό είναι κυρίως 
γνωστό για τα χειροποίητα κεντήµατά του από τους µεσαιωνικούς 
χρόνους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των γυναικών που 
κάθονται έξω από τα σπίτια ή τα µαγαζιά τους και κεντούν, 
κουβεντιάζοντας τα νέα του χωριού. Την ίδια στιγµή οι άντρες του 
χωριού ασχολούνται µε την κατασκευή των µονάκριβων ασηµικών. 
Ψωνίστε παραδοσιακά προϊόντα και ακολούθως κάντε τη βόλτα 
σας στο µουσείο λαϊκής τέχνης για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ενώ 
τα Λεύκαρα θεωρούνταν ως µια από τις πλέον εύπορες περιοχές 
κατά την περίοδο της Αναγέννησης, το παρακείµενο χωριό Κάτω 
Δρυς παρέχει στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυµάσουν µια 
πιο παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Διαδροµή της αρχαιότητας 
Θαύµατα της ιστορίας
στα πόδια σας
Τα πολυάριθµα µονοπάτια που σας οδηγούν πίσω στο ένδοξο 
παρελθόν προσφέρουν µια εκπληκτική επιλογή από αρχαιολογικούς 
χώρους προς εξερεύνηση. Με την πλούσια ιστορία του που αφηγείται 
και ζωντανεύει τα αρχαία χρόνια, το νησί φιλοξενεί µερικούς από 
τους παλαιότερους οικισµούς που έφερε στο φως η αρχαιολογική 
σκαπάνη, αλλά και αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα που προκαλούν την 
απόλυτη αίσθηση δέους στον επισκέπτη. Αρχίστε την εξερεύνησή 
σας από την ανατολική ακτή µε την αρχαία πόλη του Κιτίου στη 
Λάρνακα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε ναούς που 
χρονολογούνται από τον 13ον αιώνα π.Χ.

Καθώς ακολουθείτε την αναφορική διαδροµή µεταξύ Λάρνακας 
και Λεµεσού µπροστά σας ξεπροβάλλει µια εντυπωσιακή 
βουνοπλαγιά, που φιλοξενεί το νεολιθικό οικισµό της Χοιροκιτίας, 
µε τα χαρακτηριστικά κυλινδρικά σπίτια από πέτρα και πηλό, ζωντανή 
µαρτυρία του αρχαιότερου µόνιµου ανθρώπινου οικισµού στο νησί. 
Στην νοτιοανατολική ακτή, ορθώνεται µπροστά σας το αρχαίο 
ελληνορωµαικό Κούριο, σπουδαίο επίτευγµα του αρχαίου κόσµου, 
µε το θέατρό του να δεσπόζει ψηλά στην κορυφή ενός απότοµου 
βράχου, προσφέροντας έτσι µια φανταστική θέα που συνδυάζει γη 
και θάλασσα. Τους καλοκαιρινούς µήνες, οι µουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις που διοργανώνονται στο χώρο ξαναζωντανεύουν 
το αρχαίο παρελθόν. Ακολουθήστε στη συνέχεια την ακτογραµµή 
µε κατεύθυνση την Πάφο, την πόλη µε τους ξακουστούς ανά το 
παγκόσµιο αρχαιολογικούς χώρους, από την Παλαίπαφο (Κούκλια) 
µέχρι και την καρδιά της Κάτω Πάφου. 
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Βυζαντινή Διαδροµή
Ο δρόµος των αγίων 
Κουρνιασµένος στην οροσειρά του Τρόοδους βρίσκεται ένας 
πραγµατικός Βυζαντινός θησαυρός που αποκαλύπτει τη θρησκευτική 
κληροµονιά του νησιού. Η γεωγραφική θέση του νησιού ως ένα 
από τα σηµαντικότερα σταυροδρόµια της Ανατολικής Μεσογείου 
έχει συµβάλει στην ύπαρξη µεγάλου αριθµού εκκλησιών και 
µεγαλόπρεπων µοναστηριών της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Τα ιερά αυτά κτίσµατα έχουν παραµείνει ως επί το πλείστον 
αναλλοίωτα διάµεσου των αιώνων και εκπέµπουν µια πνευµατική 
αύρα, όπου πίσω από τις χαρακτηριστικές ξύλινες θύρες ξεπροβάλλει 
µια σωρεία ζωντανών εικόνων και τοιχογραφιών που απεικονίζουν 
αγίους, αποστόλους και ιστορίες από τη Βίβλο. 

Νοουµένο ότι δέκα από αυτές τις πανέµορφες εκκλησίες έχουν 
συµπεριληφθεί στον κατάλογο µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της ΟΥΝΕΣΚΟ, µπορείτε να οργανώσετε ένα ταξίδι αρχίζοντας από 
την Πιτσιλιά, συνεχίζοντας προς τη Μαραθάσα και τη Σολέα για να 
ανακαλύψετε από µόνοι σας τη σπάνια οµορφιά τους. Η ιστορία των 
εκκλησιών είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο είναι και η εξερεύνησή 
τους. Οι ιστορίες των Αγίων και των Αποστόλων τονίζουν την 
ακµάζουσα εκκλησιαστική ζωή στο βουνό και αποτελούν πόλο έλξης 
για περίεργους επισκέπτες καθηµερινά. Βεβαιωθείτε όπως κάνετε 
µια στάση σε όλες τις επιβλητικές εκκλησίες αφιερωµένες στον 
Τίµιο Σταυρό και οι οποίες αποτίουν φόρο τιµής στην Αγία Ελένη, 
τη µητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία πέρασε από το νησί 
κατά την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

10

Δυτική Διαδροµή
Ανακαλύπτοντας λιγότερο 
γνωστά µονοπάτια 
Κατευθυνθείτε προς την Πόλη Χρυσοχούς και αφεθείτε στη 
µαγεία µιας µικρής πόλης που εκπέµπει τη γοητεία ενός γαλήνιου 
παραλιακού τοπίου. Σε απόσταση αναπνοής θα βρείτε το ψαροχώρι 
Λατσί, αγαπηµένο προορισµό των ντόπιων που πάνε εκεί για 
να απολαύσουν λαχταριστούς ολόφρεσκους ψαροµεζέδες στις 
παραλιακές ταβέρνες. Η διαδροµή µε το πλοιάριο θα σας οδηγήσει 
σε βραχώδεις σπηλιές που προσφέρονται για υπέροχες βουτιές στα 
κρυστάλλινα καταγάλανα νερά. Αν πάλι έχετε την περιέργεια να δείτε 
πού απολάµβανε το λουτρό της µια αρχαία θεά, σε κοντινή απόσταση 
βρίσκονται στα Λουτρά της Αφροδίτης, µια λίµνη περιτρυγιρισµένη 
από ένα ειδυλλιακό και αισθησιακό τοπίο και ένα καταπράσινο 
µονοπάτι κατάσπαρτο από ευωδιαστά λουλούδια και βότανα.

Ακολουθήστε στη συνέχεια την ανηφορική διαδροµή προς την 
ενδοχώρα, όπου θα ανακαλύψετε ένα ελικοειδές λαβύρινθο από 
χωριά διάσπαρτα στο Οροπέδιο της Λαόνα, όπως ο Κάθηκας, 
η Κρήτου Τέρρα και οι Αρόδες. Αν όµως εκείνο που επιθυµείτε 
πραγµατικά είναι να φορτίσετε τις µπαταρίες σας, τότε απλά 
απολαύστε την άγρια φυσική οµορφιά που ξετυλίγεται µπροστά σας, 
από την προστατεύοµενη περιοχή του Ακάµα µε την πυκνή βλάστηση 
µέχρι την ειδυλλιακή γαλήνια ατµόσφαιρα του Πωµού. Δέος στους 
εξερευνητές προκαλεί το φαράγγι του Άβακα, µε το τραχύ και 
δύσκολο µονοπάτι του. Κατά το βραδάκι κατευθυνθείτε προς τον 
Πωµό για να θαυµάστε την πανοραµική θέα µε τα άπειρα φωτάκια 
των γύρω χωριών να τρεµοπαίζουν στο ορίζοντα.



Ανατολική Διαδροµή
Όπου η παράδοση αψηφά
τα γυρίσµατα του χρόνου
Ξεκινήστε από τα µακρινά ανατολικά χωριά, κοινώς γνωστά 
ως Κοκκινοχώρια στην επαρχία Αµµοχώστου, εκεί όπου 
καλλιεργούνται οι νόστιµες πατάτες του νησιού σε πλούσιο 
κοκκινόχωµα. Ακολούθως πάρτε το δρόµο προς τη Λάρνακα όπου 
θα µαγευτείτε από το µοναστήρι του Σταυροβουνιού. Κτισµένο 
ψηλά στη βουνοκορφή, το µοναστήρι φηµολογείται πως είναι το 
παλαιότερο στο νησί. Παντελώς αποµονωµένο προσφέρει ένα 
πραγµατικό θέαµα, λες και έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής ή από 
κάποιο κινηµατογραφικό πλατό. 

Καθίστε και απολαύστε τη θέα πριν προχωρήσετε πιο βαθιά 
προς τα γοητευτικά Λεύκαρα µε τα στενά του δροµάκια και τις 
χαρακτηριστικές κεραµιδένιες στέγες. Το χωριό είναι κυρίως 
γνωστό για τα χειροποίητα κεντήµατά του από τους µεσαιωνικούς 
χρόνους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των γυναικών που 
κάθονται έξω από τα σπίτια ή τα µαγαζιά τους και κεντούν, 
κουβεντιάζοντας τα νέα του χωριού. Την ίδια στιγµή οι άντρες του 
χωριού ασχολούνται µε την κατασκευή των µονάκριβων ασηµικών. 
Ψωνίστε παραδοσιακά προϊόντα και ακολούθως κάντε τη βόλτα 
σας στο µουσείο λαϊκής τέχνης για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ενώ 
τα Λεύκαρα θεωρούνταν ως µια από τις πλέον εύπορες περιοχές 
κατά την περίοδο της Αναγέννησης, το παρακείµενο χωριό Κάτω 
Δρυς παρέχει στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυµάσουν µια 
πιο παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Διαδροµή της αρχαιότητας 
Θαύµατα της ιστορίας
στα πόδια σας
Τα πολυάριθµα µονοπάτια που σας οδηγούν πίσω στο ένδοξο 
παρελθόν προσφέρουν µια εκπληκτική επιλογή από αρχαιολογικούς 
χώρους προς εξερεύνηση. Με την πλούσια ιστορία του που αφηγείται 
και ζωντανεύει τα αρχαία χρόνια, το νησί φιλοξενεί µερικούς από 
τους παλαιότερους οικισµούς που έφερε στο φως η αρχαιολογική 
σκαπάνη, αλλά και αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα που προκαλούν την 
απόλυτη αίσθηση δέους στον επισκέπτη. Αρχίστε την εξερεύνησή 
σας από την ανατολική ακτή µε την αρχαία πόλη του Κιτίου στη 
Λάρνακα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε ναούς που 
χρονολογούνται από τον 13ον αιώνα π.Χ.

Καθώς ακολουθείτε την αναφορική διαδροµή µεταξύ Λάρνακας 
και Λεµεσού µπροστά σας ξεπροβάλλει µια εντυπωσιακή 
βουνοπλαγιά, που φιλοξενεί το νεολιθικό οικισµό της Χοιροκιτίας, 
µε τα χαρακτηριστικά κυλινδρικά σπίτια από πέτρα και πηλό, ζωντανή 
µαρτυρία του αρχαιότερου µόνιµου ανθρώπινου οικισµού στο νησί. 
Στην νοτιοανατολική ακτή, ορθώνεται µπροστά σας το αρχαίο 
ελληνορωµαικό Κούριο, σπουδαίο επίτευγµα του αρχαίου κόσµου, 
µε το θέατρό του να δεσπόζει ψηλά στην κορυφή ενός απότοµου 
βράχου, προσφέροντας έτσι µια φανταστική θέα που συνδυάζει γη 
και θάλασσα. Τους καλοκαιρινούς µήνες, οι µουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις που διοργανώνονται στο χώρο ξαναζωντανεύουν 
το αρχαίο παρελθόν. Ακολουθήστε στη συνέχεια την ακτογραµµή 
µε κατεύθυνση την Πάφο, την πόλη µε τους ξακουστούς ανά το 
παγκόσµιο αρχαιολογικούς χώρους, από την Παλαίπαφο (Κούκλια) 
µέχρι και την καρδιά της Κάτω Πάφου. 
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     ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 Αρχαιολογικοί χώροι

 Πόλεις

 Χωριά

 Κύριος δρόµος

 Αυτοκινητόδροµος

 Όρια περιοχής υπό τουρκική κατοχή

 Εκκλησίες, Μοναστήρια

 Παγκόσµια Κληρονοµιά UNESCO

Οδηγός 
Διαδροµών 
Κύπρου 

Δρόµος του κρασιού 
Χαίρε στο ένδοξο σταφύλι
Σε ένα νησί που υπερηφανεύεται για τους αµέτρητους θησαυρούς 
του, τη µεγαλύτερη ίσως απόλαυση προσφέρει το ντόπιο κρασί, 
ιδανικό κέρασµα σε κάθε κοινωνική σύναξη, γαµήλια τελετή ή 
οικογενειακό δείπνο. Στις ηλιοφίλητες νότιες και κατάφυτες από 
αµπελώνες πλαγιές της οροσειράς του Τρόοδους, ανάµεσα στα 
σκορπισµένα χωριουδάκια της διαδροµής Λεµεσού Πάφου, 
περισσότερα από 50 σύγχρονα οινοποιεία σας περιµένουν να 
τα ανακαλύψετε. Τα οινοποιεία αυτά προσφέρουν µια πραγµατικά 
απολαυστική εµπειρία στους οινογνώστες, αλλά και σε όσους 
αγαπούν το κρασί. 

Οι πιο δηµοφιλείς τοπικές ποικιλίες κρασιών που µπορείτε να 
δοκιµάσετε είναι το «µαύρο» (σκούρα κόκκινα σταφύλια) και το 
«ξυνιστέρι» (άσπρα σταφύλια), καθώς και κάποιες δελεαστικές νέες 
γεύσεις. Ας µην ξεχνάµε και την περίφηµη γλυκιά Κουµανδαρία, 
την οποία ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος είχε χαρακτηρίσει ως «τον 
βασιλιά των κρασιών και το κρασί των βασιλέων».

Ο αριθµός των διαδροµών που µπορείτε να ακολουθήσετε είναι 
ατέλειωτος ξεκινώντας από το χωριό της Πιτσιλιάς µέχρι το 
ποτάµι του Διαρίζου. Κάντε όµως µια στάση σε κάποιο µουσείο 
αφιερωµένο στο κρασί πριν ταξιδέψετε πιο πέρα και δοκιµάστε 
µερικά από τα κρασιά εκλεκτής εσοδείας. Εις υγείαν!

Ο δρόµος της Αφροδίτης
Στα χνάρια µιας θεάς 
Πουθενά δεν είναι η παρουσία της θεάς τόσο έντονη όσο 
στα αρχαιολογικά µνηµεία που είναι αφιερωµένα σε αυτήν. 
Οι επισκέπτες µπορούν να δουν όλη την ένδοξη πορεία της 
µυθολογίας να ζωντανεύει µπροστά στα µάτια τους. Ξεδιπλώστε 
την ιστορία και µάθετε για τη γέννησή της, τη λατρεία της και τις 
πολλές ερωτικές τελετουργίες προς τιµή της. 

Ξεκινήστε από τα Λουτρά της Αφροδίτης και στη συνέχεια 
κατευθυνθείτε προς την Πέτρα του Ρωµιού, τη µαγική τοποθεσία 
που θεωρείται ως τόπος γέννησης της θεάς. Συνεχίστε το 
ταξίδι σας προς τα Κούκλια και το περίφηµο περίτεχνο ιερό της 
Αφροδίτης, το οποίο αντιπροσώπευε κέντρο λατρείας της θεάς 
για όλο τον αρχαίο κόσµο. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και 
το διπλανό µουσείο που στεγάζεται στην ανατολική πτέρυγα µιας 
µεσαιωνικής έπαυλης, όπου και θα ανακαλύψετε τη µυθολογική 
σηµασία της θεάς Αφροδίτης. 

Κατευθυνθείτε προς την Αµαθούντα στη Λεµεσό, όπου βρίσκεται 
µια από τις αρχαιότερες βασιλικές πόλεις της Κύπρου. Ο 
αρχαιολογικός χώρος έχει ισχυρούς δεσµούς µε τη λατρεία της 
θεάς Αφροδίτης. Μετά την επίσκεψή σας στα ερείπια του ναού 
της Αφροδίτης, σειρά έχει το Επαρχιακό Μουσείο Λεµεσού όπου 
µπορείτε να εµβαθύνετε τις γνώσεις σας για την αγαπηµένη θεά 
της αρχαιότητας. Τέλος, φροντίστε να συµπεριλάβετε το Κίτι στις 
εξορµήσεις σας κάνοντας µια στάση στον κύριο αρχαιολογικό 
χώρο της αρχαίας πόλης και εξερευνήστε τους δεσµούς της 
περιοχής µε τη θεά της αγάπης και τη θάλασσα. 
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αγαπούν το κρασί. 

Οι πιο δηµοφιλείς τοπικές ποικιλίες κρασιών που µπορείτε να 
δοκιµάσετε είναι το «µαύρο» (σκούρα κόκκινα σταφύλια) και το 
«ξυνιστέρι» (άσπρα σταφύλια), καθώς και κάποιες δελεαστικές νέες 
γεύσεις. Ας µην ξεχνάµε και την περίφηµη γλυκιά Κουµανδαρία, 
την οποία ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος είχε χαρακτηρίσει ως «τον 
βασιλιά των κρασιών και το κρασί των βασιλέων».

Ο αριθµός των διαδροµών που µπορείτε να ακολουθήσετε είναι 
ατέλειωτος ξεκινώντας από το χωριό της Πιτσιλιάς µέχρι το 
ποτάµι του Διαρίζου. Κάντε όµως µια στάση σε κάποιο µουσείο 
αφιερωµένο στο κρασί πριν ταξιδέψετε πιο πέρα και δοκιµάστε 
µερικά από τα κρασιά εκλεκτής εσοδείας. Εις υγείαν!

Ο δρόµος της Αφροδίτης
Στα χνάρια µιας θεάς 
Πουθενά δεν είναι η παρουσία της θεάς τόσο έντονη όσο 
στα αρχαιολογικά µνηµεία που είναι αφιερωµένα σε αυτήν. 
Οι επισκέπτες µπορούν να δουν όλη την ένδοξη πορεία της 
µυθολογίας να ζωντανεύει µπροστά στα µάτια τους. Ξεδιπλώστε 
την ιστορία και µάθετε για τη γέννησή της, τη λατρεία της και τις 
πολλές ερωτικές τελετουργίες προς τιµή της. 

Ξεκινήστε από τα Λουτρά της Αφροδίτης και στη συνέχεια 
κατευθυνθείτε προς την Πέτρα του Ρωµιού, τη µαγική τοποθεσία 
που θεωρείται ως τόπος γέννησης της θεάς. Συνεχίστε το 
ταξίδι σας προς τα Κούκλια και το περίφηµο περίτεχνο ιερό της 
Αφροδίτης, το οποίο αντιπροσώπευε κέντρο λατρείας της θεάς 
για όλο τον αρχαίο κόσµο. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και 
το διπλανό µουσείο που στεγάζεται στην ανατολική πτέρυγα µιας 
µεσαιωνικής έπαυλης, όπου και θα ανακαλύψετε τη µυθολογική 
σηµασία της θεάς Αφροδίτης. 

Κατευθυνθείτε προς την Αµαθούντα στη Λεµεσό, όπου βρίσκεται 
µια από τις αρχαιότερες βασιλικές πόλεις της Κύπρου. Ο 
αρχαιολογικός χώρος έχει ισχυρούς δεσµούς µε τη λατρεία της 
θεάς Αφροδίτης. Μετά την επίσκεψή σας στα ερείπια του ναού 
της Αφροδίτης, σειρά έχει το Επαρχιακό Μουσείο Λεµεσού όπου 
µπορείτε να εµβαθύνετε τις γνώσεις σας για την αγαπηµένη θεά 
της αρχαιότητας. Τέλος, φροντίστε να συµπεριλάβετε το Κίτι στις 
εξορµήσεις σας κάνοντας µια στάση στον κύριο αρχαιολογικό 
χώρο της αρχαίας πόλης και εξερευνήστε τους δεσµούς της 
περιοχής µε τη θεά της αγάπης και τη θάλασσα. 
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Ανατολική Διαδροµή
Όπου η παράδοση αψηφά
τα γυρίσµατα του χρόνου
Ξεκινήστε από τα µακρινά ανατολικά χωριά, κοινώς γνωστά 
ως Κοκκινοχώρια στην επαρχία Αµµοχώστου, εκεί όπου 
καλλιεργούνται οι νόστιµες πατάτες του νησιού σε πλούσιο 
κοκκινόχωµα. Ακολούθως πάρτε το δρόµο προς τη Λάρνακα όπου 
θα µαγευτείτε από το µοναστήρι του Σταυροβουνιού. Κτισµένο 
ψηλά στη βουνοκορφή, το µοναστήρι φηµολογείται πως είναι το 
παλαιότερο στο νησί. Παντελώς αποµονωµένο προσφέρει ένα 
πραγµατικό θέαµα, λες και έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής ή από 
κάποιο κινηµατογραφικό πλατό. 

Καθίστε και απολαύστε τη θέα πριν προχωρήσετε πιο βαθιά 
προς τα γοητευτικά Λεύκαρα µε τα στενά του δροµάκια και τις 
χαρακτηριστικές κεραµιδένιες στέγες. Το χωριό είναι κυρίως 
γνωστό για τα χειροποίητα κεντήµατά του από τους µεσαιωνικούς 
χρόνους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των γυναικών που 
κάθονται έξω από τα σπίτια ή τα µαγαζιά τους και κεντούν, 
κουβεντιάζοντας τα νέα του χωριού. Την ίδια στιγµή οι άντρες του 
χωριού ασχολούνται µε την κατασκευή των µονάκριβων ασηµικών. 
Ψωνίστε παραδοσιακά προϊόντα και ακολούθως κάντε τη βόλτα 
σας στο µουσείο λαϊκής τέχνης για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ενώ 
τα Λεύκαρα θεωρούνταν ως µια από τις πλέον εύπορες περιοχές 
κατά την περίοδο της Αναγέννησης, το παρακείµενο χωριό Κάτω 
Δρυς παρέχει στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυµάσουν µια 
πιο παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Διαδροµή της αρχαιότητας 
Θαύµατα της ιστορίας
στα πόδια σας
Τα πολυάριθµα µονοπάτια που σας οδηγούν πίσω στο ένδοξο 
παρελθόν προσφέρουν µια εκπληκτική επιλογή από αρχαιολογικούς 
χώρους προς εξερεύνηση. Με την πλούσια ιστορία του που αφηγείται 
και ζωντανεύει τα αρχαία χρόνια, το νησί φιλοξενεί µερικούς από 
τους παλαιότερους οικισµούς που έφερε στο φως η αρχαιολογική 
σκαπάνη, αλλά και αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα που προκαλούν την 
απόλυτη αίσθηση δέους στον επισκέπτη. Αρχίστε την εξερεύνησή 
σας από την ανατολική ακτή µε την αρχαία πόλη του Κιτίου στη 
Λάρνακα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε ναούς που 
χρονολογούνται από τον 13ον αιώνα π.Χ.

Καθώς ακολουθείτε την αναφορική διαδροµή µεταξύ Λάρνακας 
και Λεµεσού µπροστά σας ξεπροβάλλει µια εντυπωσιακή 
βουνοπλαγιά, που φιλοξενεί το νεολιθικό οικισµό της Χοιροκιτίας, 
µε τα χαρακτηριστικά κυλινδρικά σπίτια από πέτρα και πηλό, ζωντανή 
µαρτυρία του αρχαιότερου µόνιµου ανθρώπινου οικισµού στο νησί. 
Στην νοτιοανατολική ακτή, ορθώνεται µπροστά σας το αρχαίο 
ελληνορωµαικό Κούριο, σπουδαίο επίτευγµα του αρχαίου κόσµου, 
µε το θέατρό του να δεσπόζει ψηλά στην κορυφή ενός απότοµου 
βράχου, προσφέροντας έτσι µια φανταστική θέα που συνδυάζει γη 
και θάλασσα. Τους καλοκαιρινούς µήνες, οι µουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις που διοργανώνονται στο χώρο ξαναζωντανεύουν 
το αρχαίο παρελθόν. Ακολουθήστε στη συνέχεια την ακτογραµµή 
µε κατεύθυνση την Πάφο, την πόλη µε τους ξακουστούς ανά το 
παγκόσµιο αρχαιολογικούς χώρους, από την Παλαίπαφο (Κούκλια) 
µέχρι και την καρδιά της Κάτω Πάφου. 
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Βυζαντινή Διαδροµή
Ο δρόµος των αγίων 
Κουρνιασµένος στην οροσειρά του Τρόοδους βρίσκεται ένας 
πραγµατικός Βυζαντινός θησαυρός που αποκαλύπτει τη θρησκευτική 
κληροµονιά του νησιού. Η γεωγραφική θέση του νησιού ως ένα 
από τα σηµαντικότερα σταυροδρόµια της Ανατολικής Μεσογείου 
έχει συµβάλει στην ύπαρξη µεγάλου αριθµού εκκλησιών και 
µεγαλόπρεπων µοναστηριών της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Τα ιερά αυτά κτίσµατα έχουν παραµείνει ως επί το πλείστον 
αναλλοίωτα διάµεσου των αιώνων και εκπέµπουν µια πνευµατική 
αύρα, όπου πίσω από τις χαρακτηριστικές ξύλινες θύρες ξεπροβάλλει 
µια σωρεία ζωντανών εικόνων και τοιχογραφιών που απεικονίζουν 
αγίους, αποστόλους και ιστορίες από τη Βίβλο. 

Νοουµένο ότι δέκα από αυτές τις πανέµορφες εκκλησίες έχουν 
συµπεριληφθεί στον κατάλογο µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της ΟΥΝΕΣΚΟ, µπορείτε να οργανώσετε ένα ταξίδι αρχίζοντας από 
την Πιτσιλιά, συνεχίζοντας προς τη Μαραθάσα και τη Σολέα για να 
ανακαλύψετε από µόνοι σας τη σπάνια οµορφιά τους. Η ιστορία των 
εκκλησιών είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο είναι και η εξερεύνησή 
τους. Οι ιστορίες των Αγίων και των Αποστόλων τονίζουν την 
ακµάζουσα εκκλησιαστική ζωή στο βουνό και αποτελούν πόλο έλξης 
για περίεργους επισκέπτες καθηµερινά. Βεβαιωθείτε όπως κάνετε 
µια στάση σε όλες τις επιβλητικές εκκλησίες αφιερωµένες στον 
Τίµιο Σταυρό και οι οποίες αποτίουν φόρο τιµής στην Αγία Ελένη, 
τη µητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία πέρασε από το νησί 
κατά την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.
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Δυτική Διαδροµή
Ανακαλύπτοντας λιγότερο 
γνωστά µονοπάτια 
Κατευθυνθείτε προς την Πόλη Χρυσοχούς και αφεθείτε στη 
µαγεία µιας µικρής πόλης που εκπέµπει τη γοητεία ενός γαλήνιου 
παραλιακού τοπίου. Σε απόσταση αναπνοής θα βρείτε το ψαροχώρι 
Λατσί, αγαπηµένο προορισµό των ντόπιων που πάνε εκεί για 
να απολαύσουν λαχταριστούς ολόφρεσκους ψαροµεζέδες στις 
παραλιακές ταβέρνες. Η διαδροµή µε το πλοιάριο θα σας οδηγήσει 
σε βραχώδεις σπηλιές που προσφέρονται για υπέροχες βουτιές στα 
κρυστάλλινα καταγάλανα νερά. Αν πάλι έχετε την περιέργεια να δείτε 
πού απολάµβανε το λουτρό της µια αρχαία θεά, σε κοντινή απόσταση 
βρίσκονται στα Λουτρά της Αφροδίτης, µια λίµνη περιτρυγιρισµένη 
από ένα ειδυλλιακό και αισθησιακό τοπίο και ένα καταπράσινο 
µονοπάτι κατάσπαρτο από ευωδιαστά λουλούδια και βότανα.

Ακολουθήστε στη συνέχεια την ανηφορική διαδροµή προς την 
ενδοχώρα, όπου θα ανακαλύψετε ένα ελικοειδές λαβύρινθο από 
χωριά διάσπαρτα στο Οροπέδιο της Λαόνα, όπως ο Κάθηκας, 
η Κρήτου Τέρρα και οι Αρόδες. Αν όµως εκείνο που επιθυµείτε 
πραγµατικά είναι να φορτίσετε τις µπαταρίες σας, τότε απλά 
απολαύστε την άγρια φυσική οµορφιά που ξετυλίγεται µπροστά σας, 
από την προστατεύοµενη περιοχή του Ακάµα µε την πυκνή βλάστηση 
µέχρι την ειδυλλιακή γαλήνια ατµόσφαιρα του Πωµού. Δέος στους 
εξερευνητές προκαλεί το φαράγγι του Άβακα, µε το τραχύ και 
δύσκολο µονοπάτι του. Κατά το βραδάκι κατευθυνθείτε προς τον 
Πωµό για να θαυµάστε την πανοραµική θέα µε τα άπειρα φωτάκια 
των γύρω χωριών να τρεµοπαίζουν στο ορίζοντα.



Ανατολική Διαδροµή
Όπου η παράδοση αψηφά
τα γυρίσµατα του χρόνου
Ξεκινήστε από τα µακρινά ανατολικά χωριά, κοινώς γνωστά 
ως Κοκκινοχώρια στην επαρχία Αµµοχώστου, εκεί όπου 
καλλιεργούνται οι νόστιµες πατάτες του νησιού σε πλούσιο 
κοκκινόχωµα. Ακολούθως πάρτε το δρόµο προς τη Λάρνακα όπου 
θα µαγευτείτε από το µοναστήρι του Σταυροβουνιού. Κτισµένο 
ψηλά στη βουνοκορφή, το µοναστήρι φηµολογείται πως είναι το 
παλαιότερο στο νησί. Παντελώς αποµονωµένο προσφέρει ένα 
πραγµατικό θέαµα, λες και έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής ή από 
κάποιο κινηµατογραφικό πλατό. 

Καθίστε και απολαύστε τη θέα πριν προχωρήσετε πιο βαθιά 
προς τα γοητευτικά Λεύκαρα µε τα στενά του δροµάκια και τις 
χαρακτηριστικές κεραµιδένιες στέγες. Το χωριό είναι κυρίως 
γνωστό για τα χειροποίητα κεντήµατά του από τους µεσαιωνικούς 
χρόνους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των γυναικών που 
κάθονται έξω από τα σπίτια ή τα µαγαζιά τους και κεντούν, 
κουβεντιάζοντας τα νέα του χωριού. Την ίδια στιγµή οι άντρες του 
χωριού ασχολούνται µε την κατασκευή των µονάκριβων ασηµικών. 
Ψωνίστε παραδοσιακά προϊόντα και ακολούθως κάντε τη βόλτα 
σας στο µουσείο λαϊκής τέχνης για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ενώ 
τα Λεύκαρα θεωρούνταν ως µια από τις πλέον εύπορες περιοχές 
κατά την περίοδο της Αναγέννησης, το παρακείµενο χωριό Κάτω 
Δρυς παρέχει στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυµάσουν µια 
πιο παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Διαδροµή της αρχαιότητας 
Θαύµατα της ιστορίας
στα πόδια σας
Τα πολυάριθµα µονοπάτια που σας οδηγούν πίσω στο ένδοξο 
παρελθόν προσφέρουν µια εκπληκτική επιλογή από αρχαιολογικούς 
χώρους προς εξερεύνηση. Με την πλούσια ιστορία του που αφηγείται 
και ζωντανεύει τα αρχαία χρόνια, το νησί φιλοξενεί µερικούς από 
τους παλαιότερους οικισµούς που έφερε στο φως η αρχαιολογική 
σκαπάνη, αλλά και αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα που προκαλούν την 
απόλυτη αίσθηση δέους στον επισκέπτη. Αρχίστε την εξερεύνησή 
σας από την ανατολική ακτή µε την αρχαία πόλη του Κιτίου στη 
Λάρνακα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε ναούς που 
χρονολογούνται από τον 13ον αιώνα π.Χ.

Καθώς ακολουθείτε την αναφορική διαδροµή µεταξύ Λάρνακας 
και Λεµεσού µπροστά σας ξεπροβάλλει µια εντυπωσιακή 
βουνοπλαγιά, που φιλοξενεί το νεολιθικό οικισµό της Χοιροκιτίας, 
µε τα χαρακτηριστικά κυλινδρικά σπίτια από πέτρα και πηλό, ζωντανή 
µαρτυρία του αρχαιότερου µόνιµου ανθρώπινου οικισµού στο νησί. 
Στην νοτιοανατολική ακτή, ορθώνεται µπροστά σας το αρχαίο 
ελληνορωµαικό Κούριο, σπουδαίο επίτευγµα του αρχαίου κόσµου, 
µε το θέατρό του να δεσπόζει ψηλά στην κορυφή ενός απότοµου 
βράχου, προσφέροντας έτσι µια φανταστική θέα που συνδυάζει γη 
και θάλασσα. Τους καλοκαιρινούς µήνες, οι µουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις που διοργανώνονται στο χώρο ξαναζωντανεύουν 
το αρχαίο παρελθόν. Ακολουθήστε στη συνέχεια την ακτογραµµή 
µε κατεύθυνση την Πάφο, την πόλη µε τους ξακουστούς ανά το 
παγκόσµιο αρχαιολογικούς χώρους, από την Παλαίπαφο (Κούκλια) 
µέχρι και την καρδιά της Κάτω Πάφου. 
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Βυζαντινή Διαδροµή
Ο δρόµος των αγίων 
Κουρνιασµένος στην οροσειρά του Τρόοδους βρίσκεται ένας 
πραγµατικός Βυζαντινός θησαυρός που αποκαλύπτει τη θρησκευτική 
κληροµονιά του νησιού. Η γεωγραφική θέση του νησιού ως ένα 
από τα σηµαντικότερα σταυροδρόµια της Ανατολικής Μεσογείου 
έχει συµβάλει στην ύπαρξη µεγάλου αριθµού εκκλησιών και 
µεγαλόπρεπων µοναστηριών της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Τα ιερά αυτά κτίσµατα έχουν παραµείνει ως επί το πλείστον 
αναλλοίωτα διάµεσου των αιώνων και εκπέµπουν µια πνευµατική 
αύρα, όπου πίσω από τις χαρακτηριστικές ξύλινες θύρες ξεπροβάλλει 
µια σωρεία ζωντανών εικόνων και τοιχογραφιών που απεικονίζουν 
αγίους, αποστόλους και ιστορίες από τη Βίβλο. 

Νοουµένο ότι δέκα από αυτές τις πανέµορφες εκκλησίες έχουν 
συµπεριληφθεί στον κατάλογο µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της ΟΥΝΕΣΚΟ, µπορείτε να οργανώσετε ένα ταξίδι αρχίζοντας από 
την Πιτσιλιά, συνεχίζοντας προς τη Μαραθάσα και τη Σολέα για να 
ανακαλύψετε από µόνοι σας τη σπάνια οµορφιά τους. Η ιστορία των 
εκκλησιών είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο είναι και η εξερεύνησή 
τους. Οι ιστορίες των Αγίων και των Αποστόλων τονίζουν την 
ακµάζουσα εκκλησιαστική ζωή στο βουνό και αποτελούν πόλο έλξης 
για περίεργους επισκέπτες καθηµερινά. Βεβαιωθείτε όπως κάνετε 
µια στάση σε όλες τις επιβλητικές εκκλησίες αφιερωµένες στον 
Τίµιο Σταυρό και οι οποίες αποτίουν φόρο τιµής στην Αγία Ελένη, 
τη µητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία πέρασε από το νησί 
κατά την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.
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η Κρήτου Τέρρα και οι Αρόδες. Αν όµως εκείνο που επιθυµείτε 
πραγµατικά είναι να φορτίσετε τις µπαταρίες σας, τότε απλά 
απολαύστε την άγρια φυσική οµορφιά που ξετυλίγεται µπροστά σας, 
από την προστατεύοµενη περιοχή του Ακάµα µε την πυκνή βλάστηση 
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Τρόοδος
Tο κάλεσμα της φύσης 
Κάντε ένα διάλειμμα από τις πόλεις και τις παράκτιες περιοχές και 
εξορμήστε στα βουνά μέσα από γραφικούς δρόμους όπου σας 
περιμένει ένας εντελώς καινούργιος κόσμος. Με την οροσειρά 
του Τρόοδους καλυμμένη με πευκοδάση να ορθώνεται μέσα από 
πεδιάδες, η φυσική ομορφιά έχει την τιμητική της. Ακολουθείστε τα 
προσεκτικά σηματοδοτημένα μονοπάτια της φύσης, γεμάτα με ένα 
πλήθος από αγριολούλουδα και θαυμάστε τα απίθανα τοπία που 
απλώνονται μπροστά σας ή εξερευνήστε τις απότομες βουνοπλαγιές 
που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους σκιέρ τους χειμερινούς μήνες. 
Κατά τα άλλα μπορείτε επίσης να μπείτε στον πειρασμό και να 
χρησιμοποιήσετε τα κυάλια σας για να παρατηρήσετε κάποιο πουλί, 
να ξεκουραστείτε για λίγο σε κάποιους από τους χώρους για πικ νικ ή 
να αφήσετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από την απόκοσμη γοητεία 
της Κοιλάδας των Κέδρων. 

Δεν υπάρχει τέλος στις υπαίθριες απολαύσεις.Ταξιδέψτε στη γύρω 
περιοχή και οι ήρεμοι ρυθμοί θα σας χαρίσουν ένα σωρό από 
διάφορα θεάματα, αρχίζοντας από τις θειούχες ιαματικές πηγές 
του Καλοπαναγιώτη, τα γάργαρα νερά που περνούν κάτω από την 
γεφύρα του Τζιελεφού και το μεγαλειώδες μοναστήρι του Κύκκου. 
Στο άγριο τοπίο είναι διασκορπισμένα μικρά χωριουδάκια γεμάτα 
από φιλόξενους κατοίκους με πλατύ χαμόγελο, έτοιμοι να σας 
χαιρετίσουν καθώς περνάτε.  

Ζήστε για λίγο το παρελθόν σταματώντας σε μια από τις παλιές 
ταβέρνες και δοκιμάστε τα παραδοσιακά εδέσματα. Αν πάλι είστε 
λάτρεις της πεζοπορίας, τότε πρόσω ολοταχώς για τον Καταρράκτη των 
Καληδονιών, ο οποίος βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό των Πλάτρων. 



Καρναβάλι: Για χάρη της γιορτής του καρναβαλιού η παραλιακή 
πόλη της Λεμεσού σφύζει από ζωή και κέφι τις μέρες που οδηγούν 
στη Σαρακοστή. Η πόλη βρίσκεται σε χορευτικούς ρυθμούς με 
διοργάνωση πάρτι μασκέ, διαγωνισμούς καλύτερης αποκριάτικης 
στολής και παραστάσεις στους δρόμους Αποκορύφωμα αποτελεί 
η Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση στη Λεωφόρου Μακαρίου Γ' 
τη Κυριακή πριν την έναρξη των νηστειών. Γίνετε και σεις μέρος 
μιας απαράμμιλης ξέγνοιαστης ατμόσφαιρας και γελάστε με την 
καρδιά σας με τις δημιουργικές και ξεκαρδιστικές ενδυμασίες των 
Λεμεσιανών. Παρά το γεγονός ότι η Λεμεσός είναι η πόλη βασίλισσα 
του θεσμού, τα τελευταία χρόνια η τρέλλα του καρναβαλιού έχει 
παρασύρει κι άλλες πόλεις της Κύπρου. 

Γιορτή του Κρασιού στη Λεμεσό: Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις 
αρχές Σεπτεμβρίου, μπορείτε να πιείτε το αγαπημένο σας κρασί 
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Δημόσιου Κήπου στη 
Λεμεσό σε μια ατμόσφαιρα όλο κέφι και χαρά, παρακολουθώντας 
παραστάσεις παραδοσιακών χορών και το πατροπαράδοτο πια έθιμο 
του πατήματος των σταφυλιών. Τα τοπικά οινοποιεία προσφέρουν 
στους επισκέπτες δωρεάν κρασί.

Κορυφαίες 
Εκδηλώσεις  
Σε εορταστική
διάθεση
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Φεστιβάλ Όπερας στην Πάφο: 
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση 
πραγματοποιείται κάθε 
Σεπτέμβριο στο Μεσαιωνικό 
Κάστρο της Πάφου με τη 
φεγγαρόλουστη θάλασσα 
να δημιουργεί ένα θεσπέσιο 
σκηνικό, προσελκύοντας κοινό 
από την Κύπρο και όχι μόνο. 
Μέχρι τώρα παρουσιάστηκαν 
έργα όπως το Madame Butterfly 
του Puccini και το Il Trovatore 
τουVerdi. 

Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια: 
Υψηλού επιπέδου διεθνείς και 
Κύπριοι καλλιτέχνες λαμβάνουν 
μέρος σε παραστάσεις σε όλη 
την Κύπρο από τον Σεπτέμβριο 
μέχρι τον Οκτώβριο. Το 
φεστιβάλ αποτελεί ένα από τα 
κορυφαία γεγονότα του ετήσιου 
προγράμματος του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. 

Εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους: Ανεξάρτητα με την 
εποχή που θα έρθετε το νησί, 
υπάρχει πάντα η δυνατότητα για 
να επισκεφθείτε θρησκευτικά 
ή τοπικά πανηγύρια. Και οι 
παραλιακές, όμως, πόλεις 
έχουν το δικό τους μερίδιο 
στις εκδηλώσεις. Την ημέρα 
της Εορτής των Θεοφανίων, 
σύμφωνα με το έθιμο, ο Τίμιος 
Σταυρός ρίχνεται στη θάλασσα 
με σκοπό να αναδυθεί από 
τους τολμηρούς κολυμβητές, 
ενώ το δημοφιλές φεστιβάλ 
του Κατακλυσμού προσελκύει 
κόσμο από όλο το νησί. 



Γραφεία Τουριστικών 
Πληροφοριών στην 
Κύπρο  
Κεντρικά Γραφεία ΚΟΤ: 
22 69 12 33 
Λευκωσία: 
22 67 42 64
Κεντρικά Γραφεία Λεμεσού: 
25 36 27 56
Περιοχή Γερμασόγειας 
(Λεμεσός): 
25 32 32 11
Λιμάνι Λεμεσού: 
25 57 18 68
Πλάτρες: 
25 42 13 16
Λάρνακα: 
24 65 43 22
Διεθνές Αεροδρόμιο 
Λάρνακας: 24 00 83 68
Πάφος: 
26 93 28 41
Κάτω Πάφος: 
26 93 05 21
Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου: 
26 00 73 68
Πόλη Χρυσοχούς: 
26 32 24 68
Αγία Νάπα: 
23 72 17 96
Παραλίμνι/Πρωταράς: 
23 83 28 65

Τουριστικές Πληροφορίες 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Λεωφ. Λεμεσού 19, Τ.Θ. 24535
CY 1390 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22691100, 
Φαξ: +357 22331644
E-mail: cytour@visitcyprus.com

Ελλάδα  
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟY ΑΘΗΝΑ 
Βουκουρεστίου 38, Κολωνάκι, 
Αθήνα 10673

Τηλ.: (210) 36 10 178, 
(210) 36 10 057
Φαξ: (210) 36 44 798
E-mail: cto–athens@cyta.gr

Τοπική ώρα - Τηλέφωνα
Η Κύπρος είναι δύο ώρες 
μπροστά από την ώρα Γκρίνουιτς. 
Ο διεθνής κώδικας για κλήσεις 
προς Κύπρο είναι + 357. Σε όλο 
το νησί υπάρχουν τηλεφωνικοί 
θάλαμοι όπου γίνονται δεκτές οι 
προπληρωμένες τηλεφωνικές 
κάρτες. Σε περίπτωση παραμονής 
στο νησί για μεγάλη διάρκεια 
συστήνεται η αγορά μια τοπικής 
κάρτας SIM για το κινητό σας 
τηλέφωνο.  

Δημόσιες Αργίες 
Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνεια: 6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα: Πρώτη μέρα 
της νηστείας της Σαρακοστής
Εθνική Γιορτή: 25 Μαρτίου
Επέτειος της Απελευθερωτικού 
Αγώνα 1955 -1959: 1 Απριλίου  
Μεγάλη Παρασκευή της 
Εβδομάδας των Παθών 
Κυριακή του Πάσχα
Δευτέρα του Πάσχα
Εργατική Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
Κατακλυσμός: γιορτάζεται 50 
μέρες μετά το Πάσχα
Δεκαπενταύγουστος (Κοίμηση 
της Θεοτόκου): 15 Αυγούστου
Επέτειος της Κυπριακής 
Ανεξαρτησίας 1960:
1 Οκτωβρίου  
Εθνική Γιορτή: 28 Οκτωβρίου
Παραμονή Χριστουγέννων:
24 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου
2η ημέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day) : 26 Δεκεμβρίου

Πρακτικός 
Οδηγός 
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Νόμισμα και Συνάλλαγμα 
Η Κύπρος έχει για νόμισμα το 
ευρώ. Οι τράπεζες ανταλλάζουν 
όλα τα κύρια νομίσματα. Υπάρχουν 
αμέτρητες αυτόματες μηχανές 
ανάληψης χρημάτων σε όλες τις 
πόλεις και στα τουριστικά μέρη. Τα 
περισσότερα μαγαζιά, εστιατόρια 
και ξενοδοχεία δέχονται τις 
πλείστες πιστωτικές κάρτες για 
πληρωμές. 

Ώρες Λειτουργίας των 
Τραπεζών 
Μάϊος-Σεπτέμβριος: πρωινά 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
8.15 π.μ - 1.30 μ.μ
Οκτώβριος-Aπρίλιος: πρωινά 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
8.15 π.μ - 1.30 μ.μ
Δευτέρα απόγευμα:
3.15 μ.μ - 4.45 μ.μ
Οι τράπεζες στους διεθνείς 
αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου 
παρέχουν υπηρεσίες ξένου 
συναλλάγματος σε 24ωρη βάση. 
Δυνατότητα ξένου συναλλάγματος 
επίσης υπάρχει και στο λιμάνι 
Λεμεσού. 

Μεταφορές 
Οι μετακινήσεις στο νησί με 
αυτοκίνητο είναι εύκολες και 
γρήγορες. Παρά το γεγονός ότι 
η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου 
αποτελεί τον αποτελεσματικότερο 
και πιο ευχάριστο τρόπο για τις 
μετακινήσεις σας, το νησί διαθέτει 
μια αναβαθμισμένη υπηρεσία 
λεωφορείων καθιστώντας έτσι 
το ταξίδι πολύ εύκολο.    

1.Υπεραστικά λεωφορεία:

Διάφορες εταιρείες λεωφορείων 
συνδέουν όλες τις μεγάλες πόλεις 
και τα αεροδρόμια με διαδρομές 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Υπεραστικά Λεωφορεία 
Tηλ: 80007789
(για εγχώρια τηλεφωνήματα)/
+ 357 24 643493
(από εξωτερικό)
www.intercity-buses.com

Kαπνός
Τηλ:  77771477(από Κύπρο)/
+ 357 24 008718
(από εξωτερικό)
www.kapnosairportshuttle.com

Limassol Airport Express 
Τηλ: 77777075 (από Κύπρο)/
+ 357 97 779090 (από 
εξωτερικό)
www.airportshuttlebus.eu

2. Λεωφορεία εντός πόλεων 
Τα λεωφορεία αυτά λειτουργούν 
συχνά κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και σε μερικές περιοχές, 
μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα 
προγράμματα των διαδρομών 
αναρτώνται στο διαδίκτυο με 
πλήρεις αναλυτικές ιστοσελίδες.

ΟΣΕΛ, Λευκωσία
77 77 77 55
www.osel.com.cy

ΕΜΕΛ, Λεμεσός
77 77 81 21
www.limassolbuses.com

Λάρνακα-Ζήνωνος 
80 00 77 44
www.zinonasbuses.com

ΟΣΥΠΑ, Πάφος
80 00 55 88
www.pafosbuses.com

ΟΣΕΑ, Παραλίμνι/Πρωταράς 
80 00 52 00
www.oseabuses.com.cy

Ταξί 
1. Υπηρεσίες ταξί από κοινού 
με άλλους (shared taxi):
Δίδεται η ευκαιρία στον ταξιδιώτη 
να μοιραστεί το κόστος της 
μεταφοράς. Κάτι τέτοιο ισχύει για 
4 μέχρι και 8 επιβάτες. 



Η υπηρεσία προσφέρει 
συνδέσεις μεταξύ των μεγάλων 
πόλεων της Κύπρου κάθε 
μισή ώρα από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, 6 π.μ - 6 μ.μ και το 
Σάββατο και Κυριακή από τις 
7 π.μ μέχρι τις 7 μ.μ. Μπορείτε να 
κρατήσετε τις θέσεις σας μέσω 
τηλεφώνου και το ταξί μπορεί να 
σας παραλάβει και να σας αφήσει 
σε οποιοδήποτε μέρος εντός των 
δημοτικών ορίων των πόλεων. 
Travel  &  Express Τηλ: 7777747 
www.travelexpress.com.cy. 

2.  Αστικό ταξί
Όλες οι πόλεις διαθέτουν υπηρεσίες 
ταξί επί 24ωρου βάσεως. 
Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω 
τηλεφώνου ή διαφορετικά στο 
δρόμο αφού ο πελάτης κάνει νεύμα 
στον οδηγό ταξί να σταματήσει. Στα 
ταξί της πόλης είναι εγκατεστημένοι 
μετρητές, η χρήση των οποίων είναι 
υποχρεωτική. Η χρέωση ξεκινά 
μόλις ο επιβάτης εισέλθει στο ταξί.  

Χρήσιμα Τηλέφωνα 
Αστυνομία και όλα τα 
επείγοντα περιστατικά  
112, 199 
Πυροσβεστική 
112 
Ιατρική Βοήθεια 
112 
Πληροφορίες Πτήσεων 
(Αερολιμένες Λάρνακας & 
Πάφου) 77 77 88 33
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 
Λευκωσία: 90901412
Λεμεσός: 90901415
Λάρνακα: 90901414

Πάφος: 90901416
Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου: 
90901413
Διανυκτερεύοντες Ιατροί 
Λευκωσία: 90901432
Λεμεσός: 90901435
Λάρνακα: 90901434
Πάφος: 90901436
Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου: 
90901433
Πληροφορίες καταλόγου: 
11892, 11822, 11800, 
11833, 11811

Κυπριακή κουζίνα
Με φαγητό πλούσιο σε φρέσκα 
υλικά και νόστιμα μπαχαρικά, η 
Κύπρος προσφέρει τις καλύτερες 
γαστρονομικές απολαύσεις στο 
χώρο της Μεσογείου. Δοκιμάστε 
πλούσιους μεζέδες διαλέγοντας 
από σαλάτες σερβιρισμένες με 
παρθένο ελαιόλαδο, ζουμερές 
ντομάτες με φρέσκο τυρί φέτα, 
κρεμώδη ταχίνι, χαλλούμι 
στο γκριλ, άγρια μανιτάρια σε 
λεμόνι, λαχταριστά σουβλάκια, 
πικάντικο χωριάτικο λουκάνικο, 
γεμιστά λαχανικά και κουπέπια, 
μουσακάς, αρνί μαγειρεμένο 
στη κατσαρόλα και άλλα. Όσον 
αφορά στο επιδόρπιο, οι λάτρεις 
των γλυκών πρέπει οπωσδήποτε 
να δοκιμάσουν κάποια από τα 
«γλυκά του κουταλιού» (φρούτα 
διατηρημένα σε σιρόπι).

Για τους σκοπούς της παρούσας έκδοσης, έχει 
γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν 
ορθές και έγκυρες πληροφορίες κατά την ώρα της 
εκτύπωσης.  

Παραγωγή: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Κείμενο: Ζωή Χριστοδουλίδου 
Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μάρθα Νεοκλέους 
Σχεδιασμός: Pencil Communications

 

Εκτύπωση: 
Φωτογραφίες: αρχείο του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού, Marcus Bessler, Stefano 
Gerardi, Άγης Αγησιλάου, Giuseppe Simone 
Bertolucci, Ναθαναήλ Ανδρέου, Φεστιβάλ 
Πάφου Αφροδίτη, Δήμος Λεμεσού, Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες Κύπρου 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 06/2013
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Με το 
πάτημα 
ενός 
κουμπιού

Αν αποζητάτε μια διαδικτυακή 
γεύση ως προς το τί έχει να 
προσφέρει το νησί, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού έχει 
διασφαλίσει ώστε να έχετε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες 
στη διάθεσή σας. Απλά 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο www.visitcyprus.com 
και εξερευνήστε την πλειάδα 
επιλογών και δραστηριοτήτων 
για λόγους προγραμματισμού 
του ταξιδιού σας. 

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 
σε 15 γλώσσες, ενώ μπορείτε 
επίσης να τη χρησιμοποιήσετε 
ενόσω είστε στο νησί χάρη 
στους πρακτικούς χάρτες που 
διαθέτει.  

Παράλληλα μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τις καιρικές 
συνθήκες, αν και τα θερμά 
καλοκαίρια και οι ήπιοι χειμώνες 
διασφαλίζουν ευχάριστες 
διακοπές ολόχρονα. 

Εάν επιθυμείτε να 
παρακολουθήσετε κάποια 
θεατρική παράσταση ή 
να επισκεφθείτε κάποια 
γκαλερί με έργα τέχνης ο 
μηνιαίος μας οδηγός θα 
σας κρατάει ενήμερους σε 
σχέση με τις πολιτιστικές μας 
εκδηλώσεις. Όσον αφορά 
στη διαμονή, διατίθεται μια 
σωρεία χρήσιμων συμβουλών 
ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Για διαμονή στην ύπαιθρο 
συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 
του Κυπριακού Αγροτουρισμού.
www.agrotourism.com.cy

Υπάρχουν επίσης κείμενα 
και ηλεκτρονικά φυλλάδια 
(eBrochures) που αφορούν 

την υγεία και την ευεξία σας 
καθώς και κάποιες ιδιαίτερες 
στιγμές όπως ο γάμος σας και 
ο μήνας του μέλιτος. Κάντε 
εγγραφή στην ιστοσελίδα για να 
λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία 
γενικής φύσεως και ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος. Μπορείτε 
επίσης να παρακολουθήσετε 
βιντεάκια του Οργανισμού 
μας στο YouTube, να γίνετε 
οπαδοί μας στο facebook ή 
να μας ακολουθήσετε στο 
«VisitCyprus» στο twitter.



www.visitcyprus.com
105.02.13




