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Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται σε παραλίες οι οποίες πληρούν 
μια σειρά κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων: (ι) της ποιότητας 
του θαλάσσιου νερού με βάση τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, (ιι) της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης 
και (ιιι) της οργάνωσης της παραλίας και ασφάλειας των 
λουσμένων. Η «Γαλάζια Σημαία» θεωρείται σύμβολο ποιότητας 
για το περιβάλλον και αποτελεί κίνητρο για τις τοπικές αρχές και 
τον ιδιωτικό τομέα για λήψη μέτρων προς συνεχή βελτίωση των 
προσφερομένων υπηρεσιών στις παραλίες με βάση τα πιο πάνω 
κριτήρια.

Η Κύπρος, ως μεσογειακός τουριστικός προορισμός, επεσήμανε 
την συμβολή του θεσμού στην επίτευξη μιας αρμονικής σχέσης 
μεταξύ τουρισμού και παράκτιου περιβάλλοντος, εντάχθηκε στο 
Θεσμό της «Γαλάζιας Σημαίας» και κατέστη μέλος του FEE το 1995.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, μέσα στα πλαίσια του ρόλου του σαν 
Εθνικός Συντονιστής της «Γαλάζιας Σημαίας», διαδραματίζει και τον 
ρόλο του χορηγού στην όλη προσπάθεια για την επιτυχή εφαρμογή 
του θεσμού στην Κύπρο και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
και επιμόρφωση του κοινού. Συγκεκριμένα το Υφυπουργείο 
Τουρισμού είναι χορηγός εντύπων και άλλων δράσεων σχετικά 

με το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» σε συνεργασία με την μη 
κερδοσκοπική οργάνωση CYMEPA (Cyprus Marine Environment 
Protection Association) που είναι ο Εθνικός Χειριστής του 
προγράμματος. 

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με 
επίκεντρο τον άνθρωπο. Κάθε ένας από εμάς έχει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο για την επιτυχία του θεσμού και την απονομή 
«Γαλάζιων Σημαιών» στις κοινότητες μας. Καθένας μπορεί να 
συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του στόχου για τη δημιουργία 
και απόλαυση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος, 
συμμετέχοντας σε τοπικές πρωτοβουλίες και επιδεικνύοντας 
υπεύθυνη συμπεριφορά και σεβασμό προς το φυσικό και θαλάσσιο 
περιβάλλον.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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THE BLUE FLAG PROGRAMME  
IN CYPRUS

The «Blue Flag» is awarded to beaches which fulfill a number of 
criteria, including: (i) the quality of the bathing water, which must 
be in accordance with the relevant European Union Directive 
(ii) environmental education and information and (iii) beach area 
management and safety. The «Blue Flag» has become a symbol 
of environmental quality which serves as an incentive for local 
authorities and the private sector to take measures for the overall 
improvement of the coastal areas in accordance with the above-
mentioned criteria.

Cyprus, as a Mediterranean tourism destination, has recognised 
the importance of this Campaign as one way in which tourism can 
be better integrated with the coastal environment. Cyprus has 
introduced the Blue Flag and became a full member of the FEE in 
1995.

The Deputy  Ministry of Tourism within its role as a Blue Flag 
National Coordinator, also acts as a sponsor for various projects 
which contribute to the success of the scheme in Cyprus and the 
environmental awareness and education of the public. Particularly, 
the Deputy Ministry of Tourism finances the Blue Flag’s promotional 
material in Cyprus and other actions regarding the Blue Flag 

Programme, in cooperation with  the not for profit  organization 
CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association) that 
is the National Operator of the programme. 

The Blue Flag is an environmental campaign but its focus is on people. 
Each one of us has an instrumental role to play for the success of the 
Campaign and the awarding of the “Blue Flag” to our communities. 
Everyone can make a positive contribution towards the objective 
of having a clean and safe environment to enjoy by participating 
in community initiatives and by showing responsible behavior and 
utmost respect for the coastal and marine environment.



6

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ
Εθνικός Συντονιστής: Yφυπουργείο Τουρισμού 

Eθνικός Χειριστής: Φίλοι της θάλασσας – CYMEPA 

Μέλη: 
Γενικό Χημείο του κράτους 
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Περιβάλλοντος 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Ένωση Δήμων 
Ένωση Κοινοτήτων 
Σύνδεσμος Καταναλωτών 
ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής

NATIONAL JURY
National Coordinator: Deputy Ministry of Tourism 

National Operator: CYMEPA 

Members:  
Government General Laboratory 
Public Health Services 
Department of the Environment 
Minsitry of Education and Culture 
Union of Municipalities 
Union of Communities 
Consumers Association 
Akti Studies and Research Center 
Lifeguards Association
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ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNIΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΠΠΑΡΗ 

Kappari Beach
Η παραλία Κάππαρη βρίσκεται κοντά στο κυρίως 
παραλιακό μέτωπο του δημοφιλούς τουριστικού 
θερέτρου του Πρωταρά, στο τέλος ενός δρόμου 1 χλμ
Close to the main strip of the popular tourist resort of 
Protaras - which is part of the holiday town of Paralimni - 
the  beach of Kapparis is found at the end of a 1 km track

Mικρή και σχετικά απομονωμένη παραλία με ψιλή χρυσή 
άμμο, ήρεμα και κρυστάλλινα νερά 
Small and relatively secluded beach with fine golden sand 
and calm, crystal clear seawaters  

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο. 
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης
By foot, bike or car. Car-parking facilities

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.061089 Lon: 34.007147
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI

Agia Triada Beach  
H παραλία Αγία Τριάδα βρίσκεται στη δημοφιλή 
για διακοπές πόλη Παραλίμνι που εκτείνεται σε ένα 
δημοφιλές θέρετρο
Located in the popular holiday town of Paralimni, the beach 
of Agia Triada sits within a popular resort

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.050654 Lon: 34.022981
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Πλατιά παραλία με ψιλή χρυσή άμμο και κρυστάλλινα 
νερά
Wide beach with fine golden sand and calm, crystal clear 
seawaters 

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης
By foot, bike or car. Car-parking facilities

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα
 Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΜΑ 

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.04428 Lon: 34.031419
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Η παραλία Λούμα βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο των δύο 
δημοφιλών θερέτρων Πρωταράς και Περνέρα - που είναι 
μέρος της τουριστική πόλης Παραλίμνι. 
Louma beach is located close to the avenue of the two 
popular tourist resorts of Protaras and Pernera - which 
are part of the holiday town of Paralimni.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and calm, crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI

* Προσβαση για τροχοκάθισμα. Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access, Floating Wheelchair available

*

Louma Beach



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΝΕΡΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI

Pernera Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.03177 Lon: 34.04159

11

H παραλία Περνέρα βρίσκεται κοντά στη δημοφιλή πόλη 
για διακοπές Παραλίμνι.
Located close in the popular holiday town of Paralimni.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and calm, crystal clear seawaters.   

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα
 Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΥΣΙ Γ΄ 

Vrysi C Beach

Η παραλία Βρυσί Γ΄ βρίσκεται στην τουριστική πόλη 
Παραλίμνι. 
Vrysi C beach is located in the popular tourist town 
of Paralimni.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.02039 Lon: 34.05073
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* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Seatrac, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access, Seatrac, Floating Wheelchair available.

*

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI



ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΥΣΙ Β΄ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI

Vrysi B Beach

Η παραλία Βρυσί Β βρίσκεται στην τουριστική πόλη 
Παραλίμνι.
Vrysi B beach is  located in the popular tourist town 
of Paralimni.

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.01815 Lon: 34.05226 
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* Προσβαση για τροχοκάθισμα
 Wheelchair access

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΥΣΙ Α΄ 

Vrysi A Beach

Η παραλία Βρυσί Ά  βρίσκεται στην δημοφιλή 
τουριστική πόλη Παραλίμνι. 
Vrysi A beach is located in the popular tourist town 
of Paralimni.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.01641 Lon: 34.05369
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* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα. 
Wheelchair access.

*

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΑΡΑΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI

Protaras Beach 

Η παραλία Πρωταρά (Fig Tree Bay) βρίσκεται στην 
δημοφιλή τουριστική πόλη Παραλίμνι.
Protaras (Fig Tree Bay) beach is located in the popular 
tourist town of Paralimni.

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.012567 Lon: 34.058549
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* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Seatrac, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
 Wheelchair access, Seatrac, Floating Wheelchair available.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

*

(Fig Tree Bay)



ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΣΙΑ ΛΟΜΠΑΡΔΙ 

Nisia Lombardi Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.001331 Lon: 34.0651
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Η παραλία Νησιά Λομπάρδι βρίσκεται κοντά στην 
δημοφιλή τουριστική πόλη Παραλίμνι. 
Nisia Lombardi beach is located close to  the popular 
tourist town of Paralimni.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI



ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛΙΟΙΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI

Skoutarospilioi Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.055041 Lon: 34.016199
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Η μικρή παραλία Σκουταρόσπηλιοι βρίσκεται κοντά 
στην δημοφιλή τουριστική πόλη Παραλίμνι.
Skoutarospilioi is a small beach located close to  the 
popular tourist town of  Paralimni.

Άμμος, βράχια και καθαρά κρυστάλινα νερά.
Sand, rocks and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΑΜΙ 

Potami Beach

Η παραλία Ποτάμι βρίσκεται κοντά στην δημοφιλή 
τουριστική πόλη Παραλίμνι. 
Potami beach is located close to the popular tourist 
town of  Paralimni.

Άμμος, βότσαλα και καθαρά κρυστάλινα νερά.
Sand, pebbles and crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.028611 Lon: 34.04666

18

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / PARALIMNI



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΩΝΝΟΣΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Konnos Beach
Η παραλία Κώννος βρίσκεται 4 χλμ. ανατολικά της 
Αγίας Νάπας - στο δρόμο ανάμεσα στο Ακρωτήρι 
Γκρέκο και τον Πρωταρά.
Konnos beach is located 4 km east of Agia Napa - 
on the road between Cape Gkreko and Protaras.

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98378 Lon: 34.06916
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Ψιλή χρυσή άμμος, ήρεμα και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and calm, crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΑΡΑ

Limnara Beach 
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H παραλία Λιμνάρα; βρίσκεται 2 χλμ. από το κέντρο 
του δημοφιλούς θερέτρου της Αγίας Νάπας, εντός του 
Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακρωτηρίου Κάβο Γκρέκο. 
Limnara beach is located 2 km from the centre of the 
popular resort of Agia Napa, within the Cape Gkreko 
National Forest Park.

Ψιλή χρυσή άμμος και κρυστάλλινα νερά.
Fine golden sand and  crystal clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.97308 Lon: 34.04013



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Ammos Tou Kambouri Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.978621 Lon: 34.023437
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H  μικρή παραλία Άμμος του Καμπούρη βρίσκεται 2 χλμ. 
ανατολικά του κέντρου του δημοφιλούς θερέτρου της 
Αγίας Νάπας και εκτείνεται ανάμεσα στις εκπληκτικές 
Θαλάσσιες Σπηλιές της Αγίας Νάπας και στην παραλία 
Λιμνάρα.

Ammos tou Kambouri small beach is located 2 km east 
of the centre of the popular resort of Agia Napa, the 
100-metre long beach of Ammos tou Kampouri sits between 
the stunning Agia Napa Sea Caves and Limnara beach.

Kυρίως βραχώδης με αμμώδες κέντρο που καλύπτεται με 
ψιλή, χρυσή άμμο και κρυστάλλινα  κυρίως ήρεμα νερά.
Mostly rocky with a sandy centre that is covered in fine, 
golden sands and crystal-clear seawaters, moderately calm.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΚΥ ΝΕΡΟ

Glyki Nero Beach  
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Η παραλία Γλυκύ Νερό βρίσκεται 1 χλμ. ανατολικά του  
δημοφιλούς θερέτρου της Αγίας Νάπας και είναι μια 
όμορφη ακτή που φτάνει στις εντυπωσιακές Θαλάσσιες 
Σπηλιές της Αγίας Νάπας, και συνεχίζει δυτικά προς το 
γραφικό λιμανάκι. 
Glyky Nero beach is located just 1 km east of the  popular 
resort of Agia Napa. It is a beautiful coastal stretch that 
reaches to the impressive Agia Napa Sea Caves, and 
continues west to the picturesque harbour.

Αμμώδης, φυσική παραλία με ψιλή, χρυσή αμμουδιά και 
ρηχά και ήρεμα, κρυστάλλινα νερά.
Sandy, natural beach of fine, golden sands, and shallow 
and calm, crystal-clear seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98405 Lon: 34.0117

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΤΑΧΟΥΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Pantachou Beach
Η 1.2 χλμ. μήκους παραλία Πανταχού, που βρίσκεται 
ανατολικά του λιμανιού του δημοφιλούς τουριστικού 
θερέτρου της Αγίας Νάπας, είναι η μακρύτερη παραλιακή 
λωρίδα της περιοχής, ξεκινώντας από το λιμάνι κι 
εκτείνεται μέχρι την παραλία Γλυκύ Νερό.

Located east of the harbour of the popular tourist resort, 
Agia Napa, the 1,2 km long beach of Pantachou is the 
longest coastal strip in the region, starting from the harbour 
and stretching all the way to the beach of Glyki Nero.

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98426 Lon: 34.00802

23

Ψιλή, χρυσή άμμος και  σχετικά ήρεμα κρυστάλλινα νερά.
Fine, golden sands and  crystal-clear seawaters that are 
relatively calm.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα. Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access. Floating wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΚΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗ

Loukkos Tou Mandi    
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Η παραλία Λούκκος του Μάντη βρίσκεται δυτικά του 
γραφικού λιμανιού της Αγίας Νάπας και προσφέρει την 
ευκαιρία του συνδυασμού μιας ξέγνοιαστης μέρας στην 
παραλία με βαρκάδα ή με μια βόλτα στο λιμανάκι. 
Located west of the picturesque harbour of Agia Napa, 
Loukkos tou Mandi beach offers the opportunity to 
combine a leisurely day at the beach with a boat trip 
or a stroll around the harbour.

Μικρή βραχώδης παραλία, αποτελείται από ένα μείγμα 
από τμήματα καλυμμένα με βότσαλα ή ψιλή, χρυσή άμμο. 
Διαθέτει κρυστάλλινα, σχετικά ήρεμα νερά.
Small, rocky beach  that consists of a mixture of patches 
covered with pebbles, and patches covered with fine golden 
sand. It has crystal-clear seawaters that are relatively calm.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.982501 Lon: 33.998285

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΚΑΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Katsarka Beach

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98495 Lon: 33.98999
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Η παραλία Κατσαρκά  βρίσκεται 1 χλμ. δυτικά του 
κέντρου του δημοφιλούς θερέτρου της Αγίας Νάπας.
Katsarka beach is located 1 km west of the centre 
of the popular resort of Agia Napa.

Bραχώδης παραλία, καλυμμένη με ψιλό χαλίκι, λίγα 
αμμώδη τμήματα και σχετικά ήρεμα κρυστάλλινα νερά.
Rocky beach, covered in fine gravel with limited sandy 
parts and crystal-clear seawaters that are relatively calm.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΝΕΡΑ

Pernera Beach
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Η Παραλία Περνέρα Βρίσκεται 1,8 χλμ. από το κέντρο 
του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου της Αγίας Νάπας 
και εκτείνεται ανάμεσα στις παραλίες Βαθιά Γωνιά και 
Κατσαρκά. 

Located 1.8 km from the centre of the popular tourist 
resort of Agia Napa, Pernera Beach  sits between 
the beaches of Vathia Gonia and Katsarka.

Το βόρειο τμήμα της παραλίας είναι καλυμμένο με 
ψιλή, χρυσή αμμουδιά, ενώ το δυτικό είναι βραχώδες, 
λόγω της γραφικής χερσονήσου που σχηματίζεται εκεί. 
Τα κρυστάλλινα νερά της είναι σχετικά ήρεμα.

The northern part of the beach is covered in fine, 
golden sands, whilst the western part is rocky, due 
to the picturesque peninsula that is formed there. 
Its crystal-clear seawaters are relatively calm.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98503 Lon: 33.98361

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA



ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98697 Lon: 33.97961

27

H παραλία Βαθεία Γωνιά βρίσκεται 2,2 χλμ. δυτικά του 
κέντρου του δημοφιλούς θερέτρου της Αγίας Νάπα, 400 
μέτρα ανατολικά του πιο πολυσύχναστου Κόλπου Νίσι.

Located 2.2km west of the centre of the popular resort 
of Agia Napa,the beach of Vathia Gonia is  is located 
400 metres east of the more crowded Nissi Bay.

Aμμώδης παραλία με φυσικό βραχώδη κόλπο, 
καλύπτεται με ψιλή, χρυσή αμμουδιά και τα 
κρυστάλλινα νερά της είναι σχετικά ήρεμα. 
Στην παραλία δεν φυσάει καθόλου.

Sandy beach with a natural rocky bay, it is covered in fine, 
golden sands, and its crystal-clear seawaters are relatively 
calm. There is a complete lack of headwinds at the beach.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ 

Vathia Gonia Beach

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Seatrac.
 Wheelchair access, Seatrac.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ  ΝΗΣΙ

Nissi Beach

28

Η παραλία Νησί, που βρίσκεται 3,3 χλμ. δυτικά 
από το κέντρο του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου 
της Αγίας Νάπας. 

Nissi beach is located 3.3 km west of the centre of 
the popular tourist resort of Agia Napa.

Καλυμμένη με ψιλή, χρυσή αμμουδιά, η παραλία 
σχηματίζεται μέσα σ΄ ένα φυσικό κόλπο κι έχει ρηχά 
και ήρεμα νερά που προστατεύονται από τους ανέμους. 
Αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής της παραλίας 
Νήσι και πήρε το όνομά της από το μικρό νησί που 
βρίσκεται κοντά.

Covered in fine, golden sands, the beach is formed inside 
a natural bay, and has shallow and calm seawaters that 
are sheltered against winds. It forms part of the larger 
Nissi Beach area, and takes its name from the small island 
(‘nissi’ in Greek) that is located nearby.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98829 Lon: 33.9712

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα  | Wheelchair access

*



ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98787 Lon: 33.96803
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Η  παραλία Κόλπος Νησί, που βρίσκεται 3,5 χλμ. 
δυτικά από το κέντρο του τουριστικού θερέτρου της 
Αγίας Νάπας, είναι διάσημη για το μικρό της νησάκι και 
το αμμώδες μονοπάτι - ένα φυσικό φαινόμενο ορόσημο 
στην περιοχή.

Located 3.5 km west from the centre of the popular 
tourist resort of Agia Napa, the  beach of Nissi Bay is 
famous for its small islet and its sand lane - a natural 
phenomenon that is a landmark in the region.
Αποτελούμενη από παράκτιο και βραχώδη συνδυασμό 
στο κεντρικό και δυτικό της κομμάτι, η παραλία έχει 
ψιλή, χρυσή άμμο και ήρεμα, κρυστάλλινα νερά, 
προστατευμένα από τους ανέμους.

Comprised of coast and rocky formation on its central and 
western part, the beach has fine, golden sands and calm, 
crystal-clear seawaters that are sheltered against winds.
Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΙ

Nissi Bay



ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΝΤΑ

Lanta Beach
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Η παραλία Λάντα βρίσκεται 4 χλμ. δυτικά από το κέντρο 
του τουριστικού θερέτρου της Αγίας Νάπας, μεταξύ των 
παραλιών Κόλπος Νησί και Μακρόνησος. 

Located 4 km west of the centre of the popular tourist 
resort of Agia Napa, the  beach of Landa is situated halfway 
between the beaches of Nissi Bay and Makronisos.

Η μεγάλη αμμώδης παραλία έχει ένα φυσικό κόλπο 
και καλύπτεται με ψιλή, χρυσή άμμο, με κρυστάλλινα 
και ήρεμα νερά. Το όνομά της στην τοπική διάλεκτο 
σημαίνει λιμνούλα.

The large sandy beach has a natural bay and is covered in 
fine, golden sands, with crystal-clear and calm seawaters. 
Its name means ‘pond’ in the local dialect.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.98743 Lon: 33.95833

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.982847 Lon: 33.955065
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Η  παραλία Μακρόνησος, που βρίσκεται 5 χλμ. από 
το κέντρο του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου 
της Αγίας Νάπας, είναι στην ουσία ένας γραφικός 
συνδυασμός τριών κόλπων που εκτείνεται από την 
καλά προστατευμένη παραλία Μακρόνησος.

Located 5 km from the centre of the popular tourist 
resort of Agia Napa, the  beach of Makronisos is actually 
a picturesque cluster of three bays, stretching from the 
well-sheltered Makronisos Beach.
Με ψιλή, χρυσή άμμο και σχετικά ήρεμα, 
κρυστάλλινα νερά, οι μικροί κόλποι εκτείνονται προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις· δυτικά, νοτιοδυτικά και 
νοτιοαναλτολικά. Το νοτιοδυτικό κομμάτι ανήκει 
στην ειδική ξεχωριστή προστατευόμενη περιοχή του 
Δικτύου NATURA 2000.

With fine, golden sands and relatively calm, crystal clear 
seawaters, the small bays extend in different directions; 
out to the west, the southwest and the southeast. 
The southwestern part is within a special protected 
area of the Natura 2000 network.
Με τα πόδια, το ποδήλατο ή 
το αυτοκίνητο.  Διαθέσιμος 
χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

Makronissos Beach  

* Προσβαση για τροχοκάθισμα | Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ

Agia Thekla Beach  

32

Η παραλία της Αγίας Θέκλας βρίσκεται 6.5 χλμ. δυτικά 
του κέντρου του δημοφιλούς θερέτρου της Αγίας 
Νάπας, είναι μια όμορφη παράκτια λωρίδα εντός της 
προστατευόμενης ζώνης του δικτύου NATURA 2000. 

Located 6,5 km west of the centre of the popular resort 
of Agia Napa, the beach of Agia Thekla is a beautiful 
coastal stretch that is located within the SPA (special 
protected area) of the Natura 2000 network.

Ως αμμώδης, φυσική παραλία, έχει βραχώδη βυθό 
καλυμμένο με ψιλή, χρυσή άμμο, ενώ τα κρυστάλλινα 
νερά της είναι σχετικά ήρεμα.

As a sandy, natural beach, it has a rocky bottom covered 
in fine, golden sands, and its crystal-clear seawaters are 
relatively calm.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.979 Lon: 33.93452

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / AGIA NAPA

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ / VOROKLINI

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.972938 Lon: 33.680325
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Η  παραλία Γιαννάδες βρίσκεται στην περιοχή 
Βορόκλινη Λάρνακας.

Yanathes Beach in the Larnaka sub-district of Voroklini.

Παραλία με ψιλή άμμο διαφόρων αποχρώσεων του 
καφέ και του μπεζ, βλάστηση, πράσινο, ήρεμα, καθαρά 
και ρηχά νερά.

Fine sands with varying shades of brown and beige, local 
plants and greenery, calm, clear and shallow seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Μάϊο - Σεπτέμβριο
May - September

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ

Yannades Beach  

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα. Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
 Wheelchair access. Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΕΣ

Foinikoudes Beach  
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Η παραλία Φοινικούδες βρίσκεται δίπλα από τον πιο 
διάσημο παραλιακό δρόμο της Λάρνακας που συνδυάζει 
παραλία, ψυχαγωγία και πολιτισμό. Ευθυγραμμισμένα 
φοινικόδεντρα είναι φυτεμένα κατά μήκος του 
παραλιακού δρόμου. 

The beach is found by Larnaka’s most famous promenade 
of Foinikoudes (which is the Greek word for ‘palm trees’) 
combines coast, entertainment and culture along its palm-
tree lined length.

Η άμμος είναι ψιλή, σε διάφορες αποχρώσεις του καφέ 
και του μπεζ και τα νερά της είναι ήρεμα και ρηχά.

The sands are fine and varying shades of brown and beige, 
and the seawaters are calm and shallow.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Φεβρουάριο - Δεκέμβριο
February-December

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.913895 Lon: 33.638418

ΛΑΡΝΑΚΑ / LARNAKA

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΛΑΡΝΑΚΑ / LARNAKA

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.889136 Lon: 33.637372
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Η 1 χλμ. μήκους ιδιαίτερα δημοφιλής Παραλία Μακένζυ, 
που βρίσκεται κοντά στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας.

Τhe 1 km long highly popular Mckenzie Beach is located 
near to the site of Larnaka’s  old airport.

Ψιλή άμμος διαφορετικών αποχρώσεων του καφέ 
και του μπεζ, ήρεμα, καθαρά και ρηχά νερά καθώς 
και αρκετό πράσινο.

Fine sands of varying shades of brown and beige, calm, 
clear and shallow seawaters, and abundant greenery.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Φεβρουάριο - Δεκέμβριο
February - December

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΚΕΝΖΥ

Mackenzie Beach  

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ

Kastella Beach  

36

Η παραλία Καστέλλα,  βρίσκεται στη Λάρνακα δίπλα 
στο αλιευτικό καταφύγιο Ψαρολίμανο. 

Kastella Beach is located by Larnaka’s Psarolimano Fishing 
Shelter.

Η παραλία έχει ψιλή άμμο διαφόρων αποχρώσεων του 
καφέ και μπεζ, ήρεμα, ρηχά νερά και πινελιές πράσινου.

The beach has fine sands of varying shades of brown and 
beige, calm, clear and shallow seawaters, and touches of 
greenery.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Νοέμβριο
April - November

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.89834 Lon: 33.63887

ΛΑΡΝΑΚΑ / LARNAKA

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΕΡΒΟΛΙΑ / PERVOLIA

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.821508 Lon: 33.604348

37

Βρίσκεται ακριβώς νότια του χωριού Περβόλια στο 
Ακρωτήρι του Κιτίου.

Faros (Lighthouse) Beach is located just south of Pervolia 
village at Cape Kiti.

Ψιλή αμμουδιά διαφόρων αποχρώσεων του μπεζ, 
με ήρεμα, ρηχά νερά και πολλά δέντρα και πράσινο.

Fine sands of varying shades of brown and beige, calm, 
clear and shallow seawaters, and abundant greenery.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Ιούνιο - Σεπτέμβριο
June - September

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΡΟΣ

Faros Beach  

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Kalymnos Beach  
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Η παραλία Κάλυμνος, βρίσκεται δίπλα στο χωριό 
Πεντάκωμο, περίπου 10 χλμ. ανατολικά της κύριας 
περιοχής των ξενοδοχείων της Λεμεσού, είναι μέρος 
της διάσημης παραλίας Ακτή του Κυβερνήτη. 

Located by Pentakomo village, about 10 km east of the 
main hotel district of Lemesos (Limassol), the beach of 
Kalymnos is part of the famous Governor’s Beach.

Επίπεδο έδαφος, στενή αμμώδη ακτογραμμή, ήρεμα, 
καθαρά νερά. και ένα φανταστικό σκηνικό για περπάτημα 
στη φύση.

Flat ground, a long, narrow stretch of sandy coastline, calm, 
clean seawaters and a fantastic setting for walking amidst 
nature.

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.71736 Lon: 33.27447

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ / PENTAKOMO

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ / PENTAKOMO

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.717116 Lon: 33.273333
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Η διάσημη παραλία Ακτή του Κυβερνήτη βρίσκεται 
δίπλα στο χωριό Πεντάκωμο, περίπου 10 χλμ. 
ανατολικά της κύριας περιοχής των ξενοδοχείων 
της Λεμεσού.

The famous Governor’s Beach is located by Pentakomo 
village, about 10 km east of the main hotel district 
of Lemesos (Limassol).

Σκούρα γκρι άμμος, άνισες επιφάνειες, ήρεμα, 
καθαρά νερά και ένα φανταστικό σκηνικό για 
περπάτημα στη φύση.

Grey sands, uneven surfaces, calm, clean seawaters 
and a fantastic setting for walk-ing amidst nature.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Governor’s Beach  

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΟΡΑΤΟΙ

Aoratoi Beach
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Η παραλία Αόρατοι βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη 
περιοχή Πύργος της Επαρχίας Λεμεσού. 

Located in the ‘cosmopolitan’ Pyrgos area of the Lemesos 
(Limassol) district.

Ο μοναδικός συνδυασμός της από ημι-κυκλικούς 
αμμώδεις όρμους, μεγάλες επίπεδες πέτρες και μεγάλες 
ρηχές πισίνες νερού, την καθιστούν ιδιαίτερα ιδανική για 
τα παιδιά. Τα βαθύτερα νερά της είναι προσβάσιμα από 
μια μικρή προβλήτα.

Its unique combination of semi-circular sandy coves, large 
flat rocks  and the large, shallow pools of water make it 
especially ideal for children. Its deeper waters can be 
accessed by a small jetty.

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.711583 Lon: 33.168325

ΠΥΡΓΟΣ  / PYRGOS  

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή 
το αυτοκίνητο.  Διαθέσιμος 
χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October



ΠΥΡΓΟΣ  / PYRGOS  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.711625 Lon: 33.167269
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Η παραλία Παναγίες, που βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη 
περιοχή Πύργος της Επαρχίας Λεμεσού, έχει μια πινελιά 
αίγλης, χάρη στα γιοτ που είναι αγκυροβολημένα στη 
γειτονική μαρίνα, η οποία προστατεύει επίσης την 
αμμώδη παραλία από νοτιοδυτικούς ανέμους.

Located in the ‘cosmopolitan’ Pyrgos area of the Lemesos 
(Limassol) district, the beach of Panagies has a touch of 
glamour, thanks to the yachts moored at the neighbouring 
marina, which also protects the sandy beach from south-
westerly winds.

Τα καθαρά νερά εδώ είναι ρηχά, καθιστώντας την 
ιδανική για οικογένειες με παιδιά.

The clean seawaters here are shallow, making it ideal for 
families with children.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΕΣ

Panagies Beach  

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*



ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Parekklisia Community Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.71199 Lon: 33.16555
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Η  κοινοτική παραλία Παρεκκλησιά, βρίσκεται 
στην περιοχή Παρεκκλησιά της Λεμεσού. 
Parekklishia Community Beach is located in 
Parekklisia, in Lemesos (Limassol) district.

Είναι μία από τις λίγες παραλίες στην περιοχή που 
είναι αμμώδης. Τα νερά της είναι καθαρά και ρηχά, 
καθιστώντας την ιδανική για οικογένειες με παιδιά, 
παρόλο που η θάλασσα τείνει να γίνεται κυματώδης 
τα απογεύματα.
It is one of the few beaches in the area that is abundantly 
sandy. Its seawaters that are clean and shallow, making it 
ideal for families with children, although the sea tends 
to get wavy in the afternoons.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα. Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο. 
Wheelchair access. Floating wheelchair available.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ  / PAREKKLISIA  

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Santa Barbara Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.711814 Lon: 33.146033

43* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

Η παραλία της Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκεται στο 
διάσημο παραλιακό θέρετρο του Αγίου Τύχωνα, της 
επαρχίας Λεμεσύ, είναι ήσυχη και κομψή.
Located at the famous coastal resort of Agios Tychonas 
in the Lemesos (Limassol) district, the beach of Santa 
Barbara is peaceful and chic.

Αποτελούμενη από άμμο με μερικές πέτρες, τα καθαρά 
νερά της ενισχύονται περαιτέρω από ένα τεχνητό 
ύφαλο και το αρχαίο λιμάνι Αμαθούντας που προσφέρει 
εξαιρετικές ευκαιρίες για κολύμβηση με αναπνευστήρα. 
Υπάρχει ένα γραφικό μονοπάτι που οδηγεί προς τα 
δυτικά, περνώντας την αρχαία πόλη και το λιμάνι της 
Αμαθούντας.
Comprised of sand with some rocks, the clean seawaters 
are further enhanced by an artificial reef, with the ancient 
Amathounta port offering excellent opportunities for 
snorkelling. There is a scenic footpath that leads westwards, 
passing the ancient city and the port of Amathounta.

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή 
το αυτοκίνητο.  Διαθέσιμος 
χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΕΣ

Loures Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.70842 Lon: 33.12979
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Η παραλία Λούρες  βρίσκεται στο γνωστό παραλιακό 
θέρετρο του Αγίου Τύχωνα της Επαρχίας Λεμεσού. 
Loures Beach is located at the famous coastal resort of 
Agios Tychonas in the Lemesos (Limassol) district.

Είναι μια γραφική βραχώδης παραλία με ήρεμα καθαρά 
νερά και με πρόσβαση σε πολλές εγκαταστάσεις.
It is a scenic rocky and sandy beach with calm, clean waters 
and access to many facilities.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  



ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΠΠΑΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Vouppa Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.70811 Lon: 33.12847

45

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Η παραλία Βούππα, βρίσκεται στο διάσημο παραλιακό 
θέρετρο του Αγίου Τύχωνα.

Vouppa beach is located at the famous coastal resort 
of Agios Tychonas in the Lemesos (Limassol) district.

Είναι μια αμμώδης παραλία που προσελκύει αυτούς 
που κολυμπούν ολόχρονα, χάρη στα καθαρά και 
ήρεμα νερά της, προστατευμένα από τους ανέμους.

It is a a sandy beach that attracts swimmers all-year-
round thanks to its clean and calm seawaters, protected 
from winds.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Aphrodite Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.712818 Lon: 33.158574

46

Η παραλία Αφροδίτη βρίσκεται στο διάσημο παραλιακό 
θέρετρο Άγιος Τύχωνας στην Επαρχία Λεμεσού. 
Aphrodite Beach is located in the famous coastal resort 
of Agios Tychonas in the Lemesos (Limassol) district.

Είναι μία ήσυχη και χαλαρωτική παραλία με μια μεγάλη 
αμμουδιά με βότσαλα και σκούρα γκρι άμμο, κι ένα 
παραλιακό πεζόδρομο με ακακίες, ευκαλύπτους και 
πικροδάφνες. Τα νερά είναι καθαρά κι η ακτή δίνει τη 
θέση της σε μια όμορφη καταπράσινη περιοχή με σκιά 
που δημιουργείται από περισσότερους φοίνικες και 
ευκαλύπτους.
It is a quiet and relaxing with a long sandy shore of pebbles 
and dark grey sands, and a coastal footpath lined with 
acacias, eucalyptus trees and oleanders. The seawaters are 
clean and the coast gives way to a lovely grassy area with 
shade provided by further palm and eucalyptus trees.

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή 
το αυτοκίνητο.  Διαθέσιμος 
χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Armonia Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.706552 Lon: 33.121123
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ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Η παραλία Αρμονία βρίσκεται στο διάσημο παραλιακό 
θέρετρο Άγιος Τύχωνας στην Επαρχία Λεμεσού.

Armonia beach is located at the famous coastal resort 
of Agios Tychonas in the Lemesos (Limassol) district.

Eίναι μια στενή αμμώδης ακτή, που σταδιακά 
φαρδαίνει προς τα δυτικά, με καθαρά νερά και 
προστατευμένη από τους ανέμους.

It is a narrow strip of sandy shore that gradually widens 
towards the west, with clean seawaters that are 
protected from winds.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΝΗΣΙΛΟΣ

Onisilos Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.70331 Lon: 33.11049
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Η παραλία Ονήσιλος  βρίσκεται στο γνωστό παραλιακό 
θέρετρο του Αγίου Τύχωνα της Επαρχίας Λεμεσού. 
Onisilos beach is located at the famous coastal resort of 
Agios Tychonas in the Lemesos (Limassol) district.

Είναι μια όμορφη ακτή αποτελούμενη από ψιλή, 
λευκή άμμο και μερικά βότσαλα. Τα καθαρά 
νερά της προστατεύονται από τους ανέμους από 
κυματοθραύστες.
It is a lovely coast comprised of fine, white sands and 
some pebbles. Its clean seawaters are protected from 
winds by breakwaters.

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο.  
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Kastella Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.704698 Lon: 33.11505
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ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ  / AGIOS TYCHONAS  

Η παραλία Καστέλλα, βρίσκεται στο διάσημο 
παραλιακό θέρετρο Άγιος Τύχωνας της Επαρχίας 
Λεμεσού.

Castella beach is located at the famous coastal resort 
of Agios Tychonas in the Lemesos (Limassol) district.

Στενή, αμμώδης και βοτσαλωτή παραλία μέσα στο 
πράσινο των δέντρων με καθαρά ήρεμα νερά.

Narrow, sandy and pebbly coast, set amidst the greenery 
of trees with clear and calm waters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΣΟΥΔΙ

Dasoudi Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.692581 Lon: 33.081921

50

Η  παραλία Δασούδι  στη Γερμασόγεια - την καρδιά της 
τουριστικής περιοχής Λεμεσού - παρέχει τα πάντα για 
την τέλεια μέρα έξω κι είναι το πιο δημοφιλές παραλιακό 
μέτωπο της πόλης. 
Located in Germasogeia - the heart of the Lemesos 
(Limassol) tourist area, Dasoudi Beach provides everything 
for the perfect day out, and is the town’s most popular 
coastal strip.

Η παραλία έχει χρυσή άμμο και καθαρά, ήρεμα νερά, 
τα οποία όμως βαθαίνουν σχετικά γρήγορα.
The beach has golden sands, and clean and calm 
seawaters that deepen fairly quickly.

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  / GERMASOGEIA  

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα. Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
Wheelchair access. Floating wheelchair available.

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  / AGIOS ATHANASIOS  

Miami Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.699207 Lon: 33.10025

51

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  / GERMASOGEIA  

Η παραλία Μαϊάμι, βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο - 
το κέντρο της Λεμεσού. Η παραλία είναι δίπλα στην 
πιο πολυσύχναστη παραλία Δασούδι.

Miami Beach is located in Agios Athanasios - the central 
area of Lemesos (Limassol). The beach is adjacent to the 
more crowded Dasoudi Beach.
Η ακτή έχει σκούρα γκρι άμμο και ήρεμα, καθαρά 
νερά. Κυματοθραύστες προστατεύουν τη θάλασσα 
από ανέμους, αν και το απόγευμα μπορεί να γίνει 
κυματώδης.

The coast of dark, grey sands and calm, clean seawaters. 
Breakwaters protect the sea from winds, although it can 
become wavy in the afternoon.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΤΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ Α 

Akti Olympion A Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.679413 Lon: 33.052832

52

Η παραλία Ακτή των Ολυμπίων Α’, που βρίσκεται 
στην πόλη της Λεμεσού, στην αρχή του Εναέριου, 
είναι συνέχεια της παραλίας Ακτή Ολυμπίων Β και 
μαζί σχηματίζουν ένα παραλιακό μέτωπο μήκους 2 χλμ., 
που θεωρείται ένα από τα πιο προσβάσιμα και βολικά 
στη Λεμεσό. 

Located in the town of Lemesos at the start of Enaerios 
pier, the beach of Akti Olympi-on A is a continuation of 
the Akti Olympion B beach, and together they form a 2 km 
strip that is considered to be one of the most accessible and 
convenient in Lemesos.

Αποτελείται από σκούρα γκρι άμμο και κσθαρά 
ήρεμα νερά που την καθιστούν κατάλληλη για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών με παιδιά.

It is comprised of a dark grey sands and clean calm 
waters that make it suitable for all, including families with 
children.

ΛΕΜΕΣΟΣ / LEMESOS (LIMASSOL)  

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το 
λεωφορείο ή το αυτοκίνητο. 
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα, Seatrac, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο 
Wheelchair access, Seatrac, Floating Wheelchair available

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΤΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ B  ΛΕΜΕΣΟΣ / LEMESOS (LIMASSOL)  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.684094 Lon: 33.059965
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Akti Olympion B Beach  
ΛΕΜΕΣΟΣ / LEMESOS (LIMASSOL)  

Η παραλία Ακτή Ολυμπίων Β, που βρίσκεται στην πόλη 
της Λεμεσού, συναντά την Ακτή Ολυμπίων Α και μαζί 
σχηματίζουν ένα παραλιακό μέτωπο μήκους 2 χλμ., 
που θεωρείται ένα από τα πιο προσβάσιμα και βολικά 
στη Λεμεσό.

Located in the town of Lemesos (Limassol), the beach of 
Akti Olympion B joins the beach of Akti Olympion A, and 
together they form a 2 km strip that is considered to be 
one of the most accessible and convenient in Lemesos 
(Limassol).
Αποτελούμενη από σκούρο γκρι άμμο - που είναι 
αρκετά συμπαγής για τζόκινγκ - και ήρεμα, καθαρά 
νερά, η παραλία είναι δημοφιλής για όλους.

Comprised of dark grey sands - that are compacted 
enough to suit jogging - and calm, clean waters, 
the beach is popular with all.

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το 
λεωφορείο ή το αυτοκίνητο. 
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October

*



ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Limassol Marina
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ΛΕΜΕΣΟΣ / LEMESOS (LIMASSOL)  

Η Μαρίνα Λεμεσού, στην καρδιά μιας  πόλης με έντονους ρυθμούς, 
μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 650 σκάφη αναψυχής από 8μ ως 110μ, 
με μια ομάδα  από έμπειρους επαγγελματίες που διασφαλίζουν την 
ομαλή λειτουργία της. Η Μαρίνα επιπλέον προσφέρει πολυτελή 
διαμερίσματα και επαύλεις με ιδιωτικούς χώρους ελλιμενισμού.

Οι επισκέπτες της Μαρίνας μπορούν να απολαύσουν τον χρόνο τους 
και τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται  εκεί για ψώνια, γεύμα, 
γυμναστική και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, η Μαρίνα είναι 
προσβάσιμη για άτομα με αναπηρίες.

Η Μαρίνα Λεμεσού είναι η πρώτη και μοναδική προς το παρόν Μαρίνα 
στην Κύπρο στην οποία απονεμήθηκε η Γαλάζια Σημαία.

Located in the heart of a vibrant city, Limassol Marina can accommodate 
650 yachts from 8m  to 110 m with a team of experienced professionals 
to ensure the smooth running of all operations. Moreover it offers luxury 
appartments and villas with private berths.

Visitors may have an enjoyable time at the Marina, that benefits from 
its own dining and shopping establishments, spa, fitness and cultural 
facilities. Furthermore, Marina is accessible for people with disabilities.

Limassol Marina  is the first and only one for the moment Marina in 
Cyprus, that has been awarded the Blue Flag.

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα  
Wheelchair access

Τουαλέτες 
Toilets

Υπηρεσίες 
Φαγητού

Food 
Services

Διευκολύνσεις 
για ΑμεΑ 

Facilities for 
People with 
Disabilities

*
Με τα πόδια, το ποδήλατο, 
το λεωφορείο ή το 
αυτοκίνητο. Διαθέσιμος 
χώρος στάθμευσης.

By foot, bike, bus or car. 
Car-parking facilities 
available.



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ / EPISIKOPI

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.663057 Lon: 32.882584
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Kourion Beach  
ΛΕΜΕΣΟΣ / LEMESOS (LIMASSOL)  

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Η παραλία Κουρίου,  βρίσκεται στον Κόλπο της 
Επισκοπής, στην επαρχία Λεμεσού.

Kourion beach is located in the area of  Episkopi Bay, 
in Lemesos (Limassol) district.

Εξαιρετικά μεγάλη ακτή, που αποτελείται από 
άμμο και βότσαλα. Τα νερά είναι κρυστάλλινα και 
οι διάφορες αποχρώσεις του μπλε δημιουργούν μια 
όμορφη αντίθεση με τους λευκούς γύρω λόφους.

Αn exceptionally wide shore, comprised of sand and 
pebbles. The seawaters are crystal-clear and varying 
shades of blue that beautifully contrast with the 
surrounding white hills.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

Pissouri Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.64974 Lon: 32.72205
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H παραλία Πισσουρίου βρίσκεται στον Κόλπο 
Πισσουρίου, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού (στη 
μέση της απόστασης μεταξύ Λεμεσού και Πάφου). 
Pissouri beach is located 30km west of Lemesos (midway 
between Lemesos and Pafos), at Pissouri Bay.

Η παραλία έχει ψιλή, χρυσή άμμο, πολύχρωμα 
βότσαλα και τα καθαρά νερά της είναι σχετικά ήρεμα. 
Τα περίχωρα ενισχύονται περαιτέρω από τα θεαματικα 
λευκά βράχια του Ακρωτηρίου Άσπρο και στις δύο 
πλευρές, καθιστώντας την μία από τις πιο γραφικές 
ακτές του νησιού.
The beach has fine, golden sands, multicoloured small 
pebbles, and its clean waters are relatively calm. Its 
surroundings are further enhanced by the spectacular 
white cliffs of Cape Aspro (Cape ‘white’) on either side, 
making it one of the most picturesque coastlines on 
the island.

ΠΙΣΣΟΥΡΙ / PISSOURI

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το 
λεωφορείο ή το αυτοκίνητο. 
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ /  GEROSKIPOU

Geroskipou Municipal Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.736185 Lon: 32.441893
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ΠΙΣΣΟΥΡΙ / PISSOURI

Η  Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου,  βρίσκεται στην 
περιοχή Γεροσκήπου της Επαρχίας Πάφου.

Geroskipou Municipal Beach is located in the Geroskipou 
area of the Pafos district.

Είναι μια αμμώδης παραλία και τα   καθαρά νερά 
της είναι ήρεμα και ρηχά, καθιστώντας την μια 
δημοφιλή επιλογή για όλους, συμπεριλαμβανομένων 
οικογενειών με παιδιά.

It is a sandy beach with clean seawaters that  are calm 
and shallow, making it a popular choice for all, including 
families with children.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ 1

Pachyammos 1  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.740756 Lon: 32.430717
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Η μικρή παραλία Παχύαμμος 1, που βρίσκεται στην 
περιοχή της Γεροσκήπου, της Επαρχίας Πάφου, είναι 
μια ήσυχη επιλογή για μια ακτή μακριά από την 
πολυκοσμία, 4 χλμ. μακριά από το κέντρο της Πάφου. 

Located in the Geroskipou area of the Pafos  district, 
the small beach of Pachyammos 1 is the peaceful choice 
for a coast away from the crowds, 4 km from Pafos 
centre.

Aμμώδης παραλία με βράχια και καθαρά νερά.
Sandy beach with rocks and clean seawaters.

ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ /  GEROSKIPOU

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ /  GEROSKIPOU

Geroskipou Laiki Beach

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.729309 Lon: 32.45594

59

ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ /  GEROSKIPOU

Η Λαϊκή Παραλία Γεροσκήπου, αποτελεί συνέχεια 
της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου, στην επαρχίας 
Πάφου.

Geroskipou Laiki Beach is located adjacent the 
Geroskipou Municipal Beach, in Pafos district.

Είναι μια αμμώδης παραλία και τα καθαρά νερά 
της είναι ήρεμα και ρηχά, καθιστώντας την μια 
δημοφιλή επιλογή για όλους, συμπεριλαμβανομένων 
οικογενειών με παιδιά.

It is a sandy beach with clean seawaters that  are calm 
and shallow, making it a popular choice for all, including 
families with children.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Pachyammos Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.173993 Lon: 32.585357
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Η πρώτη παραλία του Παχύαμμου, που βρίσκεται στην 
καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου 
- μακριά από τον κεντρικό δρόμο της Λεωφόρου 
Ποσειδώνος - είναι ένα δημοφιλές και πολυσύχναστο 
παραλιακό μέτωπο. 
Located in the heart of the tourist area of Kato Pafos - off 
of the main road of Poseidonos Avenue - the first beach 
of Pachyammos is a popular and bustling coastal strip.

Η παραλία φημίζεται για τη χρυσή αμμουδιά και τα 
ελάχιστα βράχια της, καθώς και για τα καθαρά της νερά.
The beach boasts golden sands and very few rocks, along 
with clean seawaters.

* Πρόσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΦΟΣ / PAFOS



ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ Α

Vrysoudia A Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.75016 Lon: 32.42156
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Η  παραλία Βρυσούδια Α, που βρίσκεται στην καρδιά της 
τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου - μακριά από τον 
κεντρικό δρόμο της Λεωφόρου Ποσειδώνος - είναι μια 
από τις κύριες, οργανωμένες παραλίες της περιοχής.

Located in the heart of the tourist area of Kato Pafos - off 
of the main road of Poseidonos Avenue - the  beach of 
Vrysoudia A is one of the main organised beaches of the area.

Η αμμουδιά είναι ολόχρυση και τα καθαρά νερά της 
είναι ήρεμα και ρηχά, καθιστώντας την δημοφιλή 
επιλογή για όλους, συμπεριλαβανομένων και 
οικογενειών με παιδιά.

The sands are deep, golden and the clean seawaters here 
are calm and shallow, making it a popular choice for all, 
including families with children.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Ολόχρονα
All year round

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

*

ΠΑΦΟΣ / PAFOS



ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ B 

Vrysoudia B Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.751496 Lon: 32.420236
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Η παραλία Βρυσούδια Β, στην καρδιά της τουριστικής 
περιοχής της Κάτω Πάφου - μακριά από τον κεντρικό 
δρόμο της Λεωφόρου Ποσειδώνος - προσφέρει 
μαγευτική θέα απέναντι στο Μεσαιωνικό Κάστρο και 
το γραφικό του λιμανάκι. 
Located in the heart of the tourist area of Kato Pafos - 
off of the main road of Poseidonos Avenue - the beach 
of Vrysoudia B offers majestic views across the Medieval 
castle and its picturesque harbor.

Η παραλία φημίζεται για την ολόχρυση αμμουδιά και 
τα καθαρά νερά της.
The beach boasts deep, golden sands and clean seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΦΟΣ / PAFOS



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ

Alykes Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.75443 Lon: 32.41775
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Η  ακτή των Αλυκών,  βρίσκεται στην τουριστική περιοχή 
της Κάτω Πάφου.

Alykes beach is Located in the tourist area of Kato Pafos.

Η παραλία φημίζεται για την ολόχρυση αμμουδιά, 
τα ήρεμα και καθαρά νερά και το άφθονο πράσινό της.

The beach boasts deep golden sands, calm, clean 
seawaters and abundant greenery.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΦΟΣ / PAFOS



ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΑ 

Municipal Baths Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.75562 Lon: 32.416036
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Η παραλία Δημοτικά Λουτρά, βρίσκεται στην καρδιά 
της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου - μακριά 
από τον κεντρικό δρόμο της Λεωφόρου Ποσειδώνος. 
Municipal Baths Beach is located in the heart of the 
tourist area of Kato Pafos - off of the main road of 
Poseidonos Avenue.

Η παραλία συνδυάζει κομψό ξύλινο δάπεδο με τμήματα 
άμμου, Τα καθαρά νερά της είναι ήρεμα και βαθιά.
The beach combines chic wooden decking with sandy 
sections.Its clean seawaters are calm, and run deep.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Ολόχρονα
All year round

ΠΑΦΟΣ / PAFOS

* Chair Lift και Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο 
Chair Lift and Floating Wheelchair available

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΡΟΣ 

Faros Beach

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.76449 Lon: 32.40674
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Η  ακτή Φάρος, που βρίσκεται στο δυτικό άκρο 
της Πάφου, είναι μια παραλία φυσικής ομορφιάς, 
διάσημη για την εκπληκτική της θέα και την πλειάδα 
εγκαταστάσεων.

Located at the west end of Pafos  the  coast of Faros is 
a naturally beautiful beach that is popular for its 
stunning views and host of facilities.

Η παραλία φημίζεται για την ολόχρυση αμμουδιά και 
τα καθαρά νερά της, που όμως έχουν την τάση 
να γίνονται κυματώδη.

The beach boasts deep golden sands and clean seawaters 
that have a tendency to become wavy.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΑΦΟΣ / PAFOS

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΛΠΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ 

Coral Bay Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.854982 Lon: 32.368063
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Η μήκους 500 μέτρων παραλία του Κόλπου των 
Κοραλλίων, που βρίσκεται στην Πέγεια της Πάφου - ένα 
αναπτυσσόμενο τουριστικό θέρετρο - θεωρείται μια από 
τις ομορφότερες ακτές της περιοχής. 

Located in the Pafos (Paphos) region in Pegeia - a thriving 
tourist resort - Coral Bay Beach is considered to be one of 
the loveliest coasts of the area.

Η αμμουδιά είναι ολόχρυση και τα καθαρά νερά της 
είναι ήρεμα και ρηχά, καθιστώντας την δημοφιλή 
επιλογή για όλους, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών 
με παιδιά. Τα δύο ακρωτήρια από ασβεστόλιθο που 
την περιβάλλουν και το άφθονο πράσινο ενισχύουν 
περαιτέρω την ομορφιά της.
The sands are deep golden, and the clean seawaters here 
are calm and shallow, making it a popular choice for all, 
including families with children. The beach is enclosed by 
a pair of limestone headlands and has abundant greenery, 
further enhancing its beauty.

ΠΕΓΕΙΑ / PEGEIA

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα Διαθέσιμο 
Wheelchair access, Floating Wheelchair available

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το 
λεωφορείο ή το αυτοκίνητο. 
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-
parking facilities available.

Απρίλιο - 
Οκτώβριο

April - 
October

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΟΥΡΟΥ 

Laourou Beach  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.947941 Lon: 32.313164

67

Η όμορφη παραλία Λαουρού,  βρίσκεται στο θέρετρο 
της Πέγειας της Επαρχίας Πάφου.

The pretty beach of Laourou.is located in the resort of 
Pegeia in the Pafos  region.

Η παραλία φημίζεται για τη χρυσή αμμουδιά και τα 
ήρεμα και καθαρά νερά της.

The beach boasts golden sands and calm, clean seawaters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΕΓΕΙΑ / PEGEIA



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΦΙΖΗΣ  

Kafizis Beach   

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 34.894748 Lon: 32.32302
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Μία ήσυχη, μικρή παραλία στην περιοχή της Πέγειας – 
Αγίου Γεωργίου στην επαρχία Πάφου. Η παραλία είναι 
γνωστή επίσης με το όνομα “Μανίκι”. 
A quiet, small beach at the area of Pegeia – Agios 
Georgios, in Pafos District. The beach is also known with 
the name “Maniki”.

Το έδαφος της αποτελείται από μικρά βότσαλα 
και τα καθαρά νερά της βαθαίνουν σχετικά απότομα. 
Η παραλία έχει μία άγρια ομορφιά η οποία γίνεται ακόμη 
πιο έντονη με την ύπαρξη διαφόρων πετρωμάτων εντός 
κα εκτός νερού.
The beach has small pebbles and clean waters that are 
rather deep . Some rock formations, inside and outside 
of the water, contribute to the beach’s wild beauty.

Με τα πόδια, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο. 
Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΠΕΓΕΙΑ / PEGEIA

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΣΟΥΛΙ)

Kampos Tou Souliou  

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.04115 Lon: 32.385994
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Η ήσυχη και γοητευτική παραλία του Σουλίου 
βρίσκεται στον κόλπο Χρυσοχούς, δυτικά του 
λιμανιού στο Λατσί, στην επαρχία Πάφου.

The quiet and attractive Souli Beach  is located in 
Chrysochous Bay, west of Latchi Port, in Pafos district.

H παραλία είναι αμμώδης με γαλαζοπράσινα 
καθαρά νερά.

The beach has fine sands, and clean blue green waters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ /  NEO CHORIO

*

(Souli Beach)

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.



ΠΑΡΑΛΙΑ ΞΥΣΤΑΡΟΚΑΜΠΟΣ 

Xystarokampos Beach   
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ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ /  NEO CHORIO

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο
Wheelchair access, Floating Wheelchair available

*

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.046898 Lon: 32.360743

Η όμορφη παραλία Ξυσταρόκαμπος βρίσκεται στον 
κόλπο Χρυσοχούς, στη Χερσόνησο Ακάμα, επαρχία 
Πάφου. 
The beautiful Xystarokampos Beach is located in 
Chrysochous Bay, in Akamas Peninsula, Pafos district.

Έχει καταγάλανα καθαρά νερά και το έδαφος της 
αποτελείται από άμμο και μικρά πολύχρωμα βότσαλα.
The beach has fine sands with multicoloured small pebbles 
and blue clean waters.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October



Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.045036 Lon: 32.368696
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Η  ρομαντική παραλία Χάλαβρο  βρίσκεται στον κόλπο 
Χρυσοχούς, στη Χερσόνησο Ακάμα, επαρχία Πάφου.

The romantic Halavro Beach is located in Chrysochous 
Bay, in Akamas Peninsula, Pafos district.

Έχει καταγάλανα καθαρά νερά και το έδαφος της 
αποτελείται από άμμο καθώς και μικρά πολύχρωμα 
βότσαλα.

The beach has blue clean waters and fine sands with 
multicoloured small pebbles.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ /  NEO CHORIO

*

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Αμφίβιο τροχοκάθισμα διαθέσιμο.
 Wheelchair access, Floating Wheelchair available.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΛΑΒΡΟ 

Halavro Beach   



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Polis Chrysochous
  Municipal Beach   
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ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ / POLIS CHRYSOCHOUS ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ / POLIS CHRYSOCHOUS

* Προσβαση για τροχοκάθισμα, Seatrac, Αμφίβιο Τροχοκάθισμα διαθέσιμο
Wheelchair access, Seatrac, Floating Wheelchair available

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.039105 Lon: 32.404179

Μέσα σ΄ ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, η παραλία 
αυτή βρίσκεται στο δημοφιλές και αναπτυσσόμενο 
τουριστικό θέρετρο της Πόλης Χρυσοχούς στην 
Επαρχία Πάφου. 
Located in the popular and thriving tourist resort of Polis 
Chrysochous in the Pafos  region, the Municipal beach is 
set amidst lovely natural surroundings.

Η αμμουδιά είναι ολόχρυση και τα καθαρά νερά της είναι 
ήρεμα και ρηχά, καθιστώντας την δημοφιλή επιλογή για 
όλους, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά.
The sands are deep golden, and the clean seawaters 
here are calm, making it a popular choice for all, including 
families with children.
Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

*



ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΣΟΥΔΙ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ) 

Dasoudi Beach   

* Προσβαση για τροχοκάθισμα / Wheelchair access

*

Η παραλία αυτή, που βρίσκεται στο δημοφιλές και 
αναπτυσσόμενο τουριστικό θέρετρο της Πόλης 
Χρυσοχούς στην Επαρχία Πάφου, είναι ένας 
αγαπημένος χώρος για κατασκήνωση. 
Located in the popular and thriving tourist resort of Polis 
Chrysochous in the Pafos region, the Camping Site beach 
is a favourite camping spot.

Η παραλία αποτελείται από άμμο και βότσαλα. Μέσα 
στο πράσινο, τα καθαρά νερά της είναιι ήρεμα και ρηχά.
The beach is composed of sand and pebbles. Set amidst 
greenery, its clean seawaters are calm and shallow.

Με τα πόδια, το ποδήλατο, το λεωφορείο ή 
το αυτοκίνητο. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.
By foot, bike, bus or car. Car-parking facilities available.

Απρίλιο - Οκτώβριο
April - October

(Camping Site)

Συντεταγμένες GPS coordinates:
Lat: 35.043168 Lon: 32.417484
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ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ / POLIS CHRYSOCHOUS



ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ / DEPUTY MINISTRY OF TOURISM 

Tel.: +357 22 691100, fax: +357 22 334696 
Email: cytour@visitcyprus.com 
Website: www.visitcyprus.com

CYMEPA 
Tel.: +357 25 343311 
Email: cymepa@cytanet.com.cy 
Website: www.cymepa.org.cy

FEE (Foundation for Environmental Education) 
www.fee.global 
www.blueflag.global

Δήμος Παραλιμνίου / Paralimni Municipality 
Tel.: +357 23 819300    
Fax: +357 23 825023 
Email: info@paralimni.org.cy 
Website: www.paralimni.org.cy

Δήμος Αγίας Νάπας / Agia Napa Municipality 
Tel.: +357 23 816300 
Fax: +357 23 722607 
Email: grammatia@agianapa.org.cy 
Website: www.agianapa.org.cy

Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης / Voroklini Community Council 
Tel.: +357 24 646444   
Fax: +357 24 645180 
Email: voroarm1@cytanet.com.cy 
Website: www.voroklini.org

Δήμος Λάρνακας / Larnaka Municipality 
Tel.: +357 24 653333    
Fax: +357 24 653384 
Email: municipality@larnaka.com 
Website: www.larnaka.com

Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών / Pervolia Community Council 
Tel.: +357 24 424880  
Fax: +357 24 424882 
Email: kspervol@cytanet.com.cy 
Website: www.pervolia.eu

Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακώμου / Pentakomo Community Council 
Tel.: +357 25 632803 
Fax: +357 25 633450 
Email: pentakomo@cytanet.com.cy 
Website: www.pentakomo.net
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  / CONTACT  DETAILS



Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου / Pyrgos Community Council  
Tel.: +357 25 632600 
Fax: +357 25 632745 
Email: info@pyrgos.org 
Website: www.pyrgos.org

Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς / Parekklisia Community Council 
Tel.: +357 25 635151   
Fax: +357 25 634544 
Email: info@parekklisia.org.cy 
Website: www.parekklisia.org.cy

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα / Agios Tychonas Community Council 
Tel.: +357 25 323564 
Fax: +357 25 311343 
Email: agios.tychonas@cytanet.com.cy 
Website: www.agiostychonas.org.cy

Δήμος Γερμασόγειας / Germasogeia Municipality 
Tel.: +357 25 879898 
Fax: +357 25 873434 
Email: yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy 
Website: www.yermasoyiamunicipality.org.cy

Δήμος Αγίου Αθανασίου / Agios Athanasios Municipality 
Tel.: +357 25 724135 
Fax: +357 25 725010 
Email: demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy 
Website: www.agiosathanasios.org.cy

Δήμος Λεμεσού / Lemesos Municipality 
Tel.: +357 25 884300 
Fax: +357 25 365497 

Email: limassol.municipal@cytanet.com.cy 
Website: www.limassolmunicipal.com.cy

Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής / Episkopi Community Council 
Tel.: +357 25 932750 
Fax: +357 25 934378 
Email: k.sepiskopi@cytanet.com.cy 
Website: www.episkopikouriou.org

Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου / Pissouri Community Council 
Tel.: +357 25 222292 
Fax: +357 25 222459 
Email:  k.s.pissouriou@cytanet.com.cy 
Website:  www.pissouri.org

Δήμος Γεροσκήπου / Geroskipou Municipality 
Tel.: +357 26 962324 
Fax: +357 26 961247 
Email: info@geroskipou-municipality.com 
Website: www.geroskipou-municipality.com

Δήμος Πάφου / Pafos Municipality 
Tel.: +357 26 822270 
Fax: +357 26 934762 
Email: town.hall@pafos.org.cy 
Website: http://www.pafos.org.cy

Δήμος Πέγειας / Pegeia Municipality 
Tel.: +357 26 621244 
Fax: +357 26 621571 
Email: info@pegeiamunicipality.com 
Website: www.pegeiamunicipality.com   
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Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού / Neo Chorio Community Council 
Tel.: +357 26 322520 
Fax: +357 26 322140 
Email: neochorio@cytanet.com.cy 
Website: www.neochoriopafos.org

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς / Polis Chrysochous Municipality 
Tel.: +357 26 321321 
Fax: +357 26 322278 
Email: polismunicipality@cytanet.com.cy 
Website: www.polis-municipality-cyprus.com

Μαρίνα Λεμεσού / Limassol Marina 
Freephone: 800 800 10 
Telephone:+357 25 020020 
Email: info@limassolmarina.com 
Website: www.limassolmarina.com
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