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1. Αεροδρόµιο Λάρνακας 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι κυκλική µε µήκος 89.740 µέτρα, 

εποµένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σηµείο έναρξης είναι 
89740 µέτρα 

 

2. Κίτι 

 
 

Από τον Κίτι συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Ζύγι, όπου θα διανύσουµε 26.300 περίπου µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι άριστη και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραθαλάσσιο και στη συνέχεια αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες και χώροι αναψυχής. 

Παρατηρήσεις : Στο Ζύγι µπορούµε να επισκεφθούµε το πάρκο καµήλων καθώς και τον ποδηλατικό 

σταθµό του ξενοδοχείου Aldiana. Στην περιοχή υπάρχει και το αλιευτικό καταφύγιο Ζύγι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ζύγι 

 
 

Από το Ζύγι συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Τόχνη, όπου θα διανύσουµε 7.160 µέτρα ασφαλτωµένου 

δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό και στη συνέχεια αστικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 

Παρατηρήσεις : Στην Τόχνη συναντάµε τον οικισµό Τόχνης. 

 

4. Τόχνη 

 
 

Από την Τόχνη συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη Χοιροκοιτία, όπου θα διανύσουµε 2.880 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 

Παρατηρήσεις : Στη Χοιροκοιτία συναντάµε τις αρχαιότητες Χοιροκοιτίας. 

 



5. Χοιροκοιτία 

 
 

Μετά τη Χοιροκοιτία συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη Σκαρίνου, όπου θα διανύσουµε 4.240 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα και η πανίδα.   

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 

Παρατηρήσεις : Στη Σκαρίνου µπορούµε να επισκεφθούµε το περιβαλλοντικό κέντρο Σκαρίνου. 

 

6. Σκαρίνου 

 
 

Από τη Σκαρίνου συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τα Λέυκαρα, όπου θα διανύσουµε 8.840 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα και η πανίδα.   

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 

Παρατηρήσεις : Στα Λεύκαρα συναντάµε τον παραδοσιακό οικισµό πάνω Λεύκαρα. 

 



7. Λεύκαρα 

 
 

Από τα Λέυκαρα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση προς τον Κόρνο, όπου θα διανύσουµε 14.900 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αρχικά δασώδες και στη συνέχεια αγροτικό. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι η εκκλησία και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 

Παρατηρήσεις : Στον Κόρνο µπορούµε να µάθουµε για την παραδοσιακή αγγειοπλαστική του 

Κόρνου. 

 

8. Κόρνος 

 
Από τον Κόρνο συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τα Πυργά, όπου θα διανύσουµε 3.630 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αρχικά δασώδες και στη συνέχεια αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι η εκκλησία και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 

Παρατηρήσεις : Στα Πυργά συναντάµε την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας. 

 



9. Πυργά 

 
 

Από τα Πυργά και µε κατεύθυνση το επόµενο σηµείο ενδιαφέροντος την Αγία Άννα, θα διανύσουµε 

6.010 µέτρα δρόµου µε άσφαλτο.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αρχικά δασώδες και στη συνέχεια αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι η εκκλησία και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής και χώροι εστίασης. 

Παρατηρήσεις : Στην Αγία Άννα µπορούµε να δοκιµάσουµε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις χάρη στην 

παραδοσιακή γαστρονοµία του τόπου. 

 

10. Αγία Άννα 

 
 

Από την Αγία Άννα και µε κατεύθυνση το αεροδρόµιο της Λάρνακας, θα διανύσουµε 14.700 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό. 

 

 



11. Αεροδρόµιο Λάρνακας 

Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας. 

 

 


