
Λάρνακα : Σκαρίνου - Φράγµα ∆ιπόταµου - Φράγµα Λεύκαρα - Λέυκαρα - Σκαρίνου 

1. Σκαρίνου (περιβαλλοντικό κέντρο) 
 

 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι κυκλική µε µήκος 47.810 µέτρα, 

εποµένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σηµείο έναρξης είναι 
47810 µέτρα 

Ξεκινώντας από την Σκαρίνου κατευθυνόµαστε προς το επόµενο σηµείο ενδιαφέροντος τον 
υδατοφράκτη ∆ιπόταµου, όπου θα διανύσουµε 4900 µέτρα δρόµου µε χώµα και άσφαλτο.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

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

Παρατηρήσεις: Στoν υδατοφράκτη ∆ιποτάµου συναντάµε εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής είναι η αραιή της βλάστηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Υδατοφράκτης ∆ιπόταµου 
 

 
 
Από τον υδατοφράκτη ∆ιπόταµου συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη διασταύρωση επαρχιακής οδού, 

όπου θα διανύσουµε 9.850 περίπου µέτρα µε χώµα.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

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

Παρατηρήσεις : Στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού συναντάµε κοιλάδα και παρατηρούµε το 

αγροτικό τοπίο και την αραιή βλάστηση της περιοχής. 
 

3. ∆ιασταύρωση επαρχιακής οδού 

 
 

Από τη διασταύρωση επαρχιακής οδού συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το φράγµα Λευκάρων, όπου θα 

διανύσουµε 2.300 µέτρα δρόµου µε άσφαλτο και χώµα.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι δασώδες.  



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

Παρατηρήσεις : Στο φράγµα Λευκάρων παρατηρούµε το δασικό τοπίο τοπίο και συναντάµε κοιλάδα. 

 

4. Φράγµα Λευκάρων 

Από το φράγµα Λευκάρων συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τα Λέυκαρα, όπου θα διανύσουµε 6.670 

µέτρα ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι τα δάση και η χλωρίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στα Λεύκαρα παρατηρούµε το τοπίο µε ανοικτή µακρινή θέα στην κοιλάδα. 

 

5. Λεύκαρα 

 
 

Μετά τα Λεύκαρα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Κάτω ∆ρυ, όπου θα διανύσουµε 4.320 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στο Κάτω ∆ρυ παρατηρούµε ττην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

 

7. Μονή Αγ. Μηνά 

Από την Μονή Αγ. Μηνά συνεχίζουµε µε κατεύθυνση προς Βάβλα, όπου θα διανύσουµε 2.110 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 η εκκλησία και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στη Λάσα παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο και συναντάµε αµπελώνες. 
Παρατηρήσεις : Στα Βάβλα παρατηρούµε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. 
 



8. Βάβλα 

Από Βάβλα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη Χοιροκοιτία, όπου θα διανύσουµε 8.770 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

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

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στη Χοιροκοιτία παρατηρούµε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. 
 

9. Χοιροκοιτία 

Από τη Χοιροκοιτία και µε κατεύθυνση το επόµενο σηµείο ενδιαφέροντος τις Αρχαιότητες 
Χοιροκοιτίας, θα διανύσουµε 1.140 µέτρα δρόµου µε άσφαλτο.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι περιαστικό και αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι τα αρχαία. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στις αρχαιότητες Χοιροκοιτίας συναντάµε τον προϊστορικό οικισµό Χοιροκοιτίας. 
 

10. Αρχαιότητες Χοικοκοιτίας 

Από τις Αρχαιότητες Χοιροκοιτίας και µε κατεύθυνση τη Σκαρίνου, θα διανύσουµε 3.980 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό. 

 

11. Σκαρίνου 

Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας. 
 

 


