
Λάρνακα : Τόχνης (Κυκλική) 
 

1. Τόχνη 
 

 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι κυκλική µε µήκος 18.800 µέτρα, 

εποµένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σηµείο έναρξης είναι 
18800 µέτρα 

Ξεκινώντας από την Τόχνη κατευθυνόµαστε προς το επόµενο σηµείο ενδιαφέροντος τη διασταύρωση 

Χοιροκοιτίας, όπου θα διανύσουµε 2040 µέτρα µε χώµα.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µικρή.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι κοιλάδες-ποτάµια και η χλωρίδα. 

 

 

2. ∆ιασταύρωση Χοιροκοιτίας 
 

Από τη ∆ιασταύρωση Χοιροκοιτίας συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη διασταύρωση Βάβλας, όπου θα 

διανύσουµε 6.300 περίπου µέτρα µε χώµα.  

Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι µε φρύγανα και πεύκα.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση και χλωρίδα-πανίδα.  

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

3. ∆ιασταύρωση Βάβλας 

Από τη διασταύρωση Βάβλας συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη ∆ράπεια, όπου θα διανύσουµε 2.380 

µέτρα µε χώµα.  

Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό µε φρύγανα.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Παρατηρήσεις : Στη ∆ράπεια συναντάµε εγκαταλελειµµένο οικισµό. 

 



4. ∆ράπεια 

Από τη ∆ράπεια συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Καλαβασό, όπου θα διανύσουµε 4.350 µέτρα µε 
χώµα.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι κοιλάδες-ποτάµια.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι αναψυχής και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στην Καλαβασό µπορούµε να επισκεφθούµε το παλιό τρένο ορυχείων, την εκκλησία 

ή το τζαµί της περιοχής. 
 

5. Τόχνη 

 
 

Μετά την Καλαβασό συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Τόχνη, όπου θα διανύσουµε 3.730 µέτρα µε 
χώµα.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι µε φρύγανα.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Τόχνη 

 
 

Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας. 
 

 


