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Τηλ. 22691100 
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«Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού» 

Προτεινόμενες Εκδρομές για Επαρχία Λάρνακας 

 

Διαδρομή ΛΑΡ - Α «Προϊστορία και Παράδοση» 

08:00   Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:30 – 9:45 Επίσκεψη στον Νεολιθικό οικισμό Χοιροκοιτίας και 
πρόγευμα 

9:45 – 10:15 Πρόγευμα στο χώρο του οικισμού* 

10: 15 –12:20  Επίσκεψη στο χωριό Λεύκαρα. Επίσκεψη στην εκκλησία του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Κάτω Λεύκαρα. Επίσκεψη στο 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Κεντητικής & Αργυροχοϊας** 
(Τηλ. 24342326) 

12:20 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
 

Περιγραφή 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου και στα πλαίσια μιας 
επαγγελματικής ξενάγησης, να ταξιδέψουν νοερά στο 7000 π.Χ. Επίσης θα 
επισκεφθούν το χωριό Λεύκαρα, το οποίο σύμφωνα με διαγωνισμό που έγινε 
στην Ιαπωνία, είναι  ένα από τα 30 πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. 

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

**Για καλύτερη οργάνωση της επίσκεψης, το σχολείο προτρέπεται να 
ενημερώνει τους πιο πάνω χώρους τηλεφωνικώς. 
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Διαδρομή ΛΑΡ -  Β «Περπατώ στην πόλη μου» 
 

08:00   Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:30 – 09:15 Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης** 
(Τηλ. 24304169). 

09:30 – 10:00 Άφιξη στο Παραλιακό μέτωπο Φοινικούδων 
Πρόγευμα* 

10:00 - 10:30 Επίσκεψη στα ανακαινισμένα κτίρια στην πλατεία Ευρώπης, 
προτομή Κίμωνα, προτομή Ζήνων. 

10:40 - 11:15   Κάστρο Λάρνακας – Μεσαιωνικό Μουσείο**  
(Τηλ. 24304576). 

11:15 - 12:15 Επίσκεψη στα εργαστήρια βιοτεχνίας στη τούρκικη συνοικία 
της πόλης. 

12:15 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο 

Περιγραφή 

Μία περιδιάβαση στον ιστορικό πυρήνα της πόλης, όπου τα παιδιά θα μάθουν  
για τον ρόλο που ιστορικά πρόσωπα και υποδομές, διαδραμάτισαν στην 
μακραίωνη ιστορία της πόλης.   

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

**Για καλύτερη οργάνωση της επίσκεψης, το σχολείο προτρέπεται να 
ενημερώνει τους πιο πάνω χώρους τηλεφωνικώς. 

  



 

Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Τ.Θ. 24535,1390 Λευκωσία,  
Τηλ. 22691100 

E-mail: YoungAmbassadors@visitcyprus.com    Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com 

 

Διαδρομή ΛΑΡ - Γ «Εκδρομή στην Φύση και τον Πολιτισμό - 1» 

08:00   Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:40 - 09:40 Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στα Κελιά. 

10:00 - 10:30   Άφιξη και Πρόγευμα στο Περιβαλλοντικό Κέντρο 
Ορόκλινης*/** (Τηλ. 24644744 Ελένη Μιχαήλ) 

10:30 – 11:00 Ξενάγηση στο Περιβαλλοντικό Κέντρο 

11:15 - 12:15 Επίσκεψη στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής Λειβαδιών, 
επίδειξη καλαθοπλεκτικής και ξενάγηση από λειτουργούς του 
μουσείου (Τηλ.99208000 Μάριος Αρμένης ή 24821740 
Κοινοτικό Συμβούλιο Λειβαδιών) 

12:15 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο 

  
Περιγραφή 

Επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες και  ομορφότερες εκκλησίες της  
επαρχίας. Επίσης τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το νέο 
περιβαλλοντικό κέντρο Ορόκλινης και να ενημερωθούν για την χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής. 

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

**Για καλύτερη οργάνωση της επίσκεψης, το σχολείο προτρέπεται να 
ενημερώνει τους πιο πάνω χώρους τηλεφωνικώς. 
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Διαδρομή ΛΑΡ - Δ «Εκδρομή στην Φύση και τον Πολιτισμό - 2» 

08:00   Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:30 - 09:30 Πρόγευμα και Επίσκεψη στην Βυζαντινή εκκλησία της 
Αγγελόκτιστης* 

09:50 - 11:00   Επίσκεψη στο τέμενος Χαλά Σουλτάν 

11:00 - 12:30 Μονοπάτι της Φύσης στην Αλυκή Λάρνακας (είτε από το 
στρατόπεδο προς Καμάρες, είτε από το Τέμενος προς 
Καμάρες). 

12:30   Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 

  
Περιγραφή 

Επίσκεψη σε μια από τις ομορφότερες εκκλησίες του νησιού, η οποία διαθέτει 
ένα μοναδικό ψηφιδωτό του 6ου αιώνα και στο τέμενος της Χαλά Σουλτάν, το 
4ο σημαντικότερο προσκύνημα των Μουσουλμάνων μετά από αυτό στη Μέκκα, 
στη Μεδίνα και στο Αλ ΄Ακσα στα Ιεροσόλυμα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να αντλήσουν πληροφορίες για τα είδη πτηνών, που επισκέπτονται την λίμνη 
της Αλυκής κατά την χειμερινή περίοδο και να παρατηρήσουν πουλιά από το 
παρατηρητήριο πουλιών.   

 

* Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 


