
 
  
 

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

Τηλ. 22691100 
E-mail: YoungAmbassadors@visitcyprus.com    Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com 

«Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού» 
Προτεινόμενες Εκδρομές για Επαρχία Λεμεσού 

 

Διαδρομή ΛΕΜ - Α: 
 

«Από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Κάστρο 
Λεμεσού- Περπάτημα στην Παλιά Πόλη- 
Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο» 
 

8:15-8:30 Αναχώρηση από το σχολείο. 

8:30-9:15   Άφιξη στο Κάστρο Λεμεσού (πλησίον Παλιού Λιμανιού 
επίσκεψη στο Κάστρο όπου στεγάζεται το Μεσαιωνικό 
Μουσείο Κύπρου).   

9:15-9:30 Μικρό διάλειμμα στην αυλή του Κάστρου* και στη Πλατεία 
μπροστά από Κάστρο. 

9:30-10:30   Περπάτημα στην Παλιά Πόλη (Αγίου Ανδρέου-Σαριπόλου 
(πέρασμα μέσα από την παλιά αγορά της Πόλης).  

 Μεταφορά με λεωφορείο στο Δημόσιο Κήπο* και διάλειμμα 
20-30 λεπτών εκεί. 

11:30-12:30 Επίσκεψη στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο** και ξενάγηση από 
το   προσωπικό του Αρχείου (Τηλ. 25763755) 

12:30 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
Περιγραφή 

Στο Κάστρο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία του και να 
δουν από κοντά τα εκθέματα που προέρχονται από όλες τις περιοχές του 
νησιού και έτσι θα έχουν καλύτερη εικόνα για τον Μεσαίωνα στην Κύπρο. 
Αργότερα περπατώντας στην παλιά πόλη θα τους δοθεί η ευκαιρία να 
γνωρίσουν τον πυρήνα της παλιάς πόλης και να επισκεφτούν την Παλιά Αγορά 
– Παντοπωλείο. Να δουν πως ψώνιζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους πριν 
την ύπαρξη μεγάλων υπεραγορών. Τέλος μέσα από τα εκθέματα του Παττίχειου 
Ιστορικού Αρχείου θα μάθουν την εξέλιξη/ανάπτυξη της πόλης τους 
(πολιτιστική-πολιτισμική- οικονομική). 

*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 ΛΕΜ - B: 
 

«Βουτιά στον Πολιτισμό  
 

8:00 Αναχώρηση από σχολείο 
8:15-8:30 Άφιξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού και ξενάγηση από 

λειτουργό του Μουσείου.** (Τηλ. 25305157) 
9:30-10:00 Πρόγευμα στο Δημόσιο Κήπο πλησίον Αρχαιολογικού 

Μουσείου* 
10:15-11:15 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης** 

(Τηλ.25362303)  
11:15-11:30 Μικρό διάλειμμα στον στεγασμένο χώρο ακριβώς έξω από 

Μουσείο 
11:30-12:30 Περπάτημα στην Παλιά Πόλη – περιοχή Κάστρου.  

12:30 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
Περιγραφή 

Στο αρχαιολογικό μουσείο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν 
αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την  επαρχία Λεμεσού  που χρονολογούνται 
από την Νεολιθική μέχρι και την Ρωμαϊκή περίοδο.  Αργότερα περπατώντας 
στην περιοχή του Κάστρου θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία της πόλης τους. 

 

*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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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΜ - Γ 
 

«Στα αχνάρια των Αχαιών και των Ιπποτών. 
Κούριον – Κολόσσι ή στο Κυπριακό 
Οινομουσείο» 
 

8:00 Αναχώρηση από σχολείο 
8:30 Άφιξη στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου.  
8:30-9:15 Ξενάγηση στο Ελληνορωμαικό Θέατρο και στην Οικία 

Ευστόλιου. 
9:15-9:30 Μικρό Διάλειμμα. Πρόγευμα έξω από το Κέντρο 

Επισκεπτών Κουρίου* 
9.45-10:30     Άφιξη και ξενάγηση στο Κάστρο Κολοσσιού.  

10:30-11:00 Διάλειμμα (στο χώρο του Κάστρου ή στην αυλή του 
Οινομουσείου). 

11:15-12:15 Αναχώρηση για το χωριό Ερήμη. Επίσκεψη και ξενάγηση 
στο Οινομουσείο**/*** από Λειτουργό του Μουσείου. Τα 
παιδιά θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την 
ιστορία της παραγωγής του κρασιού στην Κύπρο. 
(Τηλ.25873808 Φράνσις Guy)   

12:15-12:30 Αναχώρηση για το σχολείο 
Περιγραφή 

Οι μαθητές σε αυτή την ξενάγηση θα έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν δύο 
από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της επαρχίας Λεμεσού αλλά 
και όλου του νησιού: τo εντυπωσιακό Αρχαίο Βασίλειο του Κουρίου και το 
αξιόλογο Κάστρο του Κολοσιού.  Στο πρώτο θα δουν το μεγαλόπρεπο 
ελληνορωμαϊκό  Θέατρο (2ο αιώνα π.Χ.) και την Οικία του Ευστόλιου όπου τα 
παιδιά θα θαυμάσουν τα ωραία ψηφιδωτά δάπεδα του 5ου αιώνα μ.Χ. και το 
σύμπλεγμα λουτρών. Ενώ στο δεύτερο θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για 
τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη και για την Κουμανταρία, το γλυκό 
κρασί του νησιού μας. Τέλος στο Οινομουσείο τα παιδιά θα έχουν την μοναδική 
ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της παραγωγής του κρασιού στην Κύπρο.   

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

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

*** Στο Οινομουσείο υπάρχει χρέωση 1 ευρώ για κάθε μαθητή ή 1.50 ευρώ 
που περιλαμβάνει και το κέρασμα χυμού από σταφύλι.  Το κόστος ΔΕΝ 
καλύπτεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού 
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΜ - Δ: 
 

«Αρωμα Αμπέλου ή Παλιές Εποχές. Βάσα 
Κοιλανίου – Ομοδος» 
 

8:00 Αναχώρηση από σχολείο 
9:00 Άφιξη στη Βάσα Κοιλανίου, 
9:00-10:00 Επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό Μουσείο** (Τηλ. 25942634 

κ.Μιχάλης).  
10:00-10:15 Μικρό Διάλειμμα 
10:45  Άφιξη στο Όμοδος 
10.45-11.45 Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και στον 

Λινό (αναπαλαιωμένο πατητήρι). 
11.45-12.15 Πρόγευμα στο πάρκο δίπλα από χώρο στάθμευσης* 
12.15   Αναχώρηση για το σχολείο 
 

Περιγραφή 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δύο από τα πιο σημαντικά 
οινοπαραγωγικά χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και λιθόστρωτα 
δρομάκια.  Στις αίθουσες του Εκπαιδευτικού Μουσείου θα γνωρίσουν την 
εξέλιξη της παιδείας στο νησί μας από τον καιρό της Τουρκοκρατίας μέχρι τις 
μέρες μας. Επίσης θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί ένα από τα πιο γνωστά 
Μοναστήρια της Κύπρου και τον Λινό και να δει πως έφτιαχναν πριν πολλά 
χρόνια το κρασί στη περιοχή των κρασοχωριών. 

 

*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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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΜ - Ε 
 

Επίσκεψη σε ένα χωριό μόνο. Δηλαδή Βάσα 
Κοιλανίου.  «Ο πιο καλός ο Μαθητής » 
 

9:00 Άφιξη στη Βάσα Κοιλανίου ένα από τα πιο σημαντικά 
οινοπαραγωγικά χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
και λιθόστρωτα δρομάκια. 

9:00-10:00   Επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό Μουσείο** (Τηλ. 25942634 
κ.Μιχάλης). 

10:00-10:30   Πρόγευμα στην αυλή του Εκπαιδευτικού Μουσείου* 

10:30-12:00 Περιδιάβαση στο χωριό και επίσκεψη στο Μουσείο 
Ζιβανίας** και εκκλησία του χωριού (Τηλ. 25942634 
κ.Μιχάλης). 

12:15   Αναχώρηση για το σχολείο. 
 

Περιγραφή 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα πιο σημαντικά 
οινοπαραγωγικά χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και λιθόστρωτα 
δρομάκια. Να επισκεφτούν το μοναδικό στο είδος του Εκπαιδευτικό Μουσείο 
και να γνωρίσουν την εξέλιξη της παιδείας στο νησί μας από τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα.  Η περιδιάβαση στο χωριό και η επίσκεψη στην 
εκκλησία  θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν για λίγο τη ζωή του 
χωριού, ενώ η επίσκεψη στο Μουσείο ζιβανίας θα τους βοηθήσει να 
καταλάβουν πώς φτιάχνεται αυτό το ντόπιο ποτό. 

 

*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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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΜ - ΣΤ: «Άρωμα κρασιού και ζεστού αρκατένου, ή 

επιστροφή στην παράδοση – Ομοδος» 
 

9:00 Άφιξη στο Όμοδος.  
9:00- 10:00 Επίσκεψη στο Μοναστήρι και στα μικρά μουσεία που 

βρίσκονται στον περίγυρο του Μοναστηριού.  

10:00-10:30 Πρόγευμα στο Πάρκο.*  

10:30-11:30 Περιδιάβαση στα δρομάκια του χωριού- επίσκεψη στο 
Λινό (αναπαλαιωμένο πατητήρι) ελεύθερος χρόνος για 
γνωριμία με το χωριό. 

12:00   Αναχώρηση για το σχολείο. 
 

Περιγραφή 

Τα παιδιά θα επισκεφθούν ένα από τα πιο γραφικά  οινοπαραγωγικά χωριά με 
στενά πλακόστρωτα δρομάκια και με μια  πανέμορφη πλατεία στην είσοδο του 
χωριού. Επίσκεψη σε ένα από τα πιο γνωστά Μοναστήρια όπως επίσης και στο 
Μουσείο Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59, στο εκκλησιαστικό Μουσείο και 
στο Μουσείο Δαντέλας –Πιπίλας που βρίσκονται στον περίγυρο του 
Μοναστηριού.  Στον  Λινό θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα την 
παραγωγή κρασιού στα παλιά χρόνια ενώ στο χωριό θα υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για επίσκεψη σε τοπικές βιοτεχνίες. 

 

*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 ΛΕΜ - Ζ: 
 

«Μαγεία της φύσης ή Τρόοδος – Πράσινος 
Παράδεισος: Βοτανικός Κήπος και Γεωλογικό 
Πάρκο» 

 
8.00 Αναχώρηση από σχολείο 

9.00   Άφιξη στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους  

9.00-10.00 Ξενάγηση στον Βοτανικό Κήπο από Λειτουργό του Τμήματος 
Δασών. ** (Τηλ. 25550092) 

10.00-10.30 Πρόγευμα* και αναχώρηση για το Γεωλογικό Πάρκο 

10.45-11.45 Ξενάγηση στο Γεωπάρκο Τροόδους από Λειτουργό του 
Πάρκου** (Τηλ. 22952043, 22952004) 

11.45- 12.00 Διάλειμμα σε χώρο που βρίσκεται δίπλα από το Κέντρο 
Επισκεπτών 

12.00 Αναχώρηση για το σχολείο 

Περιγραφή 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν γενικά για τον φυσικό πλούτο, την 
χλωρίδα, την πανίδα και τα πετρώματα του Τροόδους. 

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

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

*** Στο Γεωπάρκο Τροόδους υπάρχει χρέωση 2 ευρώ για κάθε μαθητή 
αλλά για ομάδες 10 ατόμων και άνω γίνονται άλλες διευθετήσεις.  Το 
κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
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Διαδρομή ΛΕΜ - Η: «Γνωρίστε την πόλη σας» 
 

8.00 Αναχώρηση με ξεναγό από το σχολείο ή συνάντηση με τον 
ξεναγό σε προκαθορισμένο σημείο. 

8.30-9.30   Περιδιάβαση με λεωφορείο  από την Περιοχή Αμαθούντας, 
κεντρικές οδούς πόλης (παραλιακό μέτωπο, Λεωφόρος 
Μακαρίου, Γλαδστωνός, Ανεξαρτησίας), Νέο Λιμάνι, Παλιά 
Πόλη και Μαρίνα. 

9.30-10.00 Διάλειμμα και Πρόγευμα στον Δημοτικό Κήπο* 

10.00-11.00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού** 
(Τηλ.25305157) ή στο Παττίχειο Ιστορικό Μουσείο** 
(Τηλ.25763755) και ξενάγηση από λειτουργούς των 
Μουσείων ή την/τον ξεναγό.  

11.15-12.15 Περπάτημα στην Περιοχή του Κάστρου* και επίσκεψη στην 
Αγορά (Παντοπωλείο).   

12.30   Αναχώρηση για το σχολείο 

 

Περιγραφή 

Μια εκδρομή που προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 
ακούσουν από ξεναγό την ιστορία της πόλης τους, να περπατήσουν στην  πόλη 
τους και να προσέξουν σημεία ιστορικά για τα οποία ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία 
να δώσουν σημασία. 
 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

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


