
 
  
 

  
 

   
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 Λευκωσίας 

 

Διαδρομή ΛΕΥ-Α «Μικροί Αρχαιολόγοι» 
 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:30 - 09:45 Επίσκεψη στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στα 
Λατσιά** (Τηλ.22585834, 99748586 κ.Άντρη) 

10:00 - 10:30 Πρόγευμα στο Πάρκο Ευκάλυπτοι στο Δάλι*. 

11:00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου και 
παρατήρηση του αρχαιολογικού χώρου όπου διεξάγονται 
ακόμα οι ανασκαφές (Δευτέρα κλειστό). 

12:15 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
 

Περιγραφή 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με απολιθώματα και με 
διάφορα πετρώματα από όλο τον κόσμο, όπως και να μάθουν λίγα πράγματα 
για την επιστήμη της παλαιοντολογίας. 

 

*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 ΛΕΥ – Β «Εκδρομή στην Παράδοση» 
 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο 

08:40 – 09:40 Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου και στον 
Αρχαιολογικό χώρο Ταμασσού.  

09:40 – 10:10 Πρόγευμα στην αυλή της Μονής* 

10:40 - 12:00 Επίσκεψη και περιήγηση στο χωριό Φικάρδου.  Επίσκεψη 
στην εκκλησία του χωριού και στην «Οικία Κατσινιόρου» και 
στην «Οικία Αχιλλέα Δημήτρη»**(Τηλ. 22634731, 99439737 
κ.Δήμητρα) 

12:00 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο 

 

Περιγραφή 

Σε ένα από τα πιο όμορφα μοναστήρια του τόπου μας, συζήτηση με την 
ηγουμένη για τον μοναχικό βίο και επίσκεψη σε ένα μοναδικό χώρο, στο χωριό 
Φικάρδου, ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο παραδοσιακής κληρονομιάς. 

 

*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 ΛΕΥ- Γ «Ταξίδι πίσω στο χρόνο» 
 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:40 - 09:00 Σύντομη επίσκεψη στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα και 
Αγίου Ιλαρίωνος στη Περιστερώνα 

09.45 – 10.15 
 
 
10:15 - 12:00 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μεταλλευτικής Κληρονομίας στα 
Κατύδατα **(Τηλ. 99348013 κ.Ανδρέας Λουκά) 
 
Άφιξη στο Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου, στην 
Ευρύχου** (Τηλ. 99343732 κ.Μεταξάς Στυλιανού) 
Πρόγευμα* και Επίσκεψη στο Μουσείο.  

12:00 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 

 

Περιγραφή 

Η εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα και Αγίου Ιλαρίωνος στη Περιστερώνα, είναι 
μία από τις δύο πεντάτρουλλες εκκλησίες της Κύπρου, στο εσωτερικό της 
οποίας υπάρχουν υπολείμματα τοιχογραφιών που υποδηλώνουν ότι ο ναός 
ήταν αγιογραφημένος ολόκληρος.  Στη συνέχεια τα παιδιά θα έχουν μια 
μοναδική εμπειρία στο Μουσείο Μεταλλευτικής Κληρονομίας στα Κατύδατα, το 
σκηνικό του οποίου θυμίζει πραγματικότητα.  Η εκδρομή ολοκληρώνεται με 
γνωριμία ενός νέου πρωτοποριακού μουσείου στην Ευρύχου και με μια 
ανεπανάληπτη ιστορική περίοδο του νησιού μας. 

 

*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  ΛΕΥ - Δ «Ας Βρεθούμε κοντά στην Φύση» 
 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

09:00 - 09:30 Επίσκεψη στην εκκλησία Παναγία του Άρακα στα 
Λαγουδερά.** (Τηλ. 99557369, 96301508) 

09:50 - 12:00 Επίσκεψη στο Φράγμα του Ξυλιάτου, πρόγευμα* και 
περιήγηση στο κυκλικό Μονοπάτι της φύσης γύρω από το 
φράγμα. 

12:00 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
 

Περιγραφή 

Επίσκεψη σε μια από τις ομορφότερες εκκλησίες της ΟΥΝΕΣΚΟ, στην Παναγία 
του Άρακα στα Λαγουδερά, όπως επίσης και επίσκεψη στο ειδυλλιακό φράγμα 
του Ξυλιάτου και  μια πρώτη γνωριμία με μονοπάτι της φύσης. 

 

*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  ΛΕΥ – Ε 
 

«Γνωρίζω την πόλη μου» 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:15 - 09:15 Επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη και στην 
Αρχιεπισκοπή** (Τηλ. 22430587 Πάτερ Δημήτριος – κανονικά 
υπάρχει χρέωση για όλους αλλά να ενημερωθεί ο Πάτερ 
τηλεφωνικώς για να επιτραπεί η ελεύθερη είσοδος) 

09:15 - 10:00 Περιήγηση Μνημείο Ελευθερίας, Τέμενος Ομεριέ, Χαμάμ, 
Πύλη Αμμοχώστου, Παναγία Χρυσαλλινιώτισσα). 

10:00 - 11:00 Πρόγευμα και Βόλτα στη Λήδρας*, Ονασαγόρου και Λαϊκή 
Γειτονιά. 

11:00 - 12:30 Ξενάγηση στο Λεβέντειο Μουσείο.** (Τηλ. 22661475 – 
Δευτέρα κλειστό) 

12:40 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
 

Περιγραφή 

Μια περιδιάβαση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, για μια ενδελεχή 
γνωριμία με την πόλη και επίσκεψη στο Λεβέντειο μουσείο για μια καλύτερη 
εμπέδωση της ιστορικής εξέλιξης της Λευκωσίας. 

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

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


