
 
  
 

  
 
 

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 Αμμοχώστου 

 

Διαδρομή Α «Φύση και Περιβάλλον» 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:15 - 09:15 Επίσκεψη σε τοπικές καλλιέργειες της Δερύνειας  
(π.χ. φράουλες ή φυτείες καλαμποκιού) 

09:30 - 10:30 Πρόγευμα* και περιήγηση στο πάρκο γαϊδουριών*** στην 
Άχνα**(Τηλ. 99648476 κ.Αντρέας Παναγιώτου). 

11:00 - 12:15 Περπάτημα προς τον υδατοφράχτη της Άχνας  για το 
παρατηρητήριο των πουλιών. 
 

12:15 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 
Περιγραφή 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την καλλιέργεια του 
καλαμποκιού και της φράουλας (η φράουλα θεωρείται το κατ’ εξοχήν προϊόν 
της Δερύνειας), και να γνωρίσουν από κοντά διάφορα ζώα, πουλιά και 
αρωματικά φυτά της Κύπρου. 

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

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

***Στο πάρκο γαϊδουριών υπάρχει χρέωση €1 για κάθε μαθητή.  Το 
κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
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Διαδρομή - Β «Σύγχρονη Ιστορία» 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο 

08:30 - 09:00 Επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμμοχώστου**. 
(Τηλ.23740860) 

09:00 - 09:30 Πρόγευμα* 

09:40 - 10:10 Επίσκεψη στον Αχυρώνα του Λιοπετριού** (Μαρίνος ή 
Κωνσταντίνος Τηλ. 23824444) 

10:20 - 11:00 Επίσκεψη στο εκκλησιαστικό μουσείο στη 
Σωτήρα**(Μαρίνος ή Κωνσταντίνος Τηλ. 23824444)  

11:00 - 11:30 Mουσείο Αγώνος στη Σωτήρα 1955- 59 δίπλα**(Μαρίνος ή 
Κωνσταντίνος Τηλ. 23824444)  

11:30- 12:15 Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του 13ου αιώνα 

12:15 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο 

Περιγραφή 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν χώρους και να ενημερωθούν 
για τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου μέσα από την προβολή ταινίας, 
φωτογραφικού και άλλου έντυπου υλικού. Στο μικρό παρεκκλήσι που 
μετατράπηκε σε εκκλησιαστικό μουσείο θα μπορούν να θαυμάσουν μια μικρή 
αλλά σημαντική συλλογή εκκλησιαστικών αντικειμένων και εικόνων.  

 

*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 – Γ «Παράδοση και Θρησκεία» 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:15 - 09:00 Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο «Το σπίτι του Δήμου» 
Παραλιμνίου.** (Τηλ. 99658367) 
 

09:00 - 09:30 Πρόγευμα στην Πλατεία Παραλιμνίου* 

09:45 - 10:45 Μετάβαση και επίσκεψη στο Μουσείο Αλευρόμυλου στο 
Φρέναρος της οικογένειας Χατζηγιώρκη.**(Τηλ. 99405442 
Στυλιάνα Χ"Γεωργίου) 
 

11:00 - 11:20 Παναγία Ασπροβουνιώτισσα στο Φρέναρος με τοιχογραφίες 
του 15ου -16ου αιώνα.  

11:20 -12:15 
 

Εκδρομικός χώρος για παιχνίδι δίπλα από την εκκλησία. 

12:00 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 

Περιγραφή 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν χώρους και να ενημερωθούν 
για τη λειτουργία των αλευρόμυλων και την παραγωγή αλεύρου στην Κύπρο 
και να επισκεφθούν την βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας 
Ασπροβουνιώτισσας στο Φρέναρος με τοιχογραφίες του 15ου -16ου αιώνα.  

 

*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 - Δ «Αγία Νάπα: Η σχέση της με το υγρό στοιχείο» 

08:00 Αναχώρηση από το σχολείο. 

08:15 - 08:40 Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο Αγίας Νάπας. 
 

08:45 - 09:30 Ξενάγηση στο μουσείο Θάλασσα της Αγίας Νάπας** 
(Τηλ.23816366) 

09:30 - 10:00 Πρόγευμα στην αυλή του Μουσείου* 

10:10-  10:40 Περπάτημα προς το λιμανάκι της Αγίας Νάπας- άγαλμα του 
ψαρά και της γοργόνας. 
 

10:50 - 11:20 Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας. 
11:20 - 12:15 Πάρκο γλυπτικής στην Αγία Νάπα. 
12:15 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο. 

 

Περιγραφή 

Μία μοναδική ευκαιρία για να γνωρίσουν τα παιδιά την Αγία Νάπα, το 
σημαντικότερο τουριστικό θέρετρο της περιοχής, και τη σχέση του νησιού με 
τη θάλασσα και το νερό. Θα ξεναγηθούν στο μοναδικό  μουσείο Θάλασσα, 
στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο, το οποίο για εκατοντάδες χρόνια ικανοποιούσε τις 
ανάγκες της γύρω περιοχής. Στο μέσο του χωριού θα επισκεφθούν το 
μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία των δασών και τη συκομουριά 600 
χρόνων. 

 

*Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν αναλαμβάνει τη παροχή προγεύματος. 

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

 


