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1. Πάφος (λιµάνι) 
 

 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι κυκλική µε µήκος 93.730 µέτρα, 

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

Ξεκινώντας από την Πάφο κατευθυνόµαστε προς το επόµενο σηµείο ενδιαφέροντος την Τάλα, όπου 

θα διανύσουµε 8.620 µέτρα ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αστικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, µονές και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 

Παρατηρήσεις : Στην Τάλα συναντάµε την µονή Αγίου Νεοφύτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Τάλα 
 

 
 

Από την Τάλα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Κοίλη, όπου θα διανύσουµε 3.460 περίπου µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα.  

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στην Κοίλη µπορούµε να παρατηρήσουµε τη παραδοσιακή αρχιτεκτονική της 
περιοχής. 
 

3. Κοίλη 

 
 

Από την Κοίλη συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Τσάδα, όπου θα διανύσουµε 3.840 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  



Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στην Τσάδα µπορούµε να παρατηρήσουµε τη παραδοσιακή αρχιτεκτονική καθώς και 
τους αµπελώνες της περιοχής. 
 

4. Τσάδα 

 
 

Από την Τσάδα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Καλλέπεια, όπου θα διανύσουµε 3.180 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στην Καλλέπεια παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο και συναντάµε 
αµπελώνες. 
 

5. Καλλέπεια 



 
 

Μετά την Καλλέπεια συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Πολέµι, όπου θα διανύσουµε 4.980 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στο Πολέµι παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο και συναντάµε αµπελώνες. 
 

6. Πολέµι 

 
 

Από το Πολέµι συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τον Άγιο ∆ηµητριανό, όπου θα διανύσουµε 5.040 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα.  



Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στον Άγιο ∆ηµητριανό παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο της περιοχής 
 

7. Άγιος ∆ηµητριανός 

 
 

Από τον Άγιο ∆ηµητριανό συνεχίζουµε µε κατεύθυνση προς τη Λάσα, όπου θα διανύσουµε 3.640 

µέτρα ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στη Λάσα παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο και συναντάµε αµπελώνες. 
 

8. Λάσα 

Από την Λάσα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη Φύτη, όπου θα διανύσουµε 2.120 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στη Φύτη παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο και συναντάµε αµπελώνες. 
 

9. Φύτη 

Από τη Φύτη και µε κατεύθυνση το επόµενο σηµείο ενδιαφέροντος το φράγµα Κανναβιού, θα 

διανύσουµε 5.720 µέτρα δρόµου µε άσφαλτο.  

Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις : Στο φράγµα Κανναβιού παρατηρούµε το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο της περιοχής. 
 



10. φράγµα Κανναβιού 

Από το φράγµα Κανναβιού και µε κατεύθυνση την Πάνω Παναγιά, θα διανύσουµε 7.190 µέτρα 

ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα και η πανίδα.  

Στη διαδροµή υπάρχουν ξενώνες και χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 

Παρατηρήσεις : Στην Πάνω Παναγιά παρατηρούµε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και συναντάµε 
αµπελώνες. Στην περιοχή αυτή δεσπόζει η πατρική οικία του Αρχιεπισκόπου Μακάριου του Γ' 

 

11. Πάνω Παναγιά 

Από την Πάνω Παναγιά, θα διανύσουµε 7.190 µέτρα ασφαλτωµένου δρόµου προς την Παναγιά 

Χρυσορογιάτισσα.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες, οι µονές και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα και η πανίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις : Στην Παναγιά Χρυσορογιάτισσα συναντάµε οινοποιείο. Στην περιοχή δεσπόζει η 

µονή Παναγιάς Χρυσορογιάτισσας 
 

12. Παναγιά Χρυσορογιάτισσα 

Από την Παναγιά Χρυσορογιάτισσα και µε κατεύθυνση την Μονή Αγ. Νικολάου, θα διανύσουµε 1.350 

µέτρα ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες, οι µονές και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η χλωρίδα και η πανίδα. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις : Στον Άγ. Νικόλαο συναντάµε την µονή Αγ. Νικολάου 

 

13. Μονή Αγ. Νοκολάου 

Από την Μονή Αγ. Νικολάου και µε κατεύθυνση το Στατό, θα διανύσουµε 2.120 µέτρα ασφαλτωµένου 

δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες, και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στο Στάτο συναντάµε τον παλιό οικισµό Στάτου 

 

14. Στατός 

Από το Στατό και µε κατεύθυνση τη Χουλού, θα διανύσουµε 9.020 µέτρα ασφαλτωµένου δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

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

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι εστίασης. 



Παρατηρήσεις : Στη Χούλου παρατηρούµε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Στην περιοχή βρίσκουµε 
την εκκλησία της Παναγιάς Παντανάσσας 
 

15. Χουλού 

Από τη Χούλου και µε κατεύθυνση την Αµαργέτη, θα διανύσουµε 7.590 µέτρα ασφαλτωµένου 

δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Στην Αµαργέτη συναντάµε αµπελώνες. Στο σηµείο αυτό δεσπόζει η εκκλησία 

Ζωοδοόχου πηγής 
 

16. Απαργέτη 

Από την Αµαργέτη και µε κατεύθυνση την Πάφο, θα διανύσουµε 24.000 µέτρα ασφαλτωµένου 

δρόµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αρχικά αγροτικό και στη συνέχεια αστικό. 

 

17. Πάφος (λιµάνι) 

Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας 
 

 

 


