
Οδηγίες για μετάβαση στο ΚΠΕΕ Κάβο Γκρέκο 

Από Λευκωσία προς Κάβο Γκρέκο 

Ακολουθήστε τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) και βγείτε στην έξοδο 
προς Λάρνακα. Συνεχίστε στον αυτοκινητόδρομο προς Λευκωσίας – Λάρνακας (Α2) μέχρι 
τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Πάρτε την πρώτη έξοδο προς Αγία Νάπα και ακολουθήστε 
τον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Αγίας Νάπας (A3) μέχρι το τέρμα του στον μεγάλο 
κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο προς τα νότια και ακολουθήστε τη 
λεωφόρο Ρεθύμνου μέχρι να φτάσετε στον μικρό κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Αγίας 
Νάπας, δίπλα από τον αστυνομικό σταθμό. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο και ακολουθήστε τη 
λεωφόρο Κάβο Γκρέκο για περίπου 6 χιλιόμετρα μέχρι να βρείτε πινακίδα προς Κάβο 
Γκρέκο. Στρίψετε δεξιά και θα φτάσετε σε δύο χιλιόμετρα στο Κέντρο. Θα διανύσετε 
συνολικά από την πόλη της Λευκωσίας 60 χιλιόμετρα και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 15 
λεπτά περίπου. 
 

 
 

Από Λεμεσό προς Κάβο Γκρέκο 

Ακολουθήστε τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας (Α1) και βγείτε από την έξοδο 
της Κοφίνου προς Λάρνακα. Συνεχίστε στον αυτοκινητόδρομο προς Λάρνακα (Α5) μέχρι 
τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο προς Αγία Νάπα,  περάστε 
κάτω από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και ακολουθήστε τον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς 
– Αγίας Νάπας (A3) μέχρι το τέρμα του στον μεγάλο κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας. Πάρτε 
τη δεύτερη έξοδο προς τα νότια και ακολουθήστε τη λεωφόρο Ρεθύμνου μέχρι να 
φτάσετε στον μικρό κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Αγίας Νάπας, δίπλα από τον 
αστυνομικό σταθμό. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο και ακολουθήστε τη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο 
για περίπου 6 χιλιόμετρα μέχρι να βρείτε πινακίδα προς Κάβο Γκρέκο. Στρίψετε δεξιά και 
θα φτάσετε σε δύο χιλιόμετρα στο Κέντρο. Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη της 
Πάφου 75 χιλιόμετρα και η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. 
 



 
 
 
Από Πάφο προς Κάβο Γκρέκο 

Ακολουθήστε τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού – Λευκωσίας (Α6 και Α1) και 
βγείτε από την έξοδο της Κοφίνου προς Λάρνακα. Συνεχίστε στον αυτοκινητόδρομο προς 
Λάρνακα (Α5) μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο προς 
Αγία Νάπα,  περάστε κάτω από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και ακολουθήστε τον 
αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Αγίας Νάπας (A3) μέχρι το τέρμα του στον μεγάλο κυκλικό 
κόμβο Αγίας Νάπας. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο προς τα νότια και ακολουθήστε τη λεωφόρο 
Ρεθύμνου μέχρι να φτάσετε στον μικρό κυκλικό κόμβο πάνω από την Αγία Νάπα και 
δίπλα από τον αστυνομικό σταθμό. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο και ακολουθήστε τη 
λεωφόρο Κάβο Γκρέκο για περίπου 6 χιλιόμετρα μέχρι να βρείτε πινακίδα προς Κάβο 
Γκρέκο. Στρίψετε δεξιά και θα φτάσετε σε δύο χιλιόμετρα στο Κέντρο. Θα διανύσετε 
συνολικά από την πόλη της Πάφου 115 χιλιόμετρα και θα χρειαστείτε 2 ώρες και 30 
λεπτά περίπου. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Από Λάρνακα προς Κάβο Γκρέκο 

Βγείτε στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Αγίας Νάπας (A3) και προχωρήστε μέχρι το 
τέρμα του στον μεγάλο κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο προς τα 
νότια και ακολουθήστε τη λεωφόρο Ρεθύμνου μέχρι να φτάσετε στον μικρό κυκλικό 
κόμβο πάνω από την Αγία Νάπα και δίπλα από τον αστυνομικό σταθμό. Πάρτε τη 
δεύτερη έξοδο και ακολουθήστε τη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο για περίπου 6 χιλιόμετρα 
μέχρι να βρείτε πινακίδα προς Κάβο Γκρέκο. Στρίψετε δεξιά και θα φτάσετε σε δύο 
χιλιόμετρα στο Κέντρο. Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη της Λάρνακας 35 
χιλιόμετρα και η διαδρομή θα έχει διάρκεια περίπου 50 λεπτά. 



 

 
 

Από Κοκκινοχώρια προς Κάβο Γκρέκο 

Βγείτε στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας (A3) και προχωρήστε μέχρι το 
τέρμα του στον μεγάλο κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο προς τα 
νότια και ακολουθήστε τη λεωφόρο Ρεθύμνου μέχρι να φτάσετε στον μικρό κυκλικό 
κόμβο πάνω από την Αγία Νάπα και δίπλα από τον αστυνομικό σταθμό. Πάρτε τη 
δεύτερη έξοδο και ακολουθήστε τη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο για περίπου 6 χιλιόμετρα 
μέχρι να βρείτε πινακίδα προς Κάβο Γκρέκο. Στρίψετε δεξιά και θα φτάσετε σε δύο 
χιλιόμετρα στο Κέντρο. Μια άλλη διαδρομή από τα Κοκκινοχώρια προς το Κάβο Γκρέκο 
είναι από το Παραλίμνι, ακολουθώντας τη λεωφόρο 1ης Απριλίου προς Αγία Νάπα. Στους 
τρεις κυκλικούς κόμβους που θα βρείτε να πάρετε τη δεύτερη έξοδο προς Αγία Νάπα και 
Κάβο Γκρέκο, ακολουθώντας μετά την ίδια πορεία όπως περιγράφεται πιο πάνω. Θα 
χρειαστείτε από 10 μέχρι 30 λεπτά περίπου για να φτάσετε στο Κέντρο. 
 

 
 



 
 

 


