
Οδηγίες για μετάβαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοιλανίου  

 

Λευκωσία - Κοιλάνι 

Διαδρομή 1 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α1) Λευκωσίας - Λεμεσού και επιλέξτε την κατεύθυνση 

προς Λεμεσό. Συνεχίστε να πορεύεστε με κατεύθυνση την Πάφο (Α6) επιλέγοντας την έξοδο προς 

Καντού. Με το που βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο Α1 βρίσκεστε στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 
όπου στα 180m στρίβετε αριστερά στην οδό Δικαιοσύνης όπου σε 290m στρίβετε και πάλι αριστερά 

για να πορευθείτε στον  Ε601. Θα διανύσετε απόσταση 14,9 km και θα περάσετε από τις κοινότητες 

Καντού, Σούνι, Κυβίδες, Άγιος Αμβρόσιος όπου από κει θα στρίψετε δεξιά προς τον Ε803 με 

κατεύθυνση το Βουνί και με την βοήθεια των πινακίδων θα φτάσετε σε 9,7 km στο Κοιλάνι. Θα 

διανύσετε συνολικά από την πόλη της Λευκωσίας 122 km και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 35 

λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο 

στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα 

βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 



 

Διαδρομή 2 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α1) Λευκωσίας - Λεμεσού και επιλέξτε την κατεύθυνση 

προς Λεμεσό. Στη συνέχεια επιλέξτε την έξοδο προς τον κυκλικό κόμβο Τροόδους (5ος κυκλικός 

κόμβος από Λευκωσία) και πάρτε την τέταρτη έξοδο προς Γιάννου Κρανιδιώτη και πορευθείτε προς 

τον δρόμο (Β8) Λεμεσού - Τροόδους. Θα περάσετε τις κοινότητες της Άλασσας, του Δωρού, της 

Λάνειας και της Τριμίκλινης. Στο τέρμα της Τριμίκλινης  στα 27 km (πριν να φθάσετε στο στρίψιμο 

του Σαιττά), θα στρίψετε αριστερά στον Ε802 προς το Πέρα Πεδί. όπου ακολουθώντας τις πινακίδες 

θα φτάσετε στο Πέρα Πεδί σε 4 km και αμέσως θα στρίψετε αριστερά στον Ε803 για το Κοιλάνι. Σε 

2.9 Κm στρίψτε δεξιά και σε 260m έχετε φτάσει στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη 

της Λευκωσίας 120 km και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 37 λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην 

κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις 

πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 



 

Διαδρομή 3 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α9) Λευκωσία – Αστρομερίτη όπου θα περάσετε μέσω του 

Β9 τις κοινότητες Ακάκι, Περιστερώνα, Αστρομερίτης, Ευρύχου, Γαλατά, Κακοπετριά, Πλατάνια και 

θα φτάσετε στον κυκλικό κόμβο του Καρβουνά. Ακολουθήστε τον Ε801 και θα περάσετε τις 

κοινότητες του Κάτω Αμιάντου και Σαιττά και θα φτάσετε στο τέρμα του Ε801 που ενώνεται με τον 

δρόμο Λεμεσού – Τροόδους (Β8). Στρίψετε αριστερά προς τον Β8 και στα 57m στρίψτε δεξιά και 

πορευθείτε προς τον Ε802 για το Πέρα Πεδί. Σε 4Km στρίψτε αριστερά προς τον Ε803 για το το 

Κοιλάνι. Σε 2.9 km στρίψτε δεξιά και σε 260m έχετε φτάσει στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από 

την πόλη της Λευκωσίας 88,2 km και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 32 λεπτά περίπου. Με το που 

φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί 

ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 



 

Λεμεσός - Κοιλάνι 

Διαδρομή 1 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α6) Λεμεσού - Πάφου. Έπειτα, στρίψετε αριστερά, 

επιλέγοντας την έξοδο προς Καντού. Με το που βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο Α1 βρίσκεστε στην 

οδό Γρηγόρη Αυξεντίου όπου στα 180m στρίβετε αριστερά στην οδό Δικαιοσύνης όπου σε 290m 

στρίβετε και πάλι αριστερά για να πορευθείτε στον  Ε601. Θα διανύσετε απόσταση 14,9 km και θα 

περάσετε από τις κοινότητες Καντού, Σούνι, Κυβίδες, Άγιος Αμβρόσιος όπου από κει θα στρίψετε 

δεξιά προς τον Ε803 με κατεύθυνση το Βουνί και με την βοήθεια των πινακίδων θα φτάσετε σε 9,7 

km στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη της Λεμεσού 38,8 km και θα χρειαστείτε 36 

λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο 

στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα 

βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαδρομή 2 

Πορευθείτε προς τον κυκλικό κόμβο Τροόδους και πάρτε την τέταρτη έξοδο προς Γιάννου 

Κρανιδιώτη και πορευθείτε προς τον δρόμο (Β8) Λεμεσού - Τροόδους. Θα περάσετε τις κοινότητες 

της Άλασσας, του Δωρού, της Λάνειας και της Τριμίκλινης. Στο τέρμα της Τριμίκλινης  στα 27 km 

(πριν να φθάσετε στο στρίψιμο του Σαιττά), θα στρίψετε αριστερά στον Ε802 προς το Πέρα Πεδί 

όπου ακολουθώντας τις πινακίδες θα φτάσετε στο Πέρα Πεδί σε 4 km και αμέσως θα στρίψετε 

αριστερά στον Ε803 για το Κοιλάνι. Σε 2.9 km στρίψτε δεξιά και σε 260m έχετε φτάσει στο Κοιλάνι. 
Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη της Λεμεσού 35 km και θα χρειαστείτε 35 λεπτά περίπου. Με 

το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί 

ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λάρνακα – Κοιλάνι 

Διαδρομή 1 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α5) Λάρνακας - Λεμεσού και επιλέξτε την κατεύθυνση προς 

τον αυτοκινητόδρομο (Α1) προς Λεμεσό. Αφού περάσετε την Λεμεσό πορευθείτε προς τον 

αυτοκινητόδρομο (Α6) Λεμεσού - Πάφου. Έπειτα, στρίψετε αριστερά, επιλέγοντας την έξοδο προς 

Καντού. Με το που βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο Α1 βρίσκεστε στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 

όπου στα 180m στρίβετε αριστερά στην οδό Δικαιοσύνης όπου σε 290m στρίβετε και πάλι αριστερά 

για να πορευθείτε στον Ε601. Θα διανύσετε απόσταση 14,9 km και θα περάσετε από τις κοινότητες 

Καντού, Σούνι, Κυβίδες, Άγιος Αμβρόσιος όπου από κει θα στρίψετε δεξιά προς τον Ε803 με 

κατεύθυνση το Βουνί και με την βοήθεια των πινακίδων θα φτάσετε σε 9,7 km στο Κοιλάνι. Θα 

διανύσετε συνολικά από την πόλη της Λεμεσού 106 km και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 22 

λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο 

στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα 

βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 



Διαδρομή 2 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α5) Λάρνακας - Λεμεσού και επιλέξτε την κατεύθυνση προς 

τον αυτοκινητόδρομο (Α1) προς Λεμεσό. Στη συνέχεια επιλέξτε την έξοδο προς τον κυκλικό κόμβο 

Τροόδους (5ος κυκλικός κόμβος από Λάρνακα) και πάρτε την τέταρτη έξοδο προς Γιάννου 

Κρανιδιώτη και πορευθείτε προς τον δρόμο (Β8) Λεμεσού - Τροόδους. Θα περάσετε τις κοινότητες 

της Άλασσας, του Δωρού, της Λάνειας και της Τριμίκλινης. Στο τέρμα της Τριμίκλινης  στα 27 km 

(πριν να φθάσετε στο στρίψιμο του Σαιττά), θα στρίψετε αριστερά στον Ε802 προς το Πέρα Πεδί. 
όπου ακολουθώντας τις πινακίδες θα φτάσετε στο Πέρα Πεδί σε 4 km και αμέσως θα στρίψετε 

αριστερά στον Ε803 για το Κοιλάνι. Σε 2.9 km στρίψτε δεξιά και σε 260m έχετε φτάσει στο Κοιλάνι. 

Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη της Λάρνακας 104 km και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 24 

λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο 

στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα 

βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 



Διαδρομή 3 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α5) Λάρνακας - Λεμεσού και επιλέξτε την κατεύθυνση προς 

τον αυτοκινητόδρομο (Α1) προς Λεμεσό. Επιλέξτε την έξοδο προς Χοιροκοιτία και ακολουθώντας 

τον Ε133 θα περάσετε από τις κοινότητες Λάγεια, Ορά, Ακαπνού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τον 

F129 και θα περάσετε από τις κοινότητες Επταγώνεια, Αρακαπά, τον F135 από την κοινότητα Καλού 

Χωριού και τον  E110 από την κοινότητα του Κάτω Μύλου. Στη συνέχεια μέσω του Ε806 θα 

περάσετε από τις κοινότητες Ποταμίτισσα, Πελένδρι και στο τέρμα του δρόμου θα βρεθείτε στην 
Τριμίκλινη στο δρόμο Β8 Λεμεσού – Τροόδους. Θα στρίψετε δεξιά και λίγο πριν να φθάσετε στο 

στρίψιμο του Σαιττά, θα στρίψετε αριστερά στον Ε802 προς το Πέρα Πεδί. όπου ακολουθώντας τις 

πινακίδες θα φτάσετε στο Πέρα Πεδί σε 4 km και αμέσως θα στρίψετε αριστερά στον Ε803 για το 

Κοιλάνι. Σε 2.9 km στρίψτε δεξιά και σε 260m έχετε φτάσει στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από 

την πόλη της Λάρνακας 104 km και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 57 λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε 

στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις 

πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 



Πάφος – Κοιλάνι 

Διαδρομή 1 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α6) Πάφου – Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό. Στρίψετε 

αριστερά, επιλέγοντας την έξοδο προς Αυδήμου. Πορευθείτε προς τον F606. Θα περάσετε τις 

κοινότητες Πραστιό, Πάχνα (10,5 km) και στη συνέχεια πορευθείτε προς τον Ε601 όπου θα φτάσετε 

στην κοινότητα του Άγιου Αμβρόσιου μετά από 2,9 km. Από κει θα στρίψετε αριστερά προς τον Ε803 

με κατεύθυνση το Βουνί και με την βοήθεια των πινακίδων θα φτάσετε σε 9,7 km στο Κοιλάνι. Θα 

διανύσετε συνολικά από την πόλη της Πάφου 66 km και θα χρειαστείτε 57 λεπτά περίπου. Με το 

που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί 

ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 

 

 



Διαδρομή 2 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α6) Πάφου – Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό. Στρίψετε 

αριστερά, επιλέγοντας την έξοδο των Μανδριών και ακολουθείτε τον Β6 παλιό δρόμο Πάφου – 

Λεμεσού όπου σε 350m στρίβετε δεξιά για να πορευθείτε προς τον F616. Θα περάσετε τις κοινότητες 

Νικόκλειας, Μαμώνεια, Κιδάσι, Κέδαρες, Πραιτώρι, Άγιος Νικόλαος, Μαντριά (39,9 km) και στη 

συνέχεια στρίψτε δεξιά και πορευθείτε προς τον Ε802 όπου με την βοήθεια των πινακίδων θα 

φτάσετε σε 3,5 km στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από την πόλη της Πάφου 62,9 km 
και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 12 λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα 

αριστερά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 

500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου - Κοιλάνι 

Διαδρομή 1 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α3) Αγίας Νάπας – Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο 

Καλού Χωριού και μετά πάρτε την 3η έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο (Α5) Λάρνακας – Λεμεσού 

και επιλέξτε την κατεύθυνση προς τον αυτοκινητόδρομο (Α1) προς Λεμεσό. Αφού περάσετε την 

Λεμεσό πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α6) Λεμεσού - Πάφου. Έπειτα, στρίψετε αριστερά, 

επιλέγοντας την έξοδο προς Καντού. Με το που βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο Α1 βρίσκεστε στην 

οδό Γρηγόρη Αυξεντίου όπου στα 180m στρίβετε αριστερά στην οδό Δικαιοσύνης όπου σε 290m 

στρίβετε και πάλι αριστερά για να πορευθείτε στον  Ε601. Θα διανύσετε απόσταση 14,9 km και θα 

περάσετε από τις κοινότητες Καντού, Σούνι, Κυβίδες, Άγιος Αμβρόσιος όπου από κει θα στρίψετε 

δεξιά προς τον Ε803 με κατεύθυνση το Βουνί και με την βοήθεια των πινακίδων θα φτάσετε σε 9,7 

km στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 152 km 

και θα χρειαστείτε 1 ώρα και 44 λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην κοινότητα θα βρείτε στα 

δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις πινακίδες σε περίπου 500m (8 

λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 



Διαδρομή 2 

Πορευθείτε προς τον αυτοκινητόδρομο (Α3) Αγίας Νάπας – Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο της 

Ριζοελιάς και μετά πάρτε την 1η έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο (Α2) Λάρνακας – Λευκωσίας και 

επιλέξτε την κατεύθυνση προς τον αυτοκινητόδρομο (Α1) προς Λευκωσία όπου φθάνετε στον 

κυκλικό κόμβο Στροβόλου. Πάρτε την έξοδο προς την οδό Σπύρου Κυπριανού μέχρι να φθάσετε στον 

κυκλικό κόμβο του Αρχαγγέλου όπου θα πάρετε την 1η έξοδο και θα πορευθείτε προς τον 

αυτοκινητόδρομο (Α9) Λευκωσία – Αστρομερίτη και θα περάσετε μέσω του Β9 τις κοινότητες Ακάκι, 
Περιστερώνα, Αστρομερίτης, Ευρύχου, Γαλατά, Κακοπετριά, Πλατάνια και θα φτάσετε στον κυκλικό 

κόμβο του Καρβουνά. Ακολουθήστε τον Ε801 και θα περάσετε τις κοινότητες του Κάτω Αμιάντου 

και Σαιττά και θα φτάσετε στο τέρμα του Ε801 που ενώνεται με τον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους 

(Β8). Στρίψετε αριστερά προς τον Β8 και στα 57m στρίψτε δεξιά και πορευθείτε προς τον Ε802 για 

το Πέρα Πεδί. Σε 4 km στρίψτε αριστερά προς τον Ε803 για το το Κοιλάνι. Σε 2.9 km στρίψτε δεξιά 

και σε 260m έχετε φτάσει στο Κοιλάνι. Θα διανύσετε συνολικά από την ελεύθερη περιοχή 

Αμμοχώστου 166 km και θα χρειαστείτε 2 ώρες και 15 λεπτά περίπου. Με το που φτάσετε στην 

κοινότητα θα βρείτε στα δεξιά σας μεγάλο χώρο στάθμευσης όπου από εκεί ακολουθώντας τις 

πινακίδες σε περίπου 500m (8 λεπτά με τα πόδια) θα βρείτε το ΚΠΕ Κοιλανίου. 

 

 

 

 

 



Σχεδιάγραμμα για μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης Κοιλανίου προς το ΚΠΕ Κοιλανίου 

 

 


