Οδηγίες για μετάβαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς

Διαδρομή από επαρχία Λεμεσού προς το ΚΠΕ Παναγιάς

Η μετάβαση γίνεται με αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Ακολουθώντας τη διαδρομή Α6 μέχρι Ε703. Από Λευκωσία
διανύετε 170km και χρειάζεστε περίπου 2 ώρες και 3 λεπτά, από Λάρνακα 151km και χρειάζεστε περίπου 1
ώρα και 50 λεπτά και από Λεμεσό 85km και χρειάζεστε περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά.
Ξεκινώντας από τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού προς Πάφο βγαίνετε στην έξοδο Α6 και κ
ατευ-θύνεστε προς Πάφο. Ακολούθως βγαίνετε στην έξοδο της Αγίας Βαρβάρας. Φτάνοντας στην πρώτη
διασταύρωση κινήστε προς τα δεξιά στον δρόμο Ε606. Ακολουθείτε τον δρόμο μέχρι τον Στατό-Άγιο Φώτιο
για 22km (25 λεπτά). Στη διαδρομή συναντάτε τις κοινότητες Αξύλου, Ελεδειό, Αμαργέτη, Πενταλιά, ΣτατόΆγιο Φώτιο. Τέλος, διανύετε τον δρόμο Ε703 μέχρι την Πάνω Παναγιά για 5,6 km (10 λεπτά). Μπαίνοντας
στην κοινότητα της Παναγιάς, διανύοντας απόσταση 1km, το ΚΠΕ Παναγιάς βρίσκεται στα δεξιά σας πριν την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Διαδρομή 1: Από Πάφο προς ΚΠΕ Παναγιάς

Η μετάβαση γίνεται με αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Ακολουθώντας τη διαδρομή Α6 μέχρι Ε703 διανύοντας 36 km
(38 λεπτά).

Ξεκινώντας από τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Πάφου βγαίνετε στη δεύτερη έξοδο Α6 και κατευθ
ύνεστε προς Λεμεσό. Ακολουθώντας ανατολική πορεία για 12km περίπου, βγαίνετε αριστερά στην έξοδο Αγίας
Βαρβάρας. Στη συνέχεια στρίβετε πάλι αριστερά και μπαίνετε στο δρόμο Ε606. Ακολουθείτε τον δρόμο μέχρι
τον Στατό- Άγιο Φώτιο για 22km (25 λεπτά). Στη διαδρομή συναντάτε τις κοινότητες Αξύλου, Ελεδειό,
Αμαργέτη, Πενταλειά, Στατό. Έπειτα διανύετε τον δρόμο Ε703 μέχρι την Πάνω Παναγιά για 5,6 km (10 λεπτά).
Μπαίνοντας στην κοινότητα της Παναγιάς, διανύοντας απόσταση 1km, το ΚΠΕ Παναγιάς βρίσκεται στα δεξιά
σας, πριν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Διαδρομή 2: Από Πάφο προς ΚΠΕ Παναγιάς

Η μετάβαση γίνεται με αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Ακολουθώντας τη διαδρομή Β7 μέχρι Ε703, διανύοντας 36km
(47 λεπτά).
Ξεκινώντας από τον δρόμο Β7, συναντάτε τις κοινότητες Τσάδα και Στρουμπί. Στο Στρουμπί στρίβετε δεξιά με
βορειοανατολική κατεύθυνση στον δρόμο Ε703 προς Παναγιά. Έπειτα ακολουθεί διαδρομή 20km (24 λεπτά),
συναντώντας τις κοινότητες Πολέμι, Ψάθι, Άγιος Δημητριανός, Κανναβιού, Ασπρογιά και τέλος την Πάνω
Παναγιά. Μπαίνοντας στο χωριό, συνεχίζει η διαδρομή Ε703 και σε 1,1km το ΚΠΕ Παναγιάς βρίσκεται στα
αριστερά σας, μετά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

