
πρόσκληση

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ
Χορτερή

Κοιλάδα των Κέδρων
Αγρινά

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους
Φοιτητικούς Ομίλους του ΤΕΠΑΚ, σας προσκαλούν να ανακαλύψουμε
μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Κύπρου.

Σάββατο 20/10/2018 – Σταυρός της Ψώκας

- Πεζοπορία Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Χορτερή»

- Επίσκεψη σε περίκλειστο χώρο με αγρινά

- Διανυκτέρευση στον ξενώνα του Σταυρού της Ψώκας

Κυριακή 21/10/2018 – Πεζοπορία στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης 
«Τρίπυλος- Κοιλάδα των Κέδρων»

Αναχώρηση Σάββατο 20/10/2018: 09:00, Χώρος στάθμευσης 
πανεπιστημίου, απέναντι από γυμναστήριο

Επιστροφή Κυριακή 21/10/2018: ≈18:00 στον ίδιο χώρο.

Δηλώσεις συμμετοχής:  https://goo.gl/LC9j57 μέχρι την Δευτέρα 8 
Οκτωβρίου 2018.

Πληροφορίες: Αθηνά Παπαθεοδούλου Τηλ. 99976478 ή 

Ηλ. Ταχυδρομείο: athina.papatheodoulou@gmail.com.

Για τον ξενώνα, υπάρχει χρέωση 14€/άτομο σε δίκλινα ή τετράκλινα 
δωμάτια με ζεστό νερό, σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες.

Πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-
ΚΥΡΙΑΚΗ 
20-21/10/2018

https://goo.gl/LC9j57
mailto:athina.papatheodoulou@gmail.com


Σάββατο 20/10/2018

9:00 Αναχώρηση από Λεμεσό για Σταυρό της Ψώκας

12:00-15:00 Πεζοπορία στο κυκλικό μονοπάτι μελέτης της φύσης «Χορτερή» (Μήκος: 5
km, Βαθμός δυσκολίας: 3)

16:00 Επίσκεψη σε περίκλειστο χώρο με αγρινά και ενημέρωση για την προστασία τους
Διανυκτέρευση στον ξενώνα του Σταυρού της Ψώκας. Ελεύθερο βράδυ.

Κυριακή 21/10/17

10:00 Αναχώρηση για πεζοπορία στο μονοπάτι «Τρίπυλος- Κοιλάδα Κέδρων» (Μήκος: 5
km, Βαθμός δυσκολίας: 3)

15:00 Πικ-νικ στην Κοιλάδα των Κέδρων

16:00 Αναχώρηση για Λεμεσό.

Προετοιμαστείτε: κατάλληλα παπούτσια πεζοπορίας, ζακέτα, νερό, φαγητό, σνακ,
φανάρι νυκτός, είδη προσωπικής υγιεινής, κιθάρα –όσοι έχουν κτλ

Στον ξενώνα υπάρχουν διαθέσιμες κοινόχρηστες τουαλέτες και μπάνια, νερό,
σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες.

Προαιρετικά, μπορείτε να παραγγείλετε δείπνο ή/και πρόγευμα από την καντίνα της
περιοχής (Δείπνο: σούβλα, σαλάτα, πατάτες 10-12 €, Πρόγευμα: Καφές, σάντουιτς 7 €)
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για τη διεξαγωγή της εκδρομής: δεκαπέντε (15). Η ημερομηνία δύναται να 
τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς.

Χρεώσεις

Επιπρόσθετα της χρέωσης διαμονής που περιγράφηκε πιο πάνω:

Φοιτητές: Δωρεάν. Ωστόσο, για να μειωθεί το φαινόμενο των μη υπεύθυνων δηλώσεων, υποβάλλοντας δήλωση συμμετοχής θα
τιμολογηθείτε αυτόματα με το ποσό των €10 για κάθε εκδρομή. Η τιμολόγηση θα ακυρωθεί με τη συμμετοχή σας στη δραστηριότητα ή
εφόσον ζητήσετε γραπτώς ακύρωση συμμετοχής τουλάχιστον 3 μέρες πριν την μέρα έναρξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα σταλεί επίσημο
τιμολόγιο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Άλλοι: €10 για κάθε εκδρομή. Η πληρωμή γίνεται μόνο με πιστωτική κάρτα στον πιο κάτω
σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2533/pay. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει το αργότερα τρεις μέρες πριν τη
δραστηριότητα.
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invitation

STAVROS TIS PSOKAS
Horteri

Cedar valley
Mouflon

The Student Life and Sports Offices, in cooperation with the Students’
Clubs of CUT invites you to explore one of Cyprus’ most beautiful areas.

Saturday 20/10/2018 – Stavros tis Psokas

- Hiking at “Horteri” Nature Trail

- visit an enclosed area with mouflons

- Overnight at Stavros tis Psokas forest houses

Sunday 21/10/2018 – Hiking at “Tripylos-Cedar valley” Nature Trail

Departure Saturday 20/10/2018: 09:00, University Parking Place 
opposite Gym

Return Sunday 21/10/2018: ≈18:00 same place.

Applications:  https://goo.gl/LC9j57 by Monday 8th of October.

Information: Athina Papatheodoulou Tel. 99976478 or

Email: athina.papatheodoulou@gmail.com.

There is an accommodation fee of 14€/person in double or quadruple 
rooms with hot water, sheets, towels, blankets at the forest houses.

Very limited space availability

DETAILED PROGRAMM FOLLOWS

SATURDAY-
SUNDAY
20-21/10/2018

https://goo.gl/LC9j57
mailto:athina.papatheodoulou@gmail.com


Saturday 20/10/2018

9:00 Departure from Limassol to Stavros tis Psokas

12:00-15:00 Hiking at Horteri Nature Trail (Length: 5km, Difficulty: 3)

16:00 visit an enclosed area with mouflons

Overnight at Stavros tis Psokas forest houses. Free evening.

Sunday 21/10/17

10:00 Hiking at Tripylos-Cedar valley Nature Trail (Length: 5km, Difficulty: 3).

15:00 Picnic at Cedar Valley

16:00 Departure to Limassol.

Be prepared: hiking shoes, warm clothes, water, food, snack, torch, personal hygiene
stuff etc

At the forest houses there are shared toilets, and showers, sheets, towels, blankets .

You can optionally order dinner or/and breakfast from the local canteen (Dinner:
souvla, salad, potatoes 10-12 €, Breakfast: Coffee, sandwich 7 €)
Minimum number of participants for the excursion to take place: 15. The date may be changed depending on weather 
conditions. In such case you will be informed by telephone

Fees

In addition to the accommodation fees described earlier:

Students: Free of charge. However, by submitting this statement you will automatically be billed for the amount of €10
for each excursion. The bill will be cancelled if you engage in the activity or if you request in writing the cancelling of
your participation at least 3 days before the start date. Otherwise you will be sent an official invoice at the end of the
academic year. Others: €10 for each activity. Payment can be made only by credit card at the following link
https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2533/pay . The payment must be made at least three days prior the activity.
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