DESCRIPTION OF THE ROUTE

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σε απόσταση 3χλμ από την αφετηρία
υπάρχει βρύση με πόσιμο νερό και
ξύλινα παγκάκια για ξεκούραση. Η πορεία
μετά από 9km φτάνει στον κύριο δρόμο
Τροόδους - Προδρόμου. Για να συνεχίσετε,
μπορείτε να διασταυρώσετε τον κύριο
δρόμο και να περπατήσετε περίπου 200μ
στο δασικό χωματόδρομο των Κατοικιών
Χρωμίου προς Άγιο Νικόλαο της
Στέγης. Εκεί θα βρείτε ξύλινη πινακίδα
με την κατεύθυνση του μονοπατιού.
Το μονοπάτι συνεχίζει πορεία σχεδόν
παράλληλη με τον κύριο δρόμο και
καταλήγει στην Πλατεία Τροόδους.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε
τον κύριο δρόμο για να επιστρέψετε
στην πλατεία. H διαδρομή βρίσκεται
στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

που είναι περιοχή NATURA 2000.
Το πέτρωμα που κυριαρχεί στην ευρύτερη
περιοχή είναι ο χαρζβουργίτης μέσα
στον οποίο εμφανίζονται μικρά σώματα
δουνίτη. Ο χαρζβουργίτης ανήκει στα
πετρώματα της ακολουθίας του μανδύα.
Είναι πράγματι εντυπωσιακό, όχι τόσο
από αισθητικής όσο από επιστημονικής
απόψεως, το γεγονός ότι περπατώντας
στην κορυφή του Τροόδους είναι σαν
να περπατάς πάνω σε πετρώματα του
Ανώτερου Μανδύα, τα οποία άρχισαν να
σχηματίζονται σε βάθη 60χλμ περίπου
κάτω από το βυθό του ωκεανού της
Τηθύος πριν 92 εκατομμύρια χρόνια
περίπου. Αυτό πραγματικά είναι
μοναδικό και σε λίγα μέρη στον κόσμο
μπορείς να το συναντήσεις.

Τρόοδος
Χιονίστρα

Troodos
Chionistra

Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Τροόδους

Στην Πλατεία Τροόδους υπάρχουν καταστήματα,
εστιατόρια, δημόσιες τουαλέτες και ξενοδοχεία. Κοντά
στην πλατεία, βρίσκεται και το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης, ανοικτό καθημερινά για την πληροφόρηση
του κοινού.

•Μ
 ην κάνετε άσκοπους θορύβους.
Σεβαστείτε την ησυχία των άλλων
εκδρομέων και απολαύστε τους ήχους
της φύσης.
• Τ οποθετήστε τα σκουπίδια σας στους
διαθέσιμους κάδους απορριμμάτων
ή ακόμη καλύτερα, πάρτε τα μαζί σας.
•Χ
 ρησιμοποιήστε τους ειδικούς
χώρους κατασκηνώσεων με
διευκολύνσεις για τους επισκέπτες.

•Α
 ποφεύγετε να κόβετε κλαδιά
δέντρων ή θάμνων, να κόβετε ή
να ξεριζώνετε φυτά ή να χαράσσετε
τους φλοιούς των δέντρων.
•Η
 οδήγηση μοτοποδηλάτων ή
ποδηλάτων στα μονοπάτια δεν
επιτρέπεται.
• Τ ο άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε
σημείο του δάσους, ακόμα και σε
δρόμους και πλατείες απαγορεύεται
αυστηρά. Στους εκδρομικούς χώρους
το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται ΜΟΝΟ
σε καθορισμένα σημεία με ψησταριές.
•Ε
 ιδοποιήστε το Τμήμα Δασών στο
τηλέφωνο 1407 (24 ώρες, χωρίς
χρέωση) σε περίπτωση που δείτε
φωτιά ή καπνό.
•Ν
 α θυμάστε ότι είμαστε όλοι
φιλοξενούμενοι στο δάσος.
Σεβαστείτε την άγρια ζωή του δάσους
και απολαύστε υπεύθυνα τις χαρές
που μας προσφέρει.

Troodos Visitor
Center

in the broader area are harzburgite, in
which small pods of dunite are found.
Harzburgite belongs to the rocks of the
Mantle sequence. It is truly impressive,
not only from an aesthetic standpoint
but also scientifically speaking, that
walking on the highest point of the
Troodos range is like walking on rocks
belonging to the Earth’s Upper Mantle,
which began forming at a depth of
approximately 60km beneath the
Tethys ocean floor some 92 million
years ago. This is something that you
will find in very few places around
the world.

SERVICES
In Troodos Square there are shops, restaurants,
public toilets and hotels. Near the Square is the
Environmental Information Centre, open daily to
the public.

Best practices for walkers
Atalante

Αταλάντη

Ορθές πρακτικές για περιπατητές

•Α
 ποφεύγετε να καπνίζετε ή να
τρώτε όταν περπατάτε στα μονοπάτια
μελέτης της φύσης.

Troodos
Square

Πλατεία
Τροόδους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•Π
 αραμείνετε μέσα στις
σηματοδοτημένες διαδρομές των
μονοπατιών, ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος να καταπατηθούν μικρά
φυτά και δενδρύλλια.

At a distance of 3km from the starting
point there is a spring with drinking
water and wooden benches to rest on.
After 9km, the route reaches the main
Troodos-Prodromos road. To continue,
cross the main road and walk for about
200m on the Chromium Mine houses
forest track in the direction of the
church of Saint Nicholas of the Roof.
There you will come across a wooden
sign pointing out the direction of the
trail which continues almost parallel
to the main road to take you back
to the Square. The trail is inside the
Troodos National Forest Park which is
a NATURA 2000 area. The main rocks
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Βαθμός δυσκολίας 2
Μέγιστο - Ελάχιστο υψόμετρο 1820μ - 1720μ

Πρόδροµος/Prodromos

Αρχαιολογικός Χώρος
Archeological site

Σημεία προσοχής Μικρός κίνδυνος γλιστρήματος
Πόσιμο νερό στη διαδρομή Ναι
Πλατεία Τροόδους
Troodos Square

Highest – Lowest Altitude 1820m - 1720m
General Description Some changes of gradient
(uphill/downhill)

Κατοικηµένη Περιοχή
Built up area

Υδατοφράκτης
Waterdam

Length 14km - circular
Degree of Difficulty 2

Ποταµός
River

∆άσος
Forest

ATALANTE TRAIL
Duration 5 hours

Κύριος Ασφαλτόδροµος
Main road

Θαµνώνας
Maqui vegetation

Γενική περιγραφή Ανηφορικό - κατηφορικό
Αφετηρία Πλατεία Τροόδους

Μονοπάτι
Natural trail

Ασφαλτόδροµος
Hard surface road
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Πιο κατάλληλη περίοδος Απρίλιος - Οκτώβριος

Αφετηρία Μονοπατιού
Starting point

Χωµατόδροµος
Loose surface road

Διαδρομή 14χλμ. - κυκλική
Χρόνος διαδρομής 5 ώρες

Εκκλησία
Church
Περιοχή Ενδιαφέροντος
Point of interest

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ετοιµάστηκε από το Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΚΥΠΡΟΣ 2013
Prepared by the Department of Forest of the Ministry of
Agriculture, Natural Resources and Environment CYPRUS 2013

Starting Point Troodos Square
Most suitable period April- October
Points to watch Minor risk of slipping
Drinking water en route Yes

•S
 tay on the signposted paths on the
nature trails so as to reduce the
risk of treading on small plants
and saplings.
•A
 void smoking and eating when
walking on the nature trails.

• Don’t cut the branches of trees or
shrubs; don’t cut or uproot plants;
don’t carve tree bark.
• It is forbidden to ride motorcycles
or bicycles on the nature trails.

• Don’t make unnecessary noise.
Respect the peace and quiet
of others and enjoy the sounds
of nature.

• The lighting of fires in any area
of the forest, even on roads and in
squares, is strictly forbidden. Fires
are allowed ONLY in specific areas
for barbecues.

• Place your rubbish in the available
waste bins or, better still, take it
with you.

• Call the Department of Forests on
1407 (Freephone, 24 hours a day)
if you see fire or smoke.

• Make use of the special camping
areas with facilities for visitors.

• Remember that we are all guests
in the forest. Respect the wildlife of
the forest and enjoy the pleasure it
offers in a responsible manner.

DESCRIPTION OF THE ROUTE

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The trail is named after the mythological Atalanta, a proud huntress and runner,
protégée of the Goddess Artemis. The route circles around Mount Olympus
(Chionistra) at a lower altitude than the Artemis Trail and passes through dense
thickets of black pine (pinus nigra) and Troodos juniper. One of them is a huge
800-year-old juniper tree.

Το μονοπάτι πήρε το όνομά του από την ηρωίδα της μυθολογίας Αταλάντη, περίφημη
κυνηγό και δρομέα, προστατευόμενη της θεάς Άρτεμις. Η διαδρομή ακολουθεί
πορεία γύρω από τη Χιονίστρα, χαμηλότερα από το Μονοπάτι Άρτεμις και διέρχεται
μέσα από πυκνές συστάδες μαύρης πεύκης και αόρατου του Τροόδους. Εκεί
βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα αόρατου ηλικίας 800 χρόνων!

On the trail you will find information signs about the plants, shrubs and trees
of the mountain range and characteristic rocks of the Troodos ophiolite
complex. The trail does not feature any particularly difficult slopes but you need
to take care because at certain points along the trail there are projecting stones.
sticking out. You will enjoy a beautiful view in the direction of the villages of the
Limassol, Paphos and Nicosia districts.

Στη διαδρομή θα συναντήσετε πινακίδες πληροφόρησης για φυτά, θάμνους
και δέντρα της οροσειράς, και χαρακτηριστικά πετρώματα του Οφιολιθικού
Συμπλέγματος του Τροόδους. Η διαδρομή δεν παρουσιάζει σημαντικές ανηφοριές
και κατηφοριές. Απλώς πρέπει να είστε προσεκτικοί γιατί σε κάποια σημεία υπάρχουν
πέτρες που εξέχουν μέσα στο μονοπάτι. Η διαδρομή προσφέρει εξαιρετική θέα προς
περιοχές και χωριά των επαρχιών Λεμεσού, Πάφου και Λευκωσίας.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ
ATALANTE TRAIL

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

www.troodos-geo.org

