Το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους (µία
περιοχή µε έκταση 1.147 km2) βρίσκεται στο παλιό µεταλλείο
του Αµιάντου, ένα χώρο µε ιστορική αξία που φιλοξενεί
πλέον, έναν πανέµορφο Βοτανικό Κήπο µε πληροφορίες για
τη χλωρίδα της περιοχής, Τράπεζα Σπόρων ενδηµικών ειδών,
αλλά και πληθώρα αποδείξεων για την προηγούµενη δράση
του Μεταλλείου, τη ζωή, τους ανθρώπους του.
Για τους σκοπούς του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου
χρησιµοποιήθηκε το παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο του Μεταλλείου,
ένα εξαίρετο κτίσµα παλαιάς αρχιτεκτονικής µε ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό τα τζάκια που φιλοξενούνται σε κάθε δωµάτιο
και την εσωτερική του αυλή.
Στην είσοδο του κτιρίου, µας καλωσορίζει ένας καταπληκτικός
γεωλογικός κήπος, ο οποίος αναπαριστά τον οφιόλιθο του
Τροόδους. Σε αυτό τον κήπο θα δούµε πετρώµατα από όλη
την ακολουθία του Τροόδους, σε σειρά µάλιστα µε την οποία
συναντώνται σε πραγµατικές συνθήκες. Θα δούµε επίσης, µια
υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας, η οποία χρησιµοποείται
κυρίως από µαθητές για διαδραστικά µαθήµατα.
Στον εσωτερικό χώρο, είναι τοποθετηµένα πανέµορφα
εκθέµατα ενδεικτικά της γεωλογικής σπουδαιότητας του
Τροόδους, µακέτα αναπαράστασης σηµαντικών χώρων
γεωλογικού ενδιαφέροντος (ρήγµατα, µεταλλεία, µονοπάτια
της φύσης κλπ), πίνακες επιστηµονικών πληροφοριών, καθώς
και αίθουσα προβολής του ντοκιµαντέρ του Γεωπάρκου.
Το Κέντρο φιλοξενεί επίσης, ξεχωριστή αίθουσα αφιερωµένη
στα Μεταλλεία Αµιάντου και Χρωµίου, αναπαράσταση αρχαίου
καµινιού για την παραγωγή χαλκού αλλά και αναπαράσταση
γαλαρίας εξόρυξης θειούχων µεταλλευµάτων του περασµένου
αιώνα.
Στην έξοδο µας περιµένει το κατάστηµα των Γεωπροιόντων,
από το οποίο µπορείτε να αγοράσετε, αντικείµενα τέχνης αλλά
και χρηστικά από υλικά της γης του Τροόδους καθώς και τον
οικοτουριστικό οδηγό και το ντοκιµαντέρ του Γεωπάρκου.
Είµαστε βέβαιοι, ότι µια επίσκεψη θα είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα για τη µοναδικότητα του τόπου µας, ως το
αρτιότερο κοµµάτι ωκεάνειου φλοιού, που φωτίζει
επιστήµονες από όλο τον κόσµο για τη λειτουργία των
ωκεανών και τη δηµιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού.

Καλώς να ορίσετε.

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

VISITOR

CENTER
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθηµερινά 09:00-16:00, εκτός ∆ευτέρας
ΕΙΣΟ∆ΟΣ: Ενήλικες €3 Παιδιά €2
Τα έσοδα των εισιτηρίων θα χρησιµοποιούνται για δράσεις
του Γεωπάρκου. Ειδική τιµή για οµάδες 10 ατόµων και άνω.
OPENING HOURS: Weekly 09:00-16:00, except Monday
ADMISSION: Adults €3 Children €2
Revenues from ticket sales will be used for actions of the Geopark.
Special prices for groups over 10 people

62 Archbishop Makarios |||,
2827 Galata, Cyprus
T: +357 22952043/22952004
F: +357 22952045

www.troodos-geo.org

Geopark Troodos

62 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
2827 Γαλάτα, Κύπρος
T: +357 22952043/22952004
Φ: +357 22952045

www.anetroodos.com
Troodos Development

The Troodos Geopark (an area of 1.147 km2) Visitor Centre is
located in the old Asbestos mine (Amiantos mine), an area with
enormous historical value which now hosts an extraordinary
botanical garden with information about the flora of the area, a
seed bank of endemic species and also a plethora of evidence for the
past mining activity and the community which once flourished there.
The Geopark Visitor Centre is situated in the newly restored
elementary school of the abandoned asbestos mine. The building
is an impressive listed structure and an example of fine
architecture with historic characteristics and features such as its
fireplaces, one in every room, and a beautiful internal yard.

2. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΟΠΑΡΚΟ
INFORMATION HALL

3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ROCK EXHIBITION

At the entrance of the Geopark Visitor Centre the visitors are
welcomed by an amazing geological garden consisting of all the
rock types encountered in the area, in stratigraphic order,
representing the Troodos ophiolite sequence. An outdoor
classroom is operated in the garden of the centre, where
interactive lessons and demonstrations are delivered to visiting
students and the general public.

5. ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΥΚΤΩΝ
MINERALS EXHIBITION

Impressive rocks and minerals, a maquette of the geology of the
area, depicting sites of geological importance and interest (faults,
mines, geo-trails, etc.), informational panels and a conference
room where the visitor can watch documentaries, of the
significance of the geology of the Troodos mountain range are
only some of the exhibits in the visitor centre.
The Geopark Visitor Center also, hosts exhibits of the abandoned
Asbestos and Chromite mines, representations of an ancient
pyro-metallurgical furnace for the production of copper and a
gallery of the last century for the exploitation of sulphate deposits.

4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
SEMINARS ROOM

Finally, on the way out a shop gives the opportunity to the visitor
to buy handcrafted art products and other geo-products, made by
raw materials encountered in the Troodos area, as well as an
eco-tourism guide and the Troodos documentary movie.
We are confident, that a visit at the Geopark Visitor Center will be
an interesting educational journey for the visitor providing an
inside to the geological uniqueness of the Troodos area, the most
complete piece of oceanic crust on earth. Troodos has been and
still is the scientific inspiration of geoscientists from all over the
world enlightening them of the geological processes that are
taking place in the depths of the recent oceans and the formation
of new oceanic crust.

7. ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΤΗΣ
ASBESTOS AND CHROMITE

Be our guests.

8. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
COPPER HISTORY

1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
SHOP
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ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΑΡΙΑΣ

REPRESENTATION OF GALLERY

6. ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
NATURAL ENVIRONMENT HALL
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