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Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέ ρωσης και
Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής ΕνημέΠρος Πρωταρά
ρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο
Γκρέκο δημιουργήθηκε από το
Παραλία Κόννος
Τμήμα Δασών και βρίσκεται στην
καρδιά του ομώνυμου Εθνικού Προς Αγία Νάπα
Δασικού Πάρκου, στο οδικό δίκτυο
που οδηγεί τόσο από την Αγία Νάπα
όσο και από τον Πρωταρά, προς το
Κάβο Γκρέκο.
Το κτήριο του Κέντρου είναι ένα
Κέντρο Περιβαλλοντικής
εντυπωσιακό και πρωτότυπο οικοδόΕνημέρωσης και Εκπαίδευσης
μημα, αποτέλεσμα διεθνούς αρχιτεκτο«Κάβο Γκρέκο»
νικού διαγωνισμού, που απέσπασε
Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής
2016. Στο κτήριο λειτουργεί καφετέρια και μικρό κατάστημα με αναμνηστικά είδη.
Στο Κέντρο ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για το Πάρκο και να γνωρίσει τη φυσική
κληρονομιά τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου περιβάλλοντος του Εθνικού Δασικού Πάρκου
και της ομώνυμης περιοχής Natura 2000, μέσω διάφορων εκθεμάτων αλλά και μέσω οπτικοακουστικού
υλικού. Μεταξύ άλλων, εκτίθενται συλλογές από κοχύλια, πεταλούδες, άγρια πτηνά, θηλαστικά, ερπετά
και απολιθώματα εκατομμυρίων ετών στα οποία περιλαμβάνεται και ο σκελετός ενός νάνου
ιπποπόταμου που εξαφανίστηκε από την Κύπρο πριν από 13 χιλιάδες χρόνια περίπου. Επίσης,
υπάρχουν τρία μεγάλα ενυδρεία με διάφορα ψάρια και υδρόβια φυτά της περιοχής.
Η επίσκεψη στο Κέντρο μπορεί να συνδυαστεί με ένα υπαίθριο γεύμα στον εκδρομικό χώρο του
Πάρκου, με κολύμβηση στην ξακουστή παραλία του Κόννου ή με περιήγηση σε ένα από τα μονοπάτια
του Πάρκου τα οποία περνούν από δημοφιλείς τοποθεσίες με φυσικά θέλγητρα της Κύπρου όπως είναι
η «Καμάρα του Κόρακα», οι θαλασσινές σπηλιές, η Σπηλιά του Κύκλωπα και ο «Κάβος».
Η μετάβαση στο Κέντρο μπορεί γίνει με αυτοκίνητο ή και με τα λεωφορεία της ΟΣΕΑ αρ. 101 και 102
με αφετηρία την Αγία Νάπα και το Παραλίμνι αντίστοιχα, τα οποία περνούν κάθε 15-20 λεπτά και
κάνουν στάση σε απόσταση 50 m από αυτό.

Τέλη εισόδου:

Ώρες Λειτουργίας:

Παιδιά μέχρι 6 ετών: Δωρεάν
Παιδιά 6-12 ετών: €1
Άτομα άνω των 12 ετών: €2

Οκτώβριος - Απρίλιος : 10:00 - 15:00
(εκτός σαββατοκυρίακων)
Μάιος - Σεπτέμβριος: 10:00 - 17:00
(ανοικτό και τα σαββατοκυρίακα)

Για διευκρινίσεις ή τυχόν αλλαγές στα ωράρια και ημέρες λειτουργίας, μπορείτε να
επικοινωνείτε με το προσωπικό του Κέντρου στο τηλ. 23814412.
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