Office of the Registrar
reg@euc.ac.cy

LARNACA AIRPORT TO EUC CAMPUS
When you land and check out from your flight follow the signs for the bus station located at the airport. Kapnos Airport Shuttle has regular buses to Nicosia.
MAP 1: As soon as you reach Nicosia and at the end of the line of Kapnos Airport Shuttle (Kyrineias Avenue) see the map and take the next 214 bus (Univ. of Cyprus –
Makario Station) - marked at the map with bright pink arrows.
Make sure that you review the 214 timetable. There is 24-hour available taxi service at the end of the line.
Transportation to-from Larnaca Airport to-from Nicosia http://www.kapnosairportshuttle.com/
Local Bus routes schedule and maps: http://osel.com.cy/index.php Inter City Bus routes schedules and maps: http://www.intercity-buses.com
General Information in regards to Public Transport: http://www.cyprusbybus.com/ City Bike Sharing: http://www.podilatoendrasi.com.cy
MAP 1
End of the line

MAP 2

MAP 2: Get off at Lefkonos Street, walk straight for about 200 meters and you will see the Athletic Center of the University. Turn right and you will see the main
entrance. Walk towards the new wing and at ground level and you will find the Office of Admissions.

For any inquiries please e-mail us at reg@euc.ac.cy
call us at 00357-22-713000 & 00357-22-713-001∙ www.euc.ac.cy

Γραφείο Εγγραφών
reg@euc.ac.cy

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ‐ΛΕΥΚΩΣΙΑ‐Ε.Π.Κ.
Όταν προσγειωθείτε και βγείτε από την έξοδο του Αεροδρομίου ακολουθείστε τις ενδείξεις προς τον σταθμό λεωφορείων που βρίσκεται στο Αεροδρόμιο. Ο Kapnos
Airport Shuttle έχει συχνά δρομολόγια προς Λευκωσία.
ΧΑΡΤΗΣ 1: Μόλις φτάσετε στην Λευκωσία και στο τέρμα της διαδρομής του Kapnos Airport Shuttle (Λεωφόρος Κυρήνειας) ακολουθείστε τις οδηγίες από τον χάρτη 1
και πάρτε το επόμενο λεωφορείο με το νούμερο 214 (Παν. Κύπρου – Σταθμός Μακάριου) .
Σημ. Συμβουλευτείτε το ωράριο της διαδρομής 214 πριν ξεκινήσετε. Υπάρχει και υπηρεσία ταξί στο τέρμα της διαδρομής.
ΧΑΡΤΗΣ 2: Κατεβείτε στην οδό Λεύκωνος , και προχωρήστε ευθεία για περίπου 200 μέτρα μέχρι να δείτε το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Στρίψτε δεξία
και θα δείτε την κύρια είσοδο του Πανεπιστημίου. Προχωρήστε ευθεία προς την νέα πτέρυγα και στο ισόγειο θα βρεθείτε στο Γραφείο Εισδοχής.
Πρόγραμμα Διαδρομών: Αεροδρόμιο Λάρνακας – Λευκωσία: http://www.kapnosairportshuttle.com/
Αστική Συγκοινωνία: http://osel.com.cy/index.php Υπεραστική Συγκοινωνία: http://www.intercity-buses.com
ΔΕΠΛ (Δημοτική Ενοικίαση Ποδηλάτων): http://www.podilatoendrasi.com.cy
ΧΑΡΤΗΣ 1
ΤΕΡΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ 2

Για πληροφορίες επικοινωνείστε με το Τμήμα Εγγραφών: reg@euc.ac.cy
∙ www.euc.ac.cy ∙ Υφιστάμενοι Φοιτητές ∙ Πανεπιστημιούπολη (Συγκοινωνία & Πάρκινγκ) ∙

