Από τις 13 Ιουνίου 2022, η Διαδρομή 56 από και προς την Αθηένου ΔΕΝ περνάει από τα καφενεία και την εκκλησία της Αθηένου. / From the 13th of June
2022, Route 56 to and from Athienou does NOT pass through the coffee shops and the church of Athienou.
Πορεία διαδρομής προς Αθηένου/ Route to Athienou:
Στο τέρμα της Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ΄, κατευθύνεται δεξιά προς - Μ. Αλεξάνδρου, αριστερά προς - Μ. Κων / νου, δεξιά προς - Τουμάζου (Φαρμακείο)
αριστερά προς - 1ή Απριλίου, δεξιά προς - 25ή Μαρτίου δεξιά προς - Κωστή Παλαμά στο τέρμα αριστερά προς – Μιχαήλ Γεωργίου αριστερά προς – Λύτρα, στο
τέρμα του δρόμου αριστερά προς - 25ή Μαρτίου και τερματίζει στο Αθλητικό Κέντρο Αθηένου. Δείτε την πορεία στον χάρτη πιο κάτω:
/ After Archbishop Makarios III, right to - M. Alexandrou, left to - M. Konstantinos, right to - Toumazou (Pharmacy) left to - 1st of April, right to - 25th of March
right to - Kostis Palamas left to - Michail Georgiou left to - Lytra, at the end of the road left to - March 25th and finishes at the Athienou Sports Center. See the map
below:

Πορεία διαδρομής από Αθηένου / Route from Athienou:
Εκκινεί από το Αθλητικό Κέντρο Αθηένου, ακολούθως περνάει από την 25ή Μαρτίου αριστερά προς - 1ή Απριλίου (ΟΠΑΠ) δεξιά προς - Τουμάζου (Φαρμακείο)
πρώτο αριστερά προς - Μ. Κών/νου, τέρμα του δρόμου δεξιά προς - Μ. Αλεξάνδρου, τέρμα του δρόμου αριστερά προς - Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ΄ και
ακολούθως ως έχει. Δείτε την πορεία στον χάρτη πιο κάτω:
/ It starts from the Athienou Sports Center, then passes from the 25th of March left to - 1st of April (OPAP) right to - Toumazou (Pharmacy) first left to - M.
Konstantinou, end of the road right to - M Alexandrou, end of the road on the left to - Archbishop Makarios III and then as usual. See the map below:

