ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ANNOUNCEMENT
Λόγω εκδήλωσης κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγλαντζιά την Κυριακή 30
Οκτωβρίου 2022 από τις 07:00 μέχρι τις 12:30, θα γίνει αλλαγή στην πορεία των πιο κάτω
διαδρομών: / Due to an event near University of Cyprus at Aglantzia, on Sunday 30
October 2022 from 07:00 to 12:30, the direction of the below routes will change as follows:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 41 / ROUTE 41
Στην πορεία της διαδρομής προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα λεωφορεία θα σταματούν
στην στάση 643 στον χώρο στάθμευσης, στο πράσινο σημείο στον πιο κάτω χάρτη. Στην
διαδρομή προς τον σταθμό Μακάριο, θα προχωρούν στον κυκλικό κόμβο πιο κάτω από
το σημείο και θα ακολουθούν την κανονική τους πορεία, βλέπε το μπλε τόξο στον χάρτη:
/ To the direction of the route to University of Cyprus, the buses will stop to the bus stop
643, to the parking, on the green dot on the map below. To the direction to Makario
Station, will use the roundabout next to the stop and proceed with the normal route, blue
arrow on the map below:

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 33, 39, 43, 44 & 46 – Από Πανεπιστήμιο / ROUTES 33, 39, 43, 44 & 46 – From
University
Τα δρομολόγια των διαδρομών από το Πανεπιστήμιο θα εκτελούνται στον εξωτερικό
δρόμο του Πανεπιστημίου όπως φαίνεται στην μπλε πορεία στον πιο κάτω χάρτη. Η
πορεία των διαδρομών προς το Πανεπιστήμιο δεν επηρεάζεται, θα παραμείνει ως έχει. /
The routes from the University will be operating outside of the campus, as you can see in
the blue direction on the map below. The direction of the routes to the University will not
be affected, is will be operating as usual.

Διαδρομή 48 Από το Πανεπιστήμιο /Route 48 From University
Τα λεωφορεία θα βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο και θα ακολουθούν την πράσινη πορεία
στον πιο κάτω χάρτη, και θα συνεχίζουν ευθεία στον κυκλικό κόμβο εκκλησίας Αγίου
Γεωργίου προς το Γενικό Νοσοκομείο. / The buses will leave the University and follow the
green route on the map below, and continue straight at the St. George's Church
roundabout towards the General Hospital.

Διαδρομή 48 Προς το Πανεπιστήμιο /Route 48 To University
Η διαδρομή προς το Πανεπιστήμιο στον κυκλικό κόμβο του Mall of Cyprus θα κάνει
επαναστροφή και στον κυκλικό κόμβο του Γεν. Νοσοκομείου θα κατευθύνεται αριστερά,
όπως φαίνεται η πορεία με πράσινο χρώμα στον πιο κάτω χάρτη. / The route to the
University, at the Mall of Cyprus roundabout will turn around and at the General Hospital
roundabout it will turn left, as shown in green on the map below.

