
GÓRY TROODOS - CYPR 
Podczas Naszego miesięcznego stażu na Cyprze, 
wraz z grupom oraz mieliśmy okazję uczestniczyć 
w programie kulturowym, który zobowiązywał do 
zwiedzania pięknych miejsc. Jednym z tych miejsc 
były góry Troodos. Abyśmy dotarli w to magiczne 
miejsce, musieliśmy się przetransportować 
z Limassol do uroczej wioski Lania, która jest 
odzwierciedleniem życia Cypryjczyków. Tam 
sobaczyliśmy przepiękne widoki na góry. 

Góry Trodoos powstały w wyniku wypiętrzenia skał dna morskiego. Dzięki czemu, taki widok 
przyprawia o pozytywne dreszcze na skórze. Pasmo składa się przede wszystkim ze skał 
przeobrażonych, skał pochodzenia wulkanicznego, jest największym na świecie skupiskiem 
ofiolitu i znajdują się w nim także bogate złoża minerałów oraz rud metali. Dzięki czemu Cypr 
ma bardzo twarde podłożę, jeżeli chodzi o minerały jakie można napotkać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasmo górskie w środkowo-zachodniej części Cypru. Najwyższym szczytem i zarazem 
najwyższym punktem wyspy jest góra Olimbos (1952 m n.p.m.). 

Spokojnym spacerkiem powędrowaliśmy nad wodospad, który przepięknie odzwierciedlił 
otaczającą Nas naturę i klimat, w którym się znajdowaliśmy. Był to wodospad Kalidonia. Zanim 
dotarliśmy w to piękne miejsce, przeprawiliśmy się 20 kilometrów w górę, idąc szlakiem 
górskim. Na początku, oczywiście nikt nie spodziewał się tego, co może zobaczyć. Droga była 
wyboista, może nie było węży ani niczego co mogłoby sprawić, że byłaby ona hardcorowa, ale 
sam fakt dzikiej natury, która funkcjonuje na własnych zasadach wprawiał w podziw. Widoki 



jakie mogliśmy zobaczyć przeszły Nasze oczekiwania. Nie był to wodospad Niagara, ale robił 
wrażenie. Co mogę potwierdzić poprzez Swoje zdjęcia. 

 

 

 

 

Zaczęliśmy robić sesję zdjęciową, dzięki której wszyscy mam 
teraz takie piękne wspomnienia, których nikt Nam nie odbierze. 

 

 

 

 

 

 



 

Góry Troodos- jak dla mnie, były jednym z najpiękniejszych miejsc, które zdołałam zwiedzić 
będąc na Cyprze. Może świadomość tego, że pierwszy raz w życiu zobaczyłam wodospad, 
zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie.  

Jeżeli chodzi o Cypr, to polecam każdemu do odwiedzenia tego magicznego miejsca, a góry 
Troodos zaliczam do miejsc, które powinny być na obowiązkowej liście miejsc do zwiedzenia.  

 

 

 
 

 


