Ταξί / Taxi
Τιμοκατάλογος / Pricelist

SCAN & SAVE
Troodos Area
€55 - €85

Nicosia

Pomos and Pyrgos Tillirias

€115 - €175

€75 - €110

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Polis, Argaka

Famagusta Area

€50 - €65

€135 - €200

Paphos (Area 3 Coral Bay up to west
of Pegeia

Larnaca

€105 - €160

€35 - €50

Paphos (Area 2 - Chloraka up to Kissonerga)
Paphos (Area 1 - Kato
Paphos up to Tombs
of the Kings)

CAUTION:

Limassol

It is illegal to be charged
either higher or lower from
the predefined charges on
the bellow table.

€60 - €90

€25 - €40

Eίναι παράνομο να χρεωθεί
μικρότερο ή μεγαλύτερο
ποσό κομίστρων από τις
τιμές που αναγράφονται
στον παρακάτω πίνακα.

Paphos International Airport

€20 - €35

Προς / Destination

Ταξί που μεταφέρουν μέχρι 4 επιβάτες
Taxis carrying up to 4 passengers

Ταξί που μεταφέρουν μέχρι 5-6 επιβάτες
Taxis carrying up to 5-6 passengers

06.00 - 20.30

20.30 - 06.00

06.00 - 20.30

20.30 - 06.00

€20

€25

€30

€35

€25

€30

€35

€40

€35

€40

€45

€50

€50

€55

€60

€65

€75

€85

€95

€110

Περιοχή Τροόδους / Troodos Area

€55

€65

€70

€85

Λευκωσία / Nicosia

€115

€135

€150

€175

Λεμεσός / Limassol

€60

€70

€80

€90

Λάρνακα / Larnaca

€105

€125

€135

€160

Επαρχία Αμμοχώστου / Famagusta Area

€135

€155

€175

€200

Πάφος (Περ. 1 - Κάτω Πάφος μέχρι Τάφους Βασιλέων)
Paphos (Area 1 - Kato Paphos up to Tombs of the Kings)
Πάφος (Περ. 2 - Χλώρακα μέχρι και
Κισσόνεργα)
Paphos (Area 2 -Chloraka up to Kissonerga)
Πάφος (Περ. 3 - Κόλπος Κοραλλίων μέχρι και δυτικά της
Πέγειας)
Paphos (Area 3 - Coral Bay up to west of Pegeia)
Πόλις Χρυσοχούς, Αργάκα
Polis, Argaka
Πωμός και Πύργος Τυλληρίας
Pomos and Pyrgos Tillirias

Σημειώσεις: Στα πάγια κόμιστρα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι αποσκευές. Τα πάγια κόμιστρα
ισχύουν και για τις δημόσιες αργίες.

Notes: The above fixed fares include the cost of luggage carriage as well as the VAT. Fixed fares also
apply on public holidays.

