BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ
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WYSPA AFRODYTY
REPUBLIKA CYPRU i TURECKA REPUBLIKA CYPRU PÓŁNOCNEGO
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)
1 DZIEŃ godz. 20:30 spotkanie grupy w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE – hala
odlotów przy strefie odpraw D, godz. 22:35 wylot do LARNAKI
2 DZIEŃ godz. 02:55 przylot do LARNAKI, transfer do hotelu w okolicy LIMASSOL – nocleg,
ok. godz. 09:00 śniadanie, spacer po uroczym starym centrum ze stylowymi lewantyjskimi
budynkami i uliczkami w LIMASSOL, następnie zwiedzanie imponującej twierdzy Joannitów
KOLOSSI i ruin staroŜytnego KOURIONU (Curium) – jednego z najwaŜniejszych stanowisk
archeologicznych na południu Cypru (teatr z II w., oficyna Eustoliosa, łaźnie) oraz sanktuarium
APOLLA HYLATESA czczonego w przedchrześcijańskim Kourionie, wizyta w Muzeum
Wina w ERIMI, prezentującym liczącą sobie 5000 lat tradycję produkcji wina na Cyprze;
powrót na kolację i nocleg do hotelu w okolicy LIMASSOL
3 DZIEŃ śniadanie, wycieczka w Góry Troodos oferujące nieskaŜoną przyrodę i piękne krajobrazy,
w programie m.in.: spacer po malowniczo połoŜonej tradycyjnej wiosce PLATRES, klasztor
KYKKOS – jedna z najsłynniejszych budowli prawosławnych na świecie, której największą
dumą jest cudowna ikona Madonny namalowana przez św. Łukasza, Mauzoleum Arcybiskupa
Makariosa, tradycyjna cypryjska wioska KAKOPETRIA, wpisane na Listę UNESCO kościoły
Agios Nikolaos tis Stegis z bezcennymi freskami z XI w. i Panagia tis Podythou
z włosko-bizantyjskimi freskami z 1502 r. oraz bizantyjski klasztor Agios Joannis Lampadistis
(XIII-XV w.); powrót na kolację i nocleg do hotelu w okolicy LIMASSOL
4 DZIEŃ śniadanie, wycieczka do PAFOS załoŜonego według legendy przez Agapenora, zwiedzanie
staroŜytnego NEA PAFOS, w programie m.in.: obejrzenie słynnych mozaik posadzkowych
ze scenami mitologicznymi i motywami geometrycznymi w odsłoniętych przez archeologów
willach rzymskich – Domu Dionizosa, Domu Ajona i Domu Tezeusza, rzymski amfiteatr i odeon,
ruiny średniowiecznego zamku Saranda Kolones, Groby Królewskie i bazylika Agia Kyriaki
z początków chrześcijaństwa ze słupem św. Pawła, krótki postój w GEROSKIPOU – obejrzenie
kościoła Agia Paraskevi – arcydzieła bizantyjskiej architektury sakralnej (IX w.) z unikatowymi
freskami, uwaŜanymi za jedne z najcenniejszych na Cyprze, postój przy skale Romiosa
(Petra tou Romiou) upamiętniającej miejsce, w którym wyłoniła się zrodzona z piany
morskiej Afrodyta – patronka staroŜytnego Cypru; powrót na kolację i nocleg do hotelu
w okolicy LIMASSOL
5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do wpisanej na Listę UNESCO KHIROKITII – najlepiej zachowanej osady
neolitycznej we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, postój nad Słonym Jeziorem
Larnaka, następnie zwiedzanie LARNAKI załoŜonej przez Mykeńczyków w XIII w. p.n.e.,
w programie m.in. kościół św. Łazarza – najwaŜniejszy zabytek miasta, wybudowany
dla złoŜenia odnalezionych tu szczątków Świętego i spacer nadmorską promenadą, przejazd
do AYIA NAPY – najpopularniejszego kurortu południowego Cypru, zwiedzanie poświęconego
bogini lasów średniowiecznego klasztoru z XVI-wiecznym kościołem; powrót na kolację
i nocleg do hotelu w okolicy LIMASSOL
6 DZIEŃ śniadanie, wycieczka na Półwysep AKAMAS – najbardziej na zachód wysuniętą część Cypru,
spokojny, najmniej cywilizowany a zarazem najpiękniejszy zakątek wyspy, postój przy Łaźni
Afrodyty (Loutra Afrodhistis) i spacer wąwozem AVAKAS (jeśli pozwolą na to warunki
atmosferyczne) stanowiącym arcydzieło natury i obfitującym we wspaniałe widoki a takŜe
bogatą florę i faunę, następnie zwiedzanie klasztoru AYIOS NEOPHYTOS załoŜonego
przez uczniów pustelnika Neofytosa (1219-1220); powrót na kolację i nocleg do hotelu
w okolicy LIMASSOL
7 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do XV-wiecznego Ŝeńskiego klasztoru AYIOS MINAS – obejrzenie
kościoła w stylu gotycko-bizantyjskim, przejazd do PANO LEFKARY – niewielkiego, uroczego
miasteczka słynącego z produkcji koronek oraz wyrobów ze srebra, następnie przejazd
do NIKOZJI – jedynej podzielonej stolicy na świecie, zwiedzanie NIKOZJI POŁUDNIOWEJ,
w programie m.in.: weneckie fortyfikacje z 11 bastionami i 3 bramami zwróconymi w kierunku
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trzech miast, od których pochodzą ich nazwy – Pafos, Kyrenia i Famagusta, kościół św. Jana
ze wspaniałymi freskami, obejrzenie z zewnątrz pałacu arcybiskupiego w stylu neobizantyjskim
i Gimnazjum Ogólnocypryjskiego – najstarszej i najbardziej prestiŜowej szkoły średniej
na Cyprze, spacer wąskimi uliczkami dzielnicy Laiki Ytonia pełnej sklepów z pamiątkami,
galerii artystycznych i niezliczonej ilości restauracji, piesze przekroczenie Zielonej Linii,
zwiedzanie NIKOZJI PÓŁNOCNEJ (LEFKOŞY), w programie m.in.: meczet Selimiye – dawna
rzymskokatolicka katedra Ayia Sofia i najstarszy zabytek sztuki gotyckiej na Cyprze, Bedesten,
Büyük Hamam, Büyük Han, meczet Haydarpaşa – pierwotnie kościół św. Katarzyny z XVI w.;
przejazd na kolację i nocleg do hotelu w KYRENII
śniadanie, wycieczka na Półwysep KARPAS – „uchwyt patelni”, w programie zwiedzania
m.in.: zamek KANTARA – najdalej na wschód wysunięty spośród trzech średniowiecznych
zamków Kyrenii, wybudowany do obrony miasta przed najazdami Arabów w VII w., AYIOS
FILON – pozostałości po staroŜytnym mieście Karpasia (ruiny X-wiecznej kaplicy na miejscu
starszej bazyliki, prawdopodobnej siedziby Filona – pierwszego biskupa chrześcijańskiej
Karpasii), AFENDRIKI – w staroŜytności waŜniejszej niŜ Karpasia (ruiny 3 kościołów:
XII-wiecznego Panayia Khrysiotissa, dwunawowego Ayios Yeoryios, trzynawowego Panayia
Asomatos), klasztor APOSTOLOS ANDREAS wybudowany w miejscu słynącym z cudownego
źródła, do 1974 r. cel pielgrzymek; powrót na kolację i nocleg do hotelu w KYRENII
śniadanie, wyjazd do GÜZELYURT (MORFU) – zwiedzanie Muzeum Archeologicznego
i kościoła św. Mamasa z XVIII w., przejazd do SOLI – jednego z dziesięciu miast-państw
z VI w. p.n.e., obejrzenie ruin bazyliki (V w.) z mozaikami posadzkowymi, teatru, pałacu,
agory i nekropoli a następnie zwiedzanie ruin rozległego kompleksu pałacowego VOUNI
wybudowanego przez króla Mariona ok. 480 r. p.n.e.; powrót na kolację i nocleg do hotelu
w KYRENII
śniadanie, wyjazd do FAMAGUSTY – najbogatszego miasta świata w XIII w., w programie
m.in.: stare miasto zwane Kaleiçi, mury obronne z 5 bramami i 15 bastionami, z których
roztacza się widok na miasto, meczet Sinnan Paşa (kościół św.św. Piotra i Pawła), meczet
Lala Mustafa Paşa (katedra św. Mikołaja wzniesiona w latach 1298-1326 na wzór katedry
Notre Dame w Reims), następnie zwiedzanie: SALAMINY – w staroŜytności najsłynniejszego
i najwaŜniejszego miasta Cypru a obecnie najciekawszego stanowiska archeologicznego
na wyspie, w programie m.in.: gimnazjon, łaźnie, stadion, amfiteatr z czasów panowania
Oktawiana Augusta, bazylika Ayios Epifanios, bazylika Cambanopetra, GROBÓW KRÓLEWSKICH
– nekropoli obejmującej blisko 150 grobów z VIII-VII w. p.n.e., klasztoru APOSTOLOS
VARNAVAS załoŜonego w V w. w miejscu odnalezienia szczątków apostoła Barnaby – obecnie
muzeum ikon i archeologiczne; powrót na kolację i nocleg do hotelu w KYRENII
śniadanie, wycieczka do malowniczych zamków i klasztorów uwaŜanych za największą
atrakcję turystyczną Cypru Północnego, w programie m.in.: zamek św. HILARIONA
zbudowany przez Bizantyjczyków i krzyŜowców w górach Kyrenii, zamek BUFFAVENTO
– bizantyjska straŜnica z X w., skąd podziwiać moŜna oszałamiające widoki a przy sprzyjających
warunkach pogodowych widać Kyrenię, Nikozję, Famagustę oraz góry Troodos, opactwo
BELLAPAIS załoŜone przez augustiańskich kanoników zbiegłych z Palestyny, zwiedzanie
KYRENII załoŜonej przez uchodźców greckich w X w. p.n.e., w programie m.in.: zamek
kyreński, mury obronne, Muzeum Wraku Morskiego, spacer wokół starego portu, kolacja
w restauracji; ok. północy transfer na lotnisko w LARNACE
ok. godz. 01:30 przyjazd na lotnisko, w godz. 03:40-06:15 przelot do WARSZAWY, zakończenie
imprezy na Lotnisku

CENA: 6.350 zł
obejmuje: przelot samolotem rejsowym PLL LOT na trasie Warszawa-Larnaka-Warszawa, transfery
lotnisko-hotel-lotnisko, noclegi w hotelach 3 i 4* (pokoje 2-os. z łazienkami), 10 śniadań,
10 kolacji (9 w hotelach, 1 w restauracji), minibus do realizacji programu, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel
Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla kaŜdego klienta,
do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaŜ do sumy 1 000 euro,
OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 950 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 40 euro – zwyczajowe napiwki dla miejscowych kierowców i przewodników
● napoje do kolacji

TERMINY:

07.03 – 18.03.2017
17.10 – 28.10.2017

