CYPR - SŁONECZNA WYSPA AFRODYTY
Dzień pierwszy WARSZAWA / LARNAKA / AYIA NAPA
Zbiórka w hali odlotów lotniska Okęcie w Warszawie przy stanowisku Happy Holiday Travel Duo.
Przelot do Larnaki. Po przyloci transfer do hotelu Nissiana *** w Ayia Napie, zakwaterowanie, czas
wolny, kolacja i nocleg.
Dzień drugi NIKOZJA
Po śniadaniu wyjazd do Nikozji. Zwiedzanie katedry Świętego Jana, zobaczymy długi na 4,5 km mur
Wenecki, posiadający 11 bastionów, ale tylko 3 bramy do miasta. Jedna z nich – Brama Famagusty
została odrestaurowana a obecnie mieści się w niej Miejskie Centrum Kultury. Lunch w Laiki Yitonia.
Po południu zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, czas wolny. Powrót do hotelu na kolację i
nocleg.
Dzień trzeci LIMASSOL
Po śniadaniu wyjazd do Limassol, gdzie zwiedzimy wytwórnię win (degustacja). Po drodze do Pafos
odwiedzimy Kourion - grecko-rzymski amfiteatr całkowicie odrestaurowany, a zbudowany w II
wieku p.n.e.. Zobaczymy Dom Eustolios’a, który początkowo był prywatną rzymską willą, a stał się
publicznym centrum rekreacji podczas wczesnego okresu chrześcijaństwa. Składał się z kompleksu
łaźni oraz wielu sal z przepięknymi mozaikowymi podłogami. Wyruszamy w dalszą drogę do Pafos.
Przystanek przy skałach Afrodyty. W Pafos odwiedzimy Park Archeologiczny Kato Pafos, wpisany na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO w 1980 roku. Odnajdziemy tu ślady przeszłości
od czasów prehistorycznych, poprzez okres rzymski aż do średniowiecza. Nadzwyczajne mozaikowe
podłogi w czterech willach z okresu romańskiego to najlepsze przykłady tutejszych znalezisk. Czas
wolny, lunch w Limanami. Przejazd do Yeroskipou – tradycyjnej wioski znanej z wyrobu słynnych,
cypryjskich słodyczy – Lokoumi. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień czwarty AYIA NAPA
Dzień wolny na odpoczynek, zakupy, opalanie i kąpiele w morzu. Śniadanie i obiadokolacja w hotelu
Nissana.
Dzień piąty FAMAGUSTA – WYMAGANY PASZPORT!!!!
Po śniadaniu wycieczka do tureckiej części Cypru – Kyrenia – Famagusta. Zwiedzimy Kerynię –
zamek, muzeum (wrak statku). Lunch w Limanami. Po południu zwiedzanie klasztoru Bellapais,
odwiedzimy historyczne centrum Famagusty, katedrę Św. Mikołaja. Powrót do hotelu na kolację i
nocleg.
Dzień szósty AYIA NAPA
Dzień wolny na odpoczynek, zakupy, opalanie i kąpiele w morzu. Śniadanie i obiadokolacja w hotelu
Nissana.
Dzień siódmy TROODOS / KYKKOS
Po śniadaniu całodzienna wycieczka w góry Troodos. Przejazd malowniczym szlakiem na najwyższy
szczyt. Dojedziemy do wioski Lania, słynącej z pięknych widoków i kamiennych domów. Spod
Olimpu przez górskie wioski dotrzemy do najsłynniejszego chyba klasztoru – Kykkos, aby zobaczyć
namalowana przez Św. Łukasza ikonę Madonny. W pobliżu klasztoru znajduje się grób pierwszego
prezydenta Cypru – Makariosa, który również zwiedzimy. Lunch w wiosce Pedoulas. Powrót do
hotelu, czas wolny, kolacja i nocleg.
Dzień ósmy LARNAKA / WARSZAWA
Śniadanie, czas wolny na ostatnie zakupy. Transfer na lotnisko w Larnace i wylot do Warszawy.
UWAGA:
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pełna kwota zaliczki zwracana jest w
przypadku niezrealizowania grupy.
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