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Opis pielgrzymki

9x śniadań i 9x obiadokolacji wg programu, każdego dnia
podczas pielgrzymki. 

Wyżywienie

Zakwaterowanie
 Hotel w Larnace: Livadhiotis Hotel 3*   
 Hotel  w Limassol:  Park Beach 3* 
 Hotel w Ayia Napa: Nissiana Hotel 3* 

Termin: 
19-28.04.2023 r.
Transport: samolot

CyprCyprCypr

PIELGRZYMKA NA CYPR
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Cypr, Republika Cypryjska – państwo położone na wyspie
Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego.
Poprzez wody terytorialne graniczy z oddaloną o 70 km na
północ Turcją. Jest członkiem Unii Europejskiej, ma
wprowadzoną walutę euro. Cypr jest znany ze swojej ciepłej
pogody i malowniczych plaż, ale to nie wszystko, co wyspa ma
do zaoferowania. Znajdziemy tu również osobliwe, historyczne
wioski, starożytne ruiny, niesamowite góry i wspaniałe,
tętniące życiem miasta. To wszystko zobaczymy podczas
naszej pielgrzymki połączonej z wypoczynkiem. 
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Dzień 1 / PRZELOT – WARSZAWA – LARNAKA
Zbiórka na lotnisku przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, na lotnisku Chopina
w Warszawie. Odprawa biletowo – bagażowa, przelot na Cypr z przesiadką w Wiedniu.
Przylot do Larnaki, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny, spacer po mieście.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

PROGRAM

 Dzień 2 / LARNAKA – KITI – LEFKARA
Przejazd do Larnaki, zwiedzanie miasta. Zwiedzanie kościoła i grobu św. Łazarza. Następnie
wioski Kiti i kościoła Angeloktistis z Mozaika bizantyjska z VI wieku. Wizyta w wiosce Lefkara,
która słynie z jej tradycyjnych wyrobów srebrnych, tradycyjnych koronek, ręcznie robionych
rzeźb i jej unikalnej architektury. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 Dzień 3 / FAMAGUSTA – SALAMINA - BELLAPIS 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd na wycieczkę po niezależnym Cyprze Północnym. Famagusta
– spacer po najważniejszym w średniowieczu mieście wyspy. Klasztor św. Barnaby –
nawiedzenie miejsca pochówku Apostoła. Przejazd do Salaminy, dokąd przypłynął św. Paweł 
z Barnabą – spacer po ruinach starożytnego miasta. Podróż przez Góry Pentadaktylos do
Bellapais – tam zwiedzanie ruin średniowiecznego opactwa. Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg. 
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Dzień 4 /GÓRY TROODOS
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w Góry Troodos. Wizyta w malowniczej wiosce Omodos
(klasztor Timiou Stavros, wizyta w winnicy i degustacja wina). Jego klasztor Kykkou - największy i
najbogatszy klasztor na wyspie, zwiedzenie klasztoru i wizyta w grobowcu arcybiskupa
Makariosa. Przejazd do hotelu w Limassol, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
 
Dzień 5 / LIMASSOL
Po śniadaniu wycieczka do Limassol, gdzie zobaczymy: kościół Panagia z Muzeum
Eklezjastycznym. Kellaki z kościołem Agios Georgios (rzeźbiony w drewnie ikonostas). Kościół
Timios Stavros, freski w stylu włosko-bizantyjskim. Plaża Kouri Beach oraz port – marina. Powrót
do hotelu, obaidokolacja, nocleg.

Dzień 6 / PAFOS
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Pafos z przystankiem w starożytnym amfiteatrze.
Wycieczka po mieście Pafos, do Grobowców Królewskich i parku archeologicznego ze słynnymi
mozaikami. Wizyta w Geroskipou, gdzie będzie można spróbować znanych tradycyjnych
słodyczy Pafos (loukkoumia). Przejazd na plażę Vrachos, gdzie według legendy narodziła się jej
starożytna bogini piękna Afrodyta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7 / NIKOZJA
Śniadanie, wykwaterowanie. Wycieczka do Nikozji. Wizyta w klasztorze Stavrovouni IV wiek, 
z relikwiami Krzyża Świętego (tylko mężczyźni, kobiety nie mogą), piękna panorama wyspy ze
szczytu wzgórza. W Nikozji, jego Stara Brama Famagusta. Wycieczka po starym mieście za
martwą strefą, w której można zobaczyć domy, z których połowa znajduje się w wolnej strefie,
a druga połowa w strefie okupowanej. Dalsza wizyta w archidiecezji i katedrze Agios Ioannis.
Spacer po Starym Mieście, ulicą Ledras z tradycyjnymi sklepami, kawiarniami i restauracjami.
Czas wolny na zakupy. Przejazd do Ajia Napa. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
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 Dzień 8,9 / WYPOCZYNEK 
Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja

 Dzień 10 / PRZELOT LARNAKA - WARSZAWA
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko odprawa biletowo – bagażowa, wylot do Polski.
Przylot do Warszawy, zakończenie wycieczki.

 CENA OBEJMUJE
Przelot samolotem na trasie Warszawa  – LARNAKA (Cypr) – Warszawa z przesiadką we Wiedniu
Bagaż podręczny 8kg + bagaż rejestrowany 23 kg
Transport autokarem podczas realizacji programu oraz transferu z i na lotnisko
9 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* w pokojach 2,3 os. z łazienkami 
Wyżywienie – 9x śniadania i 9x obiadokolacje wg programu w hotelach 
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, NNW 5 500 EUR, OC
MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR 
Opiekę licencjonowanego pilota wycieczki / przewodnika lokalnego na Cyprze / wymaganego
„silent Guide” podczas wycieczki po stronie tureckiej
Wycieczki i atrakcje zgodnie z programem
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

 
DODATKOWO PŁATNE

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% - możliwość wykupienia w biurze
ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego - 200 EURO.
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ZAKWATEROWANIE

3 noce: Hotel w Larnace: Livadhiotis Hotel 3*   
3 noce: Hotel  w Limassol:  Park Beach 3* 
3 noce: Hotel w Ayia Napa: Nissiana Hotel 3* 

     

CENY

2000 PLN + 700 EURO
cena kompletna, zawiera koszy wstępów i przewodników lokalnych.
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz miejsc zakwaterowania
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
Oferta została skalkulowana dla grupy 40 osób, przy mniejszej liczbie zostanie ponownie
skalkulowana
Trasa obejmuje również wjazd na północą, turecką część Cypru (dwa dni programu)
Podróżni mogą zabrać bagaż rejestrowany 23 kg oraz podręczny 8 kg
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą    
Dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku
drugiej osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić kwotę 200 EURO do
pokoju 1 osobowego
Godziny przelotu, linie Lotnicze Lufthansa: 

Przy zapisie wpłata 500 PLN koszty rezygnacji zgodnie z OWU
Temperatura w kwietniu kształtuje się w granicach: 25-28 C
 Na miesiąc przed wyjazdem zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe informacje
dotyczące wyjazdu
Dokumentem podróży jest ważny dowód osobisty lub paszport ważny minimum 6 miesięcy
od daty powrotu do Polski. Z uwagi na podróż do północnego Cypru, zalecane jest zabranie
paszportu wg powyższego
Informacje dotyczące ew. obostrzeń przeciw Covid -19 będą przesyłane na bieżąco w
przypadku wprowadzonych zmian. Wyjazd odbywa się obecnie bez okazywania dokumentów
szczepień oraz bez konieczności wykonywania testów. 

      Warszawa – Wiedeń 07.00-08:15
      Wiedeń – Larnaka 09:40 – 13:45
      Larnaka – Wiedeń 14:25 – 16:45
      Wiedeń – Warszawa 17:30 – 18:45

DODATKOWE INFORMACJE


