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DÉL-CIPRUS 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

 

 Troodos hegység - Kykko monostor 

Korai reggeli után indulunk Nicosia küls  kerületeinek érintésével az egzotikus Troodos-
hegyláncra. Els  megállóhelyünk Kakopetria falucska, melynek ódon középkori báját 
kényelmes séta közben élvezhetjük. Ugyanitt meglátogatjuk az ezeréves Szt. Miklós 
templomot, amely az UNESCO Világörökség része. Ezután a Kykko-monostorhoz 
buszozunk, ami csodálatos gazdagságával kápráztat el bennünket. Megtekintjük Makariosz 
érsek-elnök sírját is. Szabadid  és ebédelési lehet ség, majd gyönyörű feny erd k övezte 
úton Lania falucskába érkezünk, ahol elkészíthetjük tipikus mediterrán hegyi falus 
felvételeinket a falu bűbájos házairól, utcáiról. 

Ár: kb 50 euro (2-12 éves korig 25 euro) 

 

 Larnaca - Lefkara 

Félnapos kirándulásunk délután indul, hogy a délel ttöt mindenki strandolással, fürd zéssel, 
pihenéssel tudja tölteni. 

Larnacában megnézzük az 1112 éves Szt.Lázár templomot, sétálunk egyet a Promenádon, 
majd a Sóstó felé vesszük az irányt és megtekintjük a híres búcsújáró helyet, a Hala Szultán 
Tekkét. Ezután a Kiti nevű falucskában csodaszép másfél ezer éves templommal, a Panagia 
Angeloktiszti-vel ismerkedünk meg, majd Lefkarába buszozunk. Itt megcsodálhatjuk a helyi 
asszonyok gyönyörű hímzéseit és az ezüst-kovács férjeik által készített remek ékszereket, 
használati tárgyakat. Igény esetén a teveparkot is meglátogatjuk (a tevegelés egyénileg 
fizetend ). 

Ár: kb 40 euro (2-12 éves korig 20 euro)  
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 Körutazás a Török részre és a fővárosba 

Korai reggeli után indulás Nicosiába. Az óváros megtekintése után rövid szabadid , majd 
átkelünk a török Nicosiába, és folytatjuk a f várossal való ismerkedést az 1572-ben épült 
csodaszép fogadóval, az Agia Sofia templommal, a piaccal és a bazárral. Szabadid , majd 
Kyrenia városkába buszozunk, amit a nagy utazók méltán neveznek a Földközi-tenger 
gyöngyszemének. Megnézzük az ezeréves er dben a hajómúzeumot, ami a világ legrégibb 
(i.e. IV. sz.) víz alatt talált fahajóját rejti magában. Szabadid , ebédelési lehet ség, majd a 
meseszép Bella Pais felé vesszük az irányt, ahol a 8. évszázados kora-gótikus apátságban 
gyönyörködhetünk, és megszemlélhetjük a Lawrence Durell által oly sokszor emlegetett 
semmittevés fáját. Ezután Famagustába utazunk, ahol a középkori óváros páratlan gótikus és 
velencei épületeit fényképezhetjük le (a Szt. Miklós Katedrális, a velencei városfal az Othello 
toronnyal). Kirándulásunkat a szomorú nevezetességgel zárjuk, a "halott város" 
megtekintésével.  

Ár: kb 75 euro (2-12 éves korig 35 euro)  

 

 KIRÁNDULÁS A GÖRÖG RÉSZEN  

Reggeli  után  indulunk  Limassol városába, ahol elid zünk kicsit a bűbájos belvárosban. 
Innen fölkapaszkodunk a Troodos-hegységbe, ahol egy bor- és édességkóstolással 
egybekötött sétát teszünk az elragadó Omodhos falucskában. Ezt követ en Paphosba 
megyünk, ahol megnézzük a Dionűszosz-ház kétévezredes mozaikjait, a Szt. Pál oszlopot és  
a halászkiköt t.  Visszaúton megállunk egy órácskára Afrodité sziklájánál, ahol a szerelem 
istenn je megszületett a habokból. Aki háromszor körbeússza a sziklát, örökké szép és fiatal 
marad! Aki még szív alakú követ is talál a parton, az örök id kre szerencsés lesz a 
szerelemben!  

Ár: 65 €/f  

A KIRÁNDULÁSOK ÁRA TARTALMAZZA A BELÉP JEGYEKET! AZ EBÉDELÉS 
ÖNKÖLTSÉGES.  

 

 Hajókirándulás 
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A kirándulóhajó megkerüli Európa legdélkeletibb csücskét a Görög-fokot (Cape Greco), majd 
több csodaszép öbölnél is kiköt, ahol fürd zési, fényképezési lehet séget kapnak az utasok. A 
hajóról pár km távolságból lehet látni a "halott várost", Famagustát is. 

Ár: helyszíni tájékoztatás szerint, programtól, hajótól függ en.  

 

A fent említett fakultatív programok ízelítőül szolgálnak. 

A kirándulások magyar idegenvezetéssel minimum létszámhoz kötöttek.  

Az árak tájékoztató jellegűek, és bizonyos belépőjegyeket nem tartalmaznak. 


