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ÉSZAK-CIPRUSI 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

  

 Nicosia főváros látogatás, bazározás – fél napos program 

Nicosia másik neve Lefkosa, mely az utolsó kettéosztott főváros a világon. A híres Zöld-vonal 

választja el egymástól az északi és a déli részt. Félnapos kirándulásunk során sétálunk az 

óvárosban, megtekintjük az Oszmán korabeli karavánszerájt, a gótikus stílusú Szent Zsófia 

székesegyházat mely ma mecsetként üzemel, majd a fedett piacot. Másfél óra szabadidőt 
kínálunk bazározásra és nézelődésre. Útlevél, személyi igazolvány szükséges amennyiben 

szeretnénk átsétálni a görög oldalra. Ebéd a középkori karavánszerájban. 

Ára: 38 euro/ fő szombat 

  

 Famagusta ( Gazimagusa) 

Famagusta a sziget kiemelkedő  kulturális és történelmi városa. A reggeli órákban  az ókori 

Szalamisz várost látogatjuk meg. Az antik világ egyik leggazdagabb városának jó állapotában 

fennmaradt részei a színház, a fürdő, a tornaterem, valamint freskó és mozaik részletek. 
Kirándulásunkat a Szent Barnabás kolostornál folytatjuk,mely Ciprus legfontosabb szentjének 

és egyben az ortodox egyház megteremtőjének állít emléket. Megtekintjük a helyi ikon 
múzeumot, a régészeti múzeumot és az apostol sírja fölé épített kápolnát. 

Végül Famagusta óvárosának felfedezésével folytatjuk utunkat, közte az Othello-torony, a 

velencei erőd, a Lala Musztafa pasa mecset, és még számos templom maradványa. A 
kirándulás ebédet is tartalmaz. 

Ára: Famagustából 39 euro/fő, Girnéből 49 euro/ fő vasárnap 

  

 Karpaz-félsziget 

Kirándulásunk során  felfedezzük Ciprus szigetének északi részén található egyedülálló 

nemzeti parkját, a Karpaz-félszigetet. A félsziget érintetlen homokos strandjai, egyedülálló 

vadvilága és a kis halászfalvai azonnal elvarázsolják az ideérkezőket. Betérünk egy olíva 
feldolgozó gyárba, és megismerkedhetünk  az olíva olaj ősi- és modern feldolgozásának 

folyamatával. A félsziget legvégső pontján fekvő kolostort, a Szent-András koltostort is 

meglátogatjuk. 

Az ebédünket egy hangulatos tengerparti étteremben fogyasztjuk el majd másfél óra 

szabadidőt adunk fürdőzésre. 
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Ára:  Famagustából 45 euro/ fő, Girnéből 51 euro/ fő hétfő 

  

 Romantika és fürdőzés egybekötve 

A keddi napon reggeli után 220 méteres magasságba buszozunk hogy megcsodáljuk a gótikus 

stílus egyik remekművét, a híres Bellapais Apátságot. A csendes és békés Apátság kíváló 

esküvői helyszín is. A továbbiakban a közeli homokos Alagadi tengerpartra utazunk, mely a 
helyiek, turisták és beknősbékák számára is az egyik legkedveltebb tengerpart. Késő délutánig 
fürdőzünk a kristálytiszta tengerben az Öt-ujj hegy lábánál, majd vacsorára vissztérünk a 

hotelbe. 

Ára: Famagustából 44 euro/fő, Girnéből 39 euro/fő kedd 

 

 Hajókirándulás 

Hajókirándulás a girnei kikötőből. Csodálatos tájakat érintve éri el a hangulatos kalózhajó a 
szűz vizeket, ahol kétszer is kiköt fürdési lehetőséget kínálva utasainak. Vizisportok 
kipróbálására is van lehetőség.( Jet ski, banánozás, stb.) Ebéd a fedélzeten. 

Ára: Famagustából 49 euro/fő , Girnéből 39 euro/ fő bármely nap 

  

 Hamam – Török Fürdő 

Kényeztetés a testnek és a léleknek egyaránt. A program első szakaszában a szaunában 
relaxálunk, hogy bőrünk felpuhuljon. A későbbiekben a márvány-teremben folytatódik, ahol 

egy dörzsis kesztyű segítségével óvatosan ledörzsölik testünkről az elhalt hámsejteket. 
Eredmény: tartósabb és szebb barnulás. 

Extra olíva olajos testmasszás helyben igényelhető. 

Ára: 30 euro/fő bármely nap 

 

  

A kirándulások magyar nyelvű idegenvezetéssel létszámhoz kötöttek, kivéve a 
hajókirándulást. 

Az árak tájékoztató jellegűek. 
 


