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ΚΥΠΡΟΣ
12 - 17 Οκτωβρίου 2018
6ήμερη
ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΟΟΔΟΣ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
1η ημέρα 12/10: Πτήση για Λάρνακα - ξενάγηση Αγία Νάπα - Δερύνεια
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και αναχώρηση προς Κύπρο με απευθείας πτήση 14.15.
Άφιξη στη Λάρνακα 16.00 και πάμε για την Αγία Νάπα. Κατευθυνόμαστε στο ανατολικό τμήμα της
Κύπρου. Κατά τη διαδρομή θα περάσουμε από την Πύλα, το μοναδικό μικτό χωριό όπου συνυπάρχουν
αρμονικά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι και θα φτάσουμε στη Δερύνεια, εκεί από το παρατηρητήριο
θα δούμε το σημείο όπου σκοτώθηκαν από τους Τούρκους τα δύο παλικάρια το 1996 καθώς επίσης και τη
νεκρή πόλη της Αμμοχώστου. Θα συνεχίσουμε για την Αγία Νάπα όπου θα επισκεφθούμε το ομώνυμο
μοναστήρι. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στη Λάρνακα και στον παραλιακό δρόμο, τις Φοινικούδες για να
καταλήξουμε στο Κάστρο και τον ναό του Αγίου Λαζάρου. Στην κρύπτη της πέτρινης αυτής εκκλησίας του
10ου αι. βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος μετά την ανάστασή του από το Χριστό ήρθε
εδώ, έγινε ο πρώτος επίσκοπος της περιοχής και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του. Βόλτα στην παραλία
των Φοινικούδων. και αναχωρούμε για τη Λεμεσό. Φτάνοντας θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση της
πόλης ξεκινώντας από την περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας όπου καθ' οδόν θα δούμε τμήμα από τον
αρχαιολογικό χώρο που έχει ανασκαφεί. Συνεχίζουμε στην παραλιακή οδό της πόλης και περνώντας από
την τουριστική περιοχή, Γερμασόγια, θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι με το Μεσαιωνικό Κάστρο.
Αναχώρηση για την Λεμεσσό και σε 45 λεπτα από εκεί θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα 13/10: Εκδρομή στην Πάφο
Πρωινό και αναχώρηση για τα δυτικά της Κύπρου. Πρώτος σταθμός μας θα είναι ο Πύργος των Ιπποτών
στο Κολόσσι. Ο είκοσι ενός μέτρων ύψους πύργος χτίστηκε τον 15ο αι μ.Χ. στα ερείπια παλιότερου
πύργου από τον 13ο αι. μ.χ. και ανήκε στο Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιεροσαλήμ και
αποτελούσε διοικητικό τους κέντρο. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας περνώντας από την περιοχή όπου
παράγεται το γνωστό κρασί της Κύπρου, η Κουμανταρία και ο δρόμος μας φέρνει στο αρχαίο θέατρο
Κούριο το οποίο κατασκευάστηκε τον 2ο αι. π.Χ.. Από εκεί κατευθυνόμαστε στην Πέτρα του Ρωμιού όπου
κατά την παράδοση αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Σύντομη στάση για φωτογραφίες και αναχώρηση για τον
τελικό μας προορισμό την Πάφο. Εδώ θα επισκεφθούμε τους Τάφους τον Βασιλέων που οφείλουν το
όνομα τους στην μεγαλοπρέπειά τους και όχι στο γεγονός ότι σ' αυτούς ενταφιάστηκαν βασιλείς. Στη
συνέχεια κατευθυνόμαστε στο λιμάνι της Κάτω Πάφου όπου θα ξεναγηθούμε στα Ψηφιδωτά της Πάφου.
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στη Λεμεσό. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα 14/10: Εκδρομή στη Λευκωσία
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του νησιού, τη Λευκωσία. Φτάνοντας θα
επισκεφθούμε τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το στρατιωτικό νεκροταφείο-μνημείο των Ελλαδιτών και
Ελληνοκυπρίων αγωνιστών στους αγώνες κατά των Τούρκων το 1964 και το 1974. Στο χώρο αυτό είναι
θαμμένα κάτω από τον Τύμβο τα συντρίμμια του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από φίλια πυρά κατά
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την εισβολή των Τούρκων. Συνεχίζοντας για τα Φυλακισμένα Μνήματα θα περάσουμε από την Πράσινη
Γραμμή. Στα Φυλακισμένα Μνήματα θα δούμε τις φυλακές και τους τάφους των Αγωνιστών κατά της
αγγλικής αποικιοκρατίας. Έπειτα θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη και τον
Αρχαιολογικό Μουσείο. Τέλος ακολουθώντας τα Βενετσιάνικα Τείχη θα καταλήξουμε στη Λαϊκή Γειτονιά
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να περπατήσουμε στη Λήδρας και τα γραφικά στενάκια της. Επιστροφή
στη Λεμεσό. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα 15/10: Εκδρομή στο Τρόοδος και στην Ιερά Μονή Κύκκου
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την ορεινή Κύπρο. Αφήνοντας πίσω την πόλη θα ανέβουμε σιγά
σιγά το βουνό Τρόοδος. Θα απολαύσουμε μία καταπράσινη διαδρομή από πευκόδασος ενώ
προχωρώντας θα δούμε να ξεφυτρώνουν τα γραφικά χωριά του Τρόοδους, τις Πλάτρες, τον Πεδουλά, τον
Πρόδρομο. Φτάνοντας στο χωριό Τρόοδος θα κάνουμε μια σύντομη στάση στην πλατεία για
φωτογραφίες στο πανοραμικό τοπίο της οροσειράς. Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Κύκκου. Θα
επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Μονής όπου θα δούμε το εντυπωσιακό τέμπλο. Εδώ βρίσκεται η γνωστή
εικόνα της Παναγίας Ελεούσας του Κύκκου που κατά μία παράδοση αγιογραφήθηκε από τον Ευαγγελιστή
Λουκά. Επίσης, θα επισκεφθούμε το εκκλησιαστικό μουσείο που βρίσκεται εντός της Μονής. Λίγο
παραπάνω βρίσκεται η τοποθεσία Θρονί της Παναγιάς όπου δεσπόζει η εικόνα της Παναγίας, αλλά και ο
τάφος του Μακάριου. Πρόσφατα μεταφέρθηκε στην είσοδο χώρου από την Λευκωσία το επιβλητικό
άγαλμα του Μακάριου ύψους 10 μέτρων. Επιστροφή στη Λεμεσό. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα 16/10: ΛΕΜΕΣΣΟΣ –ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
6η ημέρα 17/10: Πτήση για Θεσσαλονίκη - επιστροφή
02:00 Τα ξημερώματα αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λάρνακας για την πτήση της επιστροφής στις
05.30. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 7.15 και επιστροφή στη πόλη μας.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 615 € ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ / ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : + 250 €
ΤΙΜΗ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 705 €
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
· Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
· Τα αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη-Λάρνακα- Θεσσαλονίκη με βαλίτσα 20 κιλών
· Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
· Πρωινό
· Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
· Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας.
· Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ποτά, φιλοδωρήματα, τηλεφωνήματα. Δημοτικοί φόροι πόλεων. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

