S A L A M I N A -F A M A G U S T A - P A L M B E A C H VAROSHA- KYRENIA- BELLAPAISNIKOZJA- PÓŁWYSEP KARPAZ

WYCIECZKA

CENA OBEJMUJE:

- TRANSFERY NA LOTNISKO

*

*

CYPR

- BILETY WSTĘPÓW

- BILETY NA SAMOLOT
- ZAKWATEROWANIE – HOTEL 3* LUB 4*, POK.2-OS.
- WYŻYWIENIE: ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE
- ZORGANIZOWANE WYCIECZKI
- OPIEKĘ PRZEWODNIKA NA CYPRZE
- UBEZPIECZENIE NW I KL

PROGRAM WYCIECZKI :
1 dzień: Zbiórka uczestników, przejazd na lotnisko do BERLINA, wylot do LARNAKI, transfer do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzień : Śniadanie, odpoczynek, rekreacja na terenie hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień : Śniadanie, przejazd do kościoła i klasztoru św. Barnaby w okolicy Famagusty, wizyta w kościele
i klasztorze św. Barnaby. Zwiedzanie, pochodzącego z V wieku kościoła i dobudowanego później
klasztoru oraz Muzeum Archeologicznego i Ikon. Klasztor został zbudowany w miejscu
odnalezienia grobu św. Barnaby i ufundowany przez cesarza bizantyńskiego Zeno, przejazd do ruin
starożytnego miasta SALAMINA, wizyta w ruinach starożytnego miasta Salamina. Salamina to
pochodzące z XII w. p.n.e. miasto, będące niegdyś największym i najpotężniejszym miastem –
królestwem na Cyprze. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w IV wieku miasto zostało odbudowane
w jako Konstancja, na cześć fundatora odbudowy miasta - cesarza rzymskiego Konstantyna I
Wielkiego, przejazd na plażę, przejazd do FAMAGUSTY, zwiedzanie: Zamek Otella, dawna
katedra św. Mikołaja (obecnie meczet Lala Mustafa Paszy), ruiny Pałacu Weneckiego, opuszczone
kościoły, Stare Miasto, czas wolny, przejazd do PALM BEACH i VAROSHY, wizyta na Palm
Beach i oglądanie słynnego Miasta Duchów (opuszczonej i zamkniętej dzielnicy Famagusty –
Varoshy), powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień : Śniadanie, wizyta na zamku św. Hilariona, przejazd do KYRENII, czas wolny, zwiedzanie zamku
w Kyrenii i Muzeum Wraku, przejazd do wioski BELLAPAIS, zwiedzanie opactwa, czas wolny,
powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień : Śniadanie, przejazd do NIKOZJI, zwiedzanie miasta (m.in. d. katedra św. Zofii, kościoły
gotyckie, np. św. Katarzyny, karawansjar Buyuk Han i wizyta na bazarze), czas wolny, (możliwość
przejścia na południową stronę miasta - przejście przez piesze przejście graniczne), powrót do
hotelu, kolacja, nocleg
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6 dzień : Śniadanie, przejazd na PÓŁWYSEP KARPAZ (możliwość podziwiania pięknych widoków
po drodze, w tym naturalnych, nie naruszonych bogactw natury), wizyta w wytwórni oliwy,
kontynuowanie przejazdu na Półwysep Karpaz (po drodze postój w celu zakupu marchewek
dla osiołków - należy zabrać ze sobą liry tureckie), postój na zrobienie zdjęcia (wspaniały
widok na piękną Złotą Plażę), spotkanie z dziko żyjącymi osiołkami, wizyta w klasztorze św.
Andrzej Apostoła. Pochodzący z XII wieku, nieczynny, klasztor prawosławny św Andrzej
Apostoła powstał w miejscu, gdzie według tradycji, zatrzymał się św. Andrzej Apostoł
podczas swojej ostatniej podróży do Palestyny. W miejscu gdzie stanął wytrysnęło źródło
wody o leczniczych właściwościach. Ufortyfikowany klasztor powstał w XII wieku,
jednakże do dzisiaj zachował się jedynie jeden najstarszy budynek - pochodząca z XV wieku
kaplica, większość kompleksu klasztornego powstała w XVIII wieku, powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
07 – 11 dzień : Śniadanie, odpoczynek, rekreacja na terenie hotelu, kolacja, nocleg.
12 dzień : Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do BERLINA, transfer na miejsce
zbiórki – zakończenie wycieczki.
CENA:
Cena nie zawiera napoi do kolacji.
Podczas pobytu możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
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