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„CYPR - ŚLADAMI ŚW.PAWŁA, BARNABY I ŁAZRZA”
Wylot z Gdańska
Larnaka - Limassol - Paphos - Kourium - Troodos - Nikozja - Famaugusta - Salamis
Cypr - wyspa, która przypomina palimpsest - kartę pergaminu zapisaną warstwami skomplikowanych i złożonych dziejów. Przez całe tysiąclecia ścierały się na niej wpływy zachodu i wschodu, a ślady mocowania
się obu kręgów cywilizacyjnych emanują po dzień dzisiejszy. Leży na styku świata wschodu i zachodu, choć
geograficznie bliżej związana ze wschodem, to jednak kulturowo zawsze ciążyła ku Zachodowi. Droga św.
Pawła zapisana w Dziejach Apostolskich nie określa dokładnie jego pobytu lecz wspomniana Salamina i
Pafos odległe od siebie, z pewnością pozwoliły im na spotkanie misyjne w Citium (Larnaka), Neapolis (Limassol) i Curium
Dzień 1: 05.05.2020
POLSKA - LARNAKA
Zbiórka uczestników na lotnisku w Gdańsku o godzinie
16:05 w „meeting point”. Wylot z Gdańska o godzinie 18:05
z międzylądowaniem w Warszawie. Wylot z Warszawy
22:30. Przylot do Larnaki o 02:55, transfer do hotelu, nocleg.
Dzień 2: 06.05.2020
LIMASSOL - LARNAKA
Śniadanie, około południa przejazd do Larnaki, po niej zwiedzanie miasta m.in.: cerkiew św. Łazarza, w drodze krótka wizyta w
Angeloktisti - Bizantyjskiej Kaplicy w Kiti nad słonym jeziorem,
obok hala Sultan Teeje, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: 07.05.2020
LIMASSOL - PAPHOS - KOURIUM - LIMASSOL
Śniadanie, przejazd widokową trasą do Paphos - miejsca nawrócenia się prokonsula Pawła Sergiusza, nawiedzenie miejsc
związanych z pobytem św. Pawła, w drodze postój w miejscu
narodzin Afrodyty, obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 4: 08.05.2020
LIMASSOL - TROODOS – OMODOS - LIMASSOL
Śniadanie, wycieczka na górę Troodos (kościoły bizantyjskie),
Kikkos (ikona św. Łukasza), nawiedzenie grobu Arcybiskupa
Makariosa w Throni, krótka wizyta w urokliwej wsi Omodos, słynącej z wyrobu koronek oraz z produkcji wina. Degustacja
wina. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: 09.05.2020
LIMASSOL - NIKOZJA - LARNAKA
Śniadanie, wycieczka do Nikozji - stolicy Cypru, zwiedzanie Katedry św. Jana (grób św. Barnaby) muzeum bizantyjskich ikon,
przejście piesze na stronę turecką: meczet Selimiye (d. katedra
św. Zofii), Han, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: 10.05.2020
FAMAUGUSTA - SALAMIS
Śniadanie, całodniowa wycieczka do Famaugusty: Meczet Lala
Mustafy Paszy, cerkiew św. Jerzego, zwiedzanie: amfiteatru,
bazyliki, gimnasionu, grobów królów oraz klasztoru św. Barnaby
koło Salamis, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7: 11.05.2020
LIMASSOL
Śniadanie, odpoczynek nad morzem, nocleg.
Dzień 8: 12.05.2020
LIMASSOL - LARNACA
Transfer na lotnisko. Wylot do Gdańska o 3.40 z międzylądowaniem w Warszawie. Wylot do Gdańska
o 7:15. Przylot o 08:15.
CENA:

1600 zł + 500 Euro / os.
Cena zawiera:
7 noclegów w hotelu 3* ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )
wyżywienie w postaci 6 śniadań ( + 1 śniadanie możliwe w formie breakfast box ) i 7 obiadokolacji
Transfer autokarem lub busem do hotelu
przelot samolotem na trasie Gdańsk – Warszawa – Larnaca – Warszawa – Gdańsk z bagażem
podręcznym i rejestrowym (max. 23 kg),
➢ opiekę pilota
➢ ubezpieczenie KL I NNW
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny
➢
➢
➢
➢

Cena nie zawiera:
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce ( 3 % wartości imprezy
turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego
podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe
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➢

pakietu do realizacji programu 150 eur / os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu
może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie
podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .

➢ napoi do obiadokolacji w cenie od 3 – 5 e / os.
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