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Hajókirándulás 

(egész napos program, idegenvezetéssel és ebéddel) 

Szeretne egy igazi lazítós napot eltölteni mindentől távol egy hajón, amit a Fölközi-tenger langyos 

hullámai ringatnak? Persze hogy szeretnénk! Az egy napos hajókirándulás a Girnei kikötőből indul. A 

csodás kis fahajók időjárástól függően vagy keletre az Acapulco Beach felé, vagy nyugatra az Escape 

Beach felé veszik útjukat. Útközben megállunk fürdőzni, búvárkodni a partszakasz legszebb részén, 

hogy élvezzük a kristálytiszta víz hullámait. 

Ahogy a vasmacska földet ér, már tálalják is az ebédünket. Választható grillezett csirke vagy hal, 

melyeket természetesen a tradícionális “Meze” és friss saláta kísér köretként. 

Ebéd után lehetőség nyílik szabad program keretén belül pihenésre, napozásra és fürdésre. Attól 

függően, hogy az év melyik részében vagyunk és időjárástól függően a szabad program alatt részt lehet 

venni különböző vízi sport tevékenységekben úgy mint, vízi ejtőernyőzés és “banán” hajózás. A szabad 

program a késő délutáni horgony-felvételig tart, amikor elindulunk vissza a Girnei kikötőbe. 

Ár: tájékoztatás később 

Kyrenia kirándulás 

(egész napos program, idegenvezetéssel és ebéddel) 

A szerelem és románc a levegőben mindig érezhető volt Girne városában és környező területein. Erre 

példa a gyönyörű St. Hilarion kastély és a Bellapais apátság, valamint Girne város kikötője és ott 

elhelyezkedő kávézóinak hangulata, melyek kiváló alkalmat adnak a pihenésre és kellemes időtöltésre.  

A kirándulást a lélegzetelállító  St. Hilarion látogatásával kezdjük, amely Walt Disney-t a Hófehérke című 

híres munkájának megalkotására ihlette meg. 732 méter magasságával a kastély tetejéről kitűnő 

kilátásban lehet részünk Girne városára. 

A következő megálló a Bellapais apátság, amely a gótikus építészet stílusjegyeiben épült meg a 12. 

század végén. Bellapais falu megtekintése után ebéd szünet következik az egyik helyi tradícionális 

étteremben.  Majd szabad program keretén belül sétálhatunk Girne régi utcáin a kikötő felé, ahol a 

kirándulás zárul. 

Ár: tájékoztatás később 
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Nicosia kirándulás 

A világ egyetlen kettéosztott fővárosa, amely gazdag történelmi látnivalókban.  

Miután keresztül vezettünk a hegyeken a sétánkat megkezdjük Girne óvárosának  

kapujában. Belépve elsétálunk a Karaván szerájhoz és a városfalon belül  

4 korszak nyomait találhatjuk meg, a Lusignan királyokét, a velencei kereskedőkét,  

az oszmán családokét és a brit gyarmatosítókét. Az óváros utcáiban rengeteg kisebb üzlet található, 

melyek rendkívüli helyszínt biztosítanak az alkudozás kedvelőinek. 

A program során ellátogatunk a Selimiye mecsetbe, amely a gótikus építészet egyik legszebb példája. 

A mecsetet körülvevő piacon fűszereket, török desszerteket és egyéb szuveníreket vásárolhatunk. 

 Ezt követően néhány óra szabad program következik a fallal körülvett város szívében. 

FONTOS: Ne felejtsünk el útlevelet hozni magunkkal a túrára. 

Ár: tájékoztatás később 

 

Karpaz-félsziget 

(egész napos program, idegenvezetéssel és ebéddel) 

A félsziget lakosai mindig is ajánlják, ha kevés időnk is van Észak-Cipruson, akkor is érdemes megnézni 

a Karpaz-félszigetet. Gyönyörű érintetlen környezetét tekintve természetes homokos tengerparttal, a 

félszigetre jellemző állatokkal (kecskével, szamárral és birkával), valamint különböző költöző 

madarakkal és vad növényzettel találkozhatunk. A természet kedvelői számára tökéletes időtöltés. 

A programot a halász faluban, Bogaz-ban kezdjük meg, ahol egy török kávé vagy tea szünetet tartunk. 

Ezt követően tovább indulunk Panhandle városába, ahol a török és görög ciprusiak békében, 

harmóniában élnek egymással. Az utunk során a Nemzeti Park irányába megállunk “négy lábú 

barátainknál” a szamaraknál, ezért a túrára ne felejtsünk el hozni répát vagy almát. A félsziget 

legkeletibb csücskében megtekinthetjük Szent András apostol monostorát és felfrissíthetjük magunkat 

a szent forrás vizével. A nap végén pedig napozásra és fürdőzésre van lehetőségünk a kristálytiszta 

türkiz tenger vizében.  

Ár: tájékoztatás később 
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Larnaka és Lefkara kirándulás 

Larnaka egy kis város, amely hosszú partmenti sétányáról ismert és tökéletes helyszín fiatalok és 

idősebbek számára kikapcsolódásra.  

A túránkat Szent Lázár templomának meglátogatásával kezdjük. Szent Lázár, aki egykor  

úgy döntött “második életét a városban fogja eltölteni, miután Krisztus a halál elől megmentette”. A 

templom a 10. században, Szent Lázár sírja felett épült meg. 

A rendkívül látványos partmenti pálmafákkal körülvett sétány kihagyhatatlan Larnaka látogátása során. 

A következő állomás a helyi muszlim lakosság legfontosabb zarándokhelye a Hala Szultán Tekke. 

Ezt követően folytatjuk túránkat Vavatsina kis városában, ahol szabad program következik, majd 

pihenőt tartunk Lefkara faluban. Az ott elő nők világszerte híres lefkarai hímzéseiket készítik teraszaik 

árnyékában. A program a helyi borpincészet megtekintésével és választhatóan térítés ellenében 

borkóstolással ér véget.  

Ár: tájékoztatás később 

  

Ciprusi éjszaka 

Készülj fel egy felejthetetlen éjszakára zenével, profi néptáncosokkal és hastáncosokkal. 

Nincs is jobb módja az ünneplésnek, mint kiélvezni és megtapasztalni a hagyományokat a helyi lakosok 

társaságában. 

A szervezők igyekeznek, hogy minél jobban meg tudjuk ismerni a helyi hagyományokat és kultúrát. Az 

este kezdéseként hagyományos ciprusi előétel variációkkat és helyi alkoholos és alkoholmentes italokat 

szolgálnak fel a vendégeknek miközben Ciprusi Taverna zenét hallgathatunk és profi táncos előadásokat 

nézhetünk. A program végén az étkezés levezetéseként csatlakozhatunk a táncosokhoz, hogy a 

hagyományoknak megfelelően megtanuljunk táncolni a fejünk tetején elhelyezett ciprusi Brandy-vel 

töltött üveggel.  

Ár: tájékoztatás később 
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Famagusta 

Észak-Ciprus keleti partja mentén található Famagusta városa, amely a középkori építészet egyik 

legszebb példája. A város az ókori római építészet jegyeiben épült, amely meglátogatása a történelem 

kedvelőinek kihagyhatatlan program. A több mint 2000 éves római fürdő mozaik motívumai és az 

egykori római színház paradicsom a régészet rajongói számára. 

A túra alkalmával megtekintjük Szent Barnabás kápolnáját, a mellette felépített kolostort és az 

ikonosztáz múzeumot. Innen nem messze fekszik Salamis romvárosa, ahol a romok között sétálva a 

Krisztus előtti idők egykor legjelentősebb ciprusi városának múltját idézzük fel, és betekintést 

kaphatunk az akkoriban élő lakosok életébe. 

Az ebédet egy tengerparti étteremben élvezhetjük, mely során a helyi tradícionális “Meze” és kebab 

kerül feltálalásra. 

Ezt követően sétát teszünk Famagusta belvárosában, megtekintve Othello tornyát majd a francia gótika 

egyik legszebb emlékét, az egykori Szent Miklós katedrálist, mely ma mecsetként működik. Zárásként 

betekintünk Varosha, a híres szellemváros katonákkal őrzött 40 éve elhagyatott utcáira és a 

szellemváros tövében kb. 1,5 órás fürdőzésre nyílik lehetőségünk. 

Ár: tájékoztatás később 

 

Jeep Szafari 

Az adrenalin kedvelői számára kihagyhatatlan kalandtúra a hegyekben, a civilizációtól távol. A túra 

alkalmával lehetőségünk nyílik arra, hogy felfedezzünk egy elhagyatott katonai tank maradványát, majd 

megtekintsük Ayios Ponteleimon kápolnáját. A kápolna az erdő mélyén helyezkedik el, így a látogatás 

alkalmával élvezhetjük a természet adta csendet és békét. 

Ezt követően tradícionális ebédben részesülünk a történelmi Lapta városában, majd ebéd után 

lehetőség nyílik fürdőzésre Girne gyönyörő part menti vízében. 

Tip: A fényképezőgépet semmiképp ne felejtsük a szállodában, örökítsük meg a hegység szépségét! 

FONTOS: A túrán nincs idegenvezetői szolgáltatás.  

Ár: tájékoztatás később 
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Kykkos kolostor látogatás 

Utazzon át a Troodos-hegységen, fedezze fel a helyi falvakat, és látogassa meg Ciprus leggazdagabb 

kolostorát, a Kykkost kolostor, amelyet a bizánciak alapítottak 1902-ben.  

Kykkos kolostor Szűz Máriának épült. A három fennmaradt Szent Lukácsnak tulajdonított szent ereklye 

közül az egyik a birtokában található, amely aranyozott ezüsttel van borítva, teknőspáncélból készült 

és az anyaszentélybe van zárva. Szabadidőre is van lehetőség a kolostor meglátogatása során. 

A szabadidőt követően Kakopetria faluba vezet az utunk. Kakopetria falu régebbi része védett 

területnek lett nyilvánítva a tradícionális házak helyreállítása érdekében.  

Továbbá meglátogatjuk az Agios Nikolaos tis Stegis templomot, amely kb. 5 km-re  

helyezkedik el Kakopetria falutól északra. A templom falai teljes egészében a 11-17. századból 

fennmaradt falfestményekkel vannak borítva és az egyik legszebb Bizánci templomként tartják számon 

a szigeten. 

Ár: tájékoztatás később 

Paphos – Aphrodité születési helyének látogatása 

Kirándulás Paphosba, amely visszarepít minket az időben az ókori görög és római civilizációkba és 

mitológiába. 

Első állomásunk az ősi város, Kourion királyság, ahol meglátogatjuk a Eustolios házát, amely mozaikjai 

az 5. századból, és az ott található színház pedig a 2. századból származik. 

Következő állomás a Kourion lelőhely nemcsak ásatásairól híres, hanem látványosságairól is. A lelőhely 

egy magas sziklán fekszik és csodálatos kilátás nyílik róla a tengerre és az öbölre. 

Mi lenne Paphos „Aphrodité sziklája” nélkül? Aphrodité a szépség és a szerelem istennője, a mitológia 

szerint, ott bukkant elő a hullámok közül, ahol ma a „Petra Tou Romiou” (Rock of Greek) nevű sziklák 

állnak.  

Ezt követően egy rövid szünetet tartunk mielőtt folytatjuk utunkat Paphosra. Paphoson pedig 

meglátogatjuk Dionysus házát, amely a régészetben méltán híres az ott megjelenő egyedi mozaik 

motívumairól. Mielőtt visszatérünk lesz elég szabadidőnk, hogy egy sétát tegyünk a festői szépségű, 

színes halászhajókkal és tavernákkal nyüzsgő kikötőn. 

Ár: tájékoztatás később 
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Mélyvízi búvárkodás (Scuba Diving) 

Búvárkodás egyedi élménye a Földközi-tenger kristálytiszta vizében. 

A tengeri élővilág garantáltan lélegzetelállító látványt nyújt egyaránt kezdő és már tapasztalt 

buvárkodók számára. Amennyiben először vesz részt búvárkodáson tapasztalt búvárok segítségével 

merülhetsz maximum 5 méteres mélységbe.  A program 2 órát vesz igénybe és életre szóló élményt ad 

a résztvevőknek. Május és június között akár tengeri teknősökkel is találkozhat a vízben! 

 

Ár: tájékoztatás később 

 

Török fürdő (Hamam) 

A víz egyenlő az egészséggel és gőzfelhő formájában is bevonja testünket. Az ókori  

görögök és rómaiak fedezték fel a fürdő egészségre való jótékony hatását, majd a bizánci és az oszmán 

korban tökéletesedett ki használatuk. Az ókorban a gőzfürdő (török fürdő) látogatása a mindennapi 

élet fontos része volt. 

Látogatásunk során olyan lépéseken kell keresztülmennünk, amelyek célja, hogy megtisztítsa és 

pihentesse testünket. Az elmény célja, hogy eltávolítsa az összes elhalt hámsejteket a testünkről, 

valamint segítse a bőrt lélegezni, tisztítsa a pórusokat és serkentse a vérkeringést.  

Ár: tájékoztatás később 

 

Tengeri teknősök megfigyelése (Caretta Caretta) 

Az egyik legélvezetesebb túra minden Észak-Ciprusra látogató vendégünk számára! Csatlakozz hozzánk 

és nézd meg a Földközi-tenger tengeri teknőseit! 

A teknősök Ciprus tengerpartjain májustól októberig figyelhetőek meg. Általában májustól júniusig 

rakják le tojásaikat, valamint a fiókák júliustól szeptemberig jelennek meg a partokon.  

Részvételünkkel támogatjuk a „Tengeri teknősvédő társaságot”. 

Ár: tájékoztatás később 
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Aqua park 

Egy csodálatos egész napos időtöltés az egész család számára. A család összes tagja megtalálhatja a 

számára megfelelő elfoglaltságot. 

Az aquapark a sziget egyik legjobb üdülőhelyén található és aranyhomokos stranddal rendelkezik. 

Észak-Ciprus legnagyobb vízi parkja 24 csúszdával rendelkezik, melyek közül minden korosztály 

megtalálja a számára megfelelőt, valamint egy speciális gyermek vízipark is szolgálja a kisebbek 

felhőtlen szórakozását. 

Az animátorok gondoskodnak az egész család szórakozásáról különféle programokkal. 

Az aqua parkban gyermek klub is található kiváló személyzettel, akik gondoskodnak a gyerekek 

jókedvéről különböző játékokkal és kivételes hozzáértéssel, amíg a szülők kettesben is pihenhetnek. 

Ár: tájékoztatás később 

Güzelyurt látogatás 

Engedje meg, hogy elvigyük Észak-Ciprus legzöldebb részére, ahol a tradíció, a kultúra és a történelem 

összefonódik a narancsültetvények és régi rézbányák környezetében. 

A Güzelyurt túránk egy kivételes egész napos kirándulás, amely számos látnivalót tartalmaz, mint 

például Régészeti múzeum, a Szent Mammas-templom, valamint szabadidős program vásárlásra a helyi 

gazdák piacán. 

Ezt követően Lefke régi bányász városába meglátogatjuk Soli ősi városromjait, ahol gyönyörű 

mozaikokat láthatunk, köztük a híres „Soli hattyúja” mozaikot. 

Délután évszaknak megfelelően vagy narancsot, epret szedünk, de nyáron ha az időjárás engedi 

lehetőség van úszni a Turtle Beachen. 

Ár: tájékoztatás később 

 

 


