
  

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett 

programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják 

maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk 

közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni. Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben. 

Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 
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Kirándulás a keleti parton 

Kirándulásunk során az első megálló a természet hídja Ayia Napában, amely a szerelem hídjaként is 

ismert, melynek helyszíne bár nem rejtett sokan mégis nehezen találják. Itt lehetőségünk lesz arra, 

hogy átsétáljunk rajta. Következő megállónk a Greko-fok, Európa legkeletibb pontja, ahol egy 10 perces 

túra alatt felsétálunk a csúcsra és megcsodáljuk a 360 fokos, elképesztő kilátást a Földközi-tengerre. 

Ezt követően következik egy gyors megálló a Koraka természetes hídjánál néhány fotó erejéig, majd 

felkeresünk egy rejtett barlangot, amelyet eredetileg templomként használtak a helyiek, de ma már a 

búvárok paradicsoma. A barlang felett található a napsütésben sütkérező Agioi Anargoiroi kék-fehér 

kápolnája, amelyet a kegyhely pótlására építettek. Ezután megérkezünk a gyönyörű Konnos-öbölbe, 

ahol szabadidő keretében fürödhetünk, vízi sportokat próbálhatunk ki (térítés ellenében), vagy csak 

egyszerűen hátra dőlhetünk és élvezhetjük a gyönyörű helyen fekvő kávézóban finom frissítő italunkat.  

FONTOS! Fürdőruha, törölköző szükséges. A program elemeinek sorrendje változhat. Az ebédet az ár nem 

tartalmazza.  

Tervezett indulási nap: szerda 

Ár: 40 € 

Larnaca-Nicosia 

Kellemes és kedvelt kirándulás a sziget két legnépszerűbb városába. A lenyűgöző régi és a modern 

Ciprus érdekes történelme még színesebbé teszi a nyaralást.  

Lefkoszia (Nicosia) a világ egyetlen megosztott fővárosa, történelmével és kultúrájával, a hatalmas 

velencei falakkal körülvett bájos óvárosával, a sziget legnagyobb galériái, múzeumai itt találhatóak, 

amelyek mind csodálatos történeteket mesélnek a szigetről az idők folyamán.  

A kirándulás során megtekintjük a Szent Lázár-templomot, amely egy késő 9. századi templom 

Larnacában, az egyik legrégebbi az egész országban. A Hala Sultan Tekke fontos iszlám műemlék, a 

muzulmán világ egyik legtiszteletreméltóbb helye, amelyet a mai napig vallási célokra használnak, mely 

a Sós-tó nyugati partján található.   

Rövid városnézés a buszból a velencei falak körül majd szabadidő, mely során elfogyaszthatjuk finom 

ebédünket és még vásárlásra is jut idő, a város népszerű belvárosi bevásárló negyedében, a Laiki 

Geitonia városrészben.  

Az ebédet az ár nem tartalmazza. 

Ár: 50 € 
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Különleges Páfosz 

A vallástörténet, a régészet, a mitológia és a tengerparti séta csodálatos kombinációja ez az egész 

napos kirándulás. Programunkat rövid megállóval és szabadidővel kezdjük Limassol óvárosában majd 

folytatjuk utunkat a 12. századi Kurion városállam teljesen felújított görög-római amfiteátrumához. Ezt 

követően megtekintjük Páfosz híres 3. századi mozaikjait: Dionüszosz és Thészeusz házaiban. 

Rövid megállót tartunk a Szent Pál-oszlopnál, ahol felkeressük a lenyűgöző 4. századi bizánci bazilika 

maradványait. Ezt követően szabadidőt tölthetünk el a páfoszi kikötő és vár területén, valamint az ebéd 

elfogyasztására is lehetőségünk adódik. Kirándulásunk zárásaként ellátogatunk Petra tou Romiou-hoz, 

az ókori görög istennő, Aphrodité legendás szülőhelyéhez, ahol körülbelül 1 órán át élvezhetjük a 

tengerparton töltött időt.  

FONTOS! Fürdőruha, törölköző szükséges. A program elemeinek sorrendje változhat. Az ebédet az ár nem 

tartalmazza.  

Tervezett indulási nap: hétfő 

Ár: 55 € 

Troodos és Kykkos 

Az egésznapos kirándulás a sziget fő nevezetességeire összpontosít Ciprus úgynevezett zöld szívére.  

Első megállónknál található Ciprus legnagyobb és legjelentősebb kolostora, ahol kellemes sétát 

tehetünk. Következő állomásunkra Kakopetriában kerül sor, a Troodos-hegység lábánál fekvő faluban 

tett sétával, majd az UNESCO világörökség részét képező Agios Nikolaos tis Stegis (Szent Miklós a 

háztetőn) kolostort tekintjük meg. Ez az egyetlen fennmaradt katolikus templom (kolostortemplom) a 

11. századból. Ezt követően felkapaszkodunk a Troodos hegység csúcsaira, rövid megállókkal a 

lélegzetelállító, természeti fotók készítéséhez. Felkeressük a Ciprusi Köztársaság első elnökének, III. 

Makariosz érseknek a sírhelyét, mely a Kykkos kolostor közelében található, ahol Makariosz az 1920-as 

és 1930-as években novíciusként szolgált. Napjainkban kedvelt zarándokhelyként tartják számon az i.sz. 

1080-ban épült kolostort.. 

FONTOS! A program vallási helyszínei miatt vállat, könyököt, térdet eltakaró ruhát szükséges magunkkal vinni, 

hölgyeknek fejkendőt is. A program elemeinek sorrendje változhat. Az ebédet az ár nem tartalmazza.  

Tervezett indulási nap: péntek 

Ár: 50 € 
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Észak-Ciprus gyöngyszemei 

Csatlakozzon hozzánk az egyik legnépszerűbb kirándulásunkon és fedezze fel Ciprus északi részének 

kincseit. A kora reggeli indulás után az első megállónk Nicosia, ahol átlépjük a „Zöld vonalat” és Ciprus 

török oldalán folytatjuk az utat, ahol megtekintjük a Szent Hilarion várat, amely egy lenyűgöző kőből 

épült 8-10. századi erődítmény. Megcsodálhatjuk az innen nyíló legszebb kilátást Kyreniára és az északi 

partvidékre. Ezt követően felkeressük a látványos zöld környezetben található, 13. század elején épült 

Bellapais apátságot. Utunkat folytatva ellátogatunk a festői Kyrenia kikötőjébe, ahol egy 9. századi várat 

találhatunk, amely többek között a híres kyreniai hajóroncsnak is otthont ad. Ezt követően lehetőség 

nyílik szabadidőre és az ebédre, valamint egy kikötő körüli sétára a bazárban. Tovább folytatjuk utunkat 

a Famagustát és az óvárost körülvevő velencei falak körül, közben megcsodáljuk a kilátást a buszból az 

Othello-toronyra. Következő megállónk a 14. századi gótikus Szent Miklós-székesegyház, amelyet azóta 

egy Lala Mustafa Camii nevű mecsetté alakították át, amely a legfontosabb műemlék Famagusta északi 

részén. Miután busszal elhaladunk a híres „szellemváros” mellett, programunk végéhez ér. 

FONTOS! A programon való részvételhez mindenkinek magával kell vinnie vagy az útlevelét, vagy személyi 

igazolványát. Magyar állampolgárok a plasztik személyi igazolvánnyal is átléphetik a Zöld vonalat. A belépőket az 

ár tartalmazza. A program vallási helyszínei miatt vállat, könyököt, térdet eltakaró ruhát szükséges magunkkal 

vinni, hölgyeknek fejkendőt is. A program elemeinek sorrendje változhat. Az ár nem tartalmazza az ebédet.  

Tervezett indulási nap: csütörtök 

Ár: 75 € 

Famagusta és Salamis 

Famagusta, a még mindig többnyire török megszállás alatt álló kerület a sziget legszebb strandjaival és 

számos nagy történelmi értékkel bíró helyszíne sajnos a háború óta nagyrészt elhagyatott. 

Kirándulásunk során megtekintjük a gótikus Szent Miklós-templomot majd szabadidőnkben lehetőség 

nyílik vásárlásra a török bazárokban. A nap során Famagusta aranyszínű strandjain fürdőzésre is lesz 

alkalmunk idő, kb. 2 óra, valamint fakultatív ebéd lehetőség a nap folyamán. 

Ezután tekintjük meg Salamis romjait, Ciprus ókori fővárosát, amely nagyrészt elpusztult a 4. században, 

ezt követően a ciprusi ortodox egyház alapítójának, Szent Barnabásnak a templomát tekintjük meg. 

FONTOS! Útlevél vagy nemzeti személyi igazolvány (csak az uniós polgárok használhatják nemzeti személyi 

igazolványukat) szükséges. Az ebédet az ár nem tartalmazza. Egész napos túra. 

Tervezett indulási nap: kedd 

Ár: 65 € 


