
 
 

NIP: 9542798200           REGON: 381679321             KRS: 0000755041 

Program wyjazdu stanowi autorską własność intelektualną i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 

24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem.  

 

CYPR 

1 dzień  Wyjazd z miejsce zbiórki - Marklowice 
przejazd na lotnisko 

  przelot samolotem rejsowym na Cypr      
 nocleg w hotelu 

2 dzień śniadanie           
 Petra tou Romiou  (Skała Romiosa) – wg legendy w miejscu tym wyłoniła się zrodzona 
z piany morskiej Afrodyta – patronka starożytnego Cypru. 
 Paphos -miejsce przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez konsula Sergiusza Pawła) – 
m.in. ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki, rzymskie mozaiki (Dom Dionizosa, Ajona i 
Tezeusza), kościół Agia Kyriaki Chrysopolitissa z kamieniem, przy którym biczowano św. 
Pawła (Pręgierz św. Pawła)  

obiadokolacja i nocleg w hotelu 
3 dzień śniadanie 

Larnaka – kościół Ayios Lazaros – Św. Łazarza, spacer wzdłuż wybrzeża. 
Famagusta – miasto, które przypomina roślinę doniczkową ustawiona w środku   
dżungli. 
Kościół Angeloktisti – głowny, słynący z przepięknych mozaik kościół Kiti. 
obiadokolacja i nocleg w hotelu 

4 dzień śniadanie 
 Dzień wolny – wypoczynek na plaży. 

obiadokolacja i nocleg w hotelu 
5 dzień śniadanie 
 Góry Troodos – pasmo górskie, którego najwyższym szczytem jest góra Olimp. 

Na zboczach gór ulokowane są małe wioski produkujące wino i tradycyjne cypryjskie 
słodycze, liczne szlaki turystyczne, punkty widokowe, stoki narciarskie i ciekawe zabytki w 
postaci bizantyjskich cerkwi. 
obiadokolacja i nocleg w hotelu 

6 dzień śniadanie 
Nikozja  - stolica Cypru; m.in. zwiedzanie Katedry św. Jana (grób św. Barnaby), kościół z 
grobem św. Łazarza, przejście na stronę turecką: meczet Selimiye (d. katedra św. Zofii). 
Bellapais – przepiękna wioska w górach, znana przede wszystkim opactwa i drzewa 
lenistwa. 
Kyrynia – od dawna uważana za najpiękniejsze miasto Cypru. 
obiadokolacja i nocleg w hotelu 

7 dzień śniadanie 
Kościół Stavros tou Ayiasmati  - tę piękną budowlę otacza migdałowy zagajnik 
porastający skraj lasu. Kościół ten udekorowany jest przepięknymi freskami z XV w. 
Kościół Panayia tou Araka – Kościół Najświętszej Panny od Zielonego Groszku, który 
stosownie do nazwy, wzniesiony jest wśród pędów zielonego grochu. 
obiadokolacja i nocleg w hotelu 
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8 dzień śniadanie 
Transfer na lotnisko 
Przelot samolotem rejsowym do Polski  
Powrót na miejsce zbiórki - Marklowice 

 
Cena 3.825  + 150 EUR obejmuje: 
- lot samolotem na Cypr i z powrotem 
- transfery autokarem/minibusem (w zależności od ilości osób) na terenie Cypru 
- 7 noclegów w hotelu 3* (pokoje 2-, 3-osobowe) 
- 7 śniadań  
- 6 obiadokolacji 
- opiekę pilota  
- ubezpieczenie KL, NNW  
- bilety wstępu do odwiedzanych obiektów 
- miejscowego przewodnika 
- transfer na lotnisko z Parafii i z powrotem 
 

        Serdecznie zapraszamy ! 

* kwota 150 EUR jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu 
** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
*** z przyczyn niezależnych od organizatora , BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu 

**** za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów 
wymienionych w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji 
grupie 
    

 


