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... Śladami wczesnego chrześcijaństwa ...
pielgrzymka na Cypr - 8 dni

LARNAKA – LEFKARA – NIKOZJA – STAVROVOUNI – GÓRY TROODOS – KYKKOS – PETRA TOU
ROMIOU – PAPHOS – FAMAGUSTA – SALAMIS – LIMASSOL

Termin: 08.10 – 15.10.2020
Dzień 1: Wylot do Larnaki
Grupa spotyka się z pilotem o ustalonej godzinie w porcie lotniczym we Frankfurcie na dwie godziny przed planowanym
odlotem. Odprawa biletowo – bagażowa oraz planowany odlot na Cypr (z przesiadką w Wieniu) o 16:50. Lądowanie w
Larnace o 00:40. Transfer do hotelu w Limassol. Zakwaterowanie, bez obiadokolacji, nocleg.
Dzień 2: Larnaka, Lefkara
Rano śniadanie. Po nim spotkanie z przewodnikiem lokalnym i przejazd do Larnaki, gdzie według tradycji ortodoksyjnej
znajduje się grób przyjaciela Jezusa - św. Łazarza. Będzie okazja zobaczenia meczetu i zetknięcia się z tradycją i sztuką
islamu. Następnie przejazd do Lefkary - znanej z rzemiosła, rzeźb wykonanych ręcznie i architektury. Czas wolny. Po nim
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Nikozja, Stavrovouni
Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Klasztoru Św. Krzyża w Stavrovouni (kobiety nie mogą wejść do środka).
Dalej przejazd do Nikozji, stolicy Cypru i Cypru Północnego. Stolica Cypru nadal pozostaje jedyną na świecie podzieloną
stolicą, z częścią północną (turecką) i częścią południową (grecką), oddzielonymi od siebie zieloną linią, strefą
zdemilitaryzowaną utrzymywaną przez ONZ. Odwiedzimy tutaj Muzeum Archeologiczne, Muzeum Bizantyjskie z ikonami
z Viii – XVIII w. Nawiedzimy również Katedrę Św. Jana. Spacer starymi uliczkami Nikozji, dotrzemy do linii demarkacyjnej
stolicy Cypru. Popołudniu powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: Góry Troodos, Kykkos
Po śniadaniu, przejazd w Góry Troodos, gdzie znajduje się 10 bizantyjskich kościołów wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Nawiedzenie najsłynniejszego klasztoru na Cyprze – klasztoru Kykkos, gdzie znajduje się ikona
NMP namalowanie której przypisuje się ewangeliście Łukaszowi. Przejazd do klasztoru Św. Jana w Kalapanaiotis. Powstał
on w miejscu, gdzie Św. Paweł i św. Barnaba ochrzcili pierwszego Cypryjczyka – św. Heraklidosa, swojego pierwszego
przewodnika po wyspie, który potem został pierwszym biskupem na Cyprze. Powrót do hotelu na obiadokolację i
nocleg.
Dzień 5: Petra tou Romiou, Paphos,
Śniadanie. Przejazd do miejsca narodzin Afrodyty - Petra tou Romiou. Legenda głosi, iż w tym miejscu grecka bogini
miłości wyłoniła się z piany. Następnie przejazd do Pafos, gdzie zobaczyć można m.in.: ruiny wczesnochrześcijańskiej
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bazyliki, odeon – starożytny teatr, zamek bizantyjski, oraz mozaiki w domu Dionizosa. Zwiedzimy pozostałości
największej wczesnochrześcijańskiej bazyliki na Cyprze wraz z kościołem Ayia Kyriaki i pręgierzem św. Pawła. Na koniec
przejazd do klasztoru Agios Neofytos, gdzie będziemy podziwiać malowidła z Groty Neofitosa – pustelni, w której asceta
spędził kilkadziesiąt lat życia. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6: Famagusta - Salamis
Po śniadaniu, przejazd do Famagusty, gdzie zobaczymy ruiny murów wzniesionych przez władców weneckich oraz wieżę
Otello, kościół św. Mikołaja, ruiny kościoła św. Jerzego oraz św. Piotra i Pawła. Wizyta w Salaminie, gdzie przypłynął św.
Paweł z Barnabą: nawiedzimy kościół św. Barnaby, zobaczymy jego grób. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7: Limassol – dzień wolny
Rano śniadanie w hotelu. Czas wolny na plażowanie, zakupy, spacer po mieście. Wieczorem obiadokolacja w hotelu.
Odpoczynek przed wylotem do Niemiec.
Dzień 8: Wylot do Niemiec
Nad ranem wykwaterowanie z hotelu (pakiet śniadaniowy) i transfer na lotnisko. Wylot z Larnaki ( z przesiadką w
Wiedniu) o godz. 06.25. Przylot do Frankfurtu o godz. 12.35. Pożegnanie z pilotem i zakończenie pielgrzymki.

Cena: 1000 euro / os – przy grupie 46 osób
Cena: 1050 euro / os – przy grupie 36 osób
Cen a z a wier a :
 Przelot liniami na trasie FRA – Wiedeń - LARNAKA – Wiedeń - FRA – w cenie wszystkie opłaty, bagaż główny do 23 kg, bagaż
podręczny
 transfery komfortowym autokarem na Cyprze (klimatyzacja, video, rozkładane fotele);
 7 noclegów w hotelach *** (pokoje 2 – osobowe pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 3 – os do potwierdzenia);
 wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań (1 w formie pakietu), 7 obiadokolacji;
 ubezpieczenie Signal Iduna: KL i NNW; z uwzględnieniem chorób przewlekłych
 opiekę polskojęzycznego doświadczonego pilota;
 przedstawiony program pielgrzymki, Msze Św., podatek VAT.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, kosztów związanych z realizacją programu,
zwyczajowych, obowiązkowych napiwków dla przewodnika i kierowcy, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (ok. 125 EUR –
zbierane przez pilota grupy – przy grupie 35 osób – kwota wzrasta do 140 euro), napoi do obiadokolacji; ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z imprezy turystycznej, świadczeń niewymienionych w ofercie; transferu autokarem z/na lotnisko FRA, dopłaty do pokoju
SGL
UWAGI:
PRZELOT: Oferta bazuje na przelocie realizowanym przez Lufthansę i Austrian. Cena przelotu uzależniona jest od wczesnej
rezerwacji. Ceny przelotu mogą się zmieniać w zależności od terminu zakupu biletów.
B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.
B.P. „ORLANDO TRAVEL” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze.

W przypadku zmiany godzin przelotów B.P. Orlando Pielgrzymki zastrzega sobie możliwość zmian w programie (szczególnie w dniu
pierwszym i ostatnim).

