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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.  

Ár: 70 € 

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.  

Ár: 60 € 

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. 

 Engedélyszám: U-001601 
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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.  

Ár: 75 € 

FAMAGUSTA 

Kirándulásunk kezdetén megtekintjük Famagusta elhagyatott szellemvárosát majd megnézünk egy rövidfilmet, 

amely Famagustát mutatja be az invázió előtt. Ezután átlépjük a határt, és végigmegyünk a kerítés mentén, amely 

körülveszi ezt az egykor fényes várost majd megérkezünk a híres homokos tengerpartra, ahol megtekintjük az 

elhagyatott szállodákat közelről és lehetőségünk nyílik megmártózni a tengerben is. A napunk folytatásaként 

megkerüljük a gótikus város vizesárkát, ahol a várfalak magasodnak és végül bejárjuk a várost a falakon belül is, ahol 

365 templom és katedrális található, melyek egykor a évszázados történelem tanúi voltak. 

FONTOS! Útlevél vagy nemzeti személyi igazolvány (csak az uniós polgárok használhatják nemzeti személyi 
igazolványukat) szükséges. 

Tervezett indulási nap:   kedd, csütörtök 

Indulási időpontok:  Protarasból 07:45 – 08:00 között 

Ayia Napából 08:00-08:15 között 

Ár: 50 € 

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. 

 Engedélyszám: U-001601 
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TRADÍCIÓK NYOMÁBAN 

Egy nagyon különleges kirándulás, amelyet nagy figyelemmel és gondossággal terveztek. A kirándulás számos 

hagyományos falut, lélegzetelállító panorámát, elhagyott rézbányákat, terepjárós utazást és még egy ősi kolostor 

meglátogatását is magába foglalja. Első megállónk az Ayia Thekla kolostorban lesz. A hagyományok szerint Agia Eleni 

érkezett arra a területre, ahol ma a kolostor áll, és imádkozott Istenhez, ekkor szent víz kezdett el folyni a földből, amely 

felfrissítette őt és kíséretét. Ezután épített egy templomot e pont fölé, amelyet Agia Thekli első mártír és apostol 

tiszteletére szentelt. A szenteltvíz a mai napig létezik, és a hívek használják a bőrbetegségek és ekcéma kezelésére. 

Ezután terepszemlére indulunk, hogy megtaláljuk az egyedülálló rézbányát, ahol lehetőségünk less kristályok vagy akár 

arany után kutatni. Ezt követően utazásunk folytatódik egy tradicionális kis faluba, ahol megkóstolhatjuk a ciprusi kávét. 

Rövid fotómegálló következik, ahol lehetőség nyílik néhány panorámakép elkészítéséhez Ciprus számos tavának 

egyikéről. Ezután folytatjuk utunkat Európa egyik legszebb falujának meglátogatására, ahol szabadidő áll rendelkezésre 

Lefkarában, majd ezután meglátogathatjuk a hírhedt csipke- és ezüstműhelyeket. Utolsó megállónk a csodálatos 

Governors Beach-en lesz, ahol lehetőség lesz egy frissítő úszásra, enni- és innivaló vásárlásra, mielőtt visszamegyünk a 

szállodákba. 

Tervezett indulási nap: hétfő 

Indulási időpontok: 

Protarasból 07:45 – 08:00 között 

Ayia Napából 08:00-08:15 között 

Larnacából 08:30 – 08:45 között 

Ár: 65 € 
DZSIP SZAFARI 

Egy mélyreható off road kaland a keleti part nemzeti park legközelebbi pontjára, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik. 

Bár ez csak félnapos túra, nem szűkölködik izgalmakban és akciókban; fenséges és számos félreeső, eldugott hely 

meglátogatása: barlangok, természetes hidak, elfeledett és egyedülálló templomok, valamint a legfrissebb és 

legélvezetesebb úszás élményét mind tartalmazza a kirándulás! Mindenki számára alkalmas túra, amely olyan emlékeket 

hagy maga után, amelyekkel dicsekedni fog, és amelyeket megőrizhet örökre. Útközben frissítők vásárolhatók.  

Tervezett indulási nap: mindennap (vasárnap kivételével) 

Indulási időpontok: 

Protarasból 07:45 – 08:00 között 

Ayia Napából 08:00-08:15 között 

Ár: 45 € 
 

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. 

 Engedélyszám: U-001601 
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TROODOS DZSIP SZAFARI 
Kirándulásunk egy igazi terepjárós kaland, amely során a sziget belsejének mélyére utazunk, a helyi falvak és erdős 

tájak megismerésére, amelyeket az átlag turisták nem gyakran látogatnak meg. Útvonalunk során érintünk aszfaltos és 

földutakat egyaránt amely összehozza a természetet és a kultúrát. A túra alkalmával megismerhetik utasaink Ciprus 

igazi oldalát és kapcsolatba kerülhetnek a helyi emberekkel. Lehetőség nyílik sétálgatni a szűk kis utcákkal rendelkező 

falvakban, megcsodálni a helyi kőépületeket valamint lehetőség nyílik ínycsiklandó helyi finomságok elfogyasztására is. 

Kirándulásunk következő megállójaként meglátogatunk egy természetes vízesést is. Az ebéd fakultatív, és egy 

hagyományos családi étteremben fogyasztható el. Tervezett indulási nap: péntek 

Indulási időpontok: 

Protarasból 07:45 - 08:00 között 

Ayia Napából 08:00-08:15 között 

Larnacából 08:30-08:45 között 

Ár: 70 € 
ELVARÁZSOLT LAGÚNA DZSIP SZAFARI 

Kirándulásunk kezdetén egy kis faluban kávészünettel kezdünk, egy hagyományos Kafenio, helyi kávézóban a helyi 

emberek társaságában. Ezután a kaland a hegyek megmászásával folytatódik, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik 

majd ezután megállunk egy 17. századi kápolnánál. Ezután a nagyon privát és elvarázsolt lagúnához megyünk egy 

nyugodt fürdőzésre (A lagúna titkos hely, amelyet a Trackers csapata garantál; szinte lehetetlen elérni a mi dzsipjeink 

nélkül). A túra egy megállóval folytatódik egy múzeumi faluban, amelyet szinte elfelejtett az idő, ahol tényleg 

visszautazhatunk az elmúlt évszázadokba. Az ebéd fakultatív, és a falu szívében, egy tipikus ciprusi családi étteremben 

fogyasztható el.  Az ebédszünet után továbbutazás a hegycsúcsokon, útközben megállva fotózni majd utunk Lefkara 

bájos falujában ér véget, ahol bejárjuk az apró, kavicsos utcákat és megállunk egy kis csemegézésre, kávézásra majd 

ezután indulunk vissza a szállodákba. A sok izgalom és kaland mellett számos kellemes meglepetés is vár az út során, 

így számítsanak a váratlan eseményekre! A kirándulást a természet és az extrém izgalmak szerelmeseinek ajánljuk. 

Tervezett indulási nap: szerda 

Indulási időpontok: 

Protarasból 07:45 - 08:00 között 

Ayia Napából 08:00-08:15 között 

Larnacából 08:30-08:45 között 

Ár: 65 € 

 

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. 

 Engedélyszám: U-001601 


