
CYPR



DZIEŃ 1. 
Spotkanie Uczestników na lotnisku. Przelot na Cypr, 
powitanie, przejazd autokarem do hotelu i  zakwaterowanie. 
Po odpoczynku zapraszamy na wycieczkę „Cypr w  pigułce”, 
w  trakcie której poznamy najpiękniejszą część wyspy! 
Zwiedzanie rozpoczynamy w  Larnace. Na początek kościół  
św. Łazarza zbudowany w  miejscu, gdzie podobno znaleziono 
jego szczątki. Następnie udamy się do Nikozji, która jest 
największym miastem i  stolicą Republiki Cypryjskiej a  także 
jedyną stolicą na świecie podzieloną na dwie strefy narodowe: 
grecką oraz turecką. Proponujemy spacer po przeuroczych, 
wąskich uliczkach starówki, gdzie podziwiać można piękne 
kamienice oraz deptaki pełne klimatycznych tawern, kawiarenek 
i sklepików. Kolejnym punktem będzie przejazd w góry Troodos, 
gdzie odwiedzimy jeden z   bizantyjskich kościołów. Następnie 
dotrzemy do malowniczej wioski Omodhos będącej jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych w tym rejonie gór. Jest idealnym 
miejscem, aby rozkoszować się lokalną kulturą i  gościnnością. 
Polecamy indywidualny spacer wśród małych winiarniami 
i  sklepików z  lokalnymi wyrobami, warto także przysiąść 
w  jednej z  klimatycznych kawiarni próbując regionalnych 
napoi. Uwagę z pewnością przyciągnie także kamienny kościół 
pochodzący z  XII w. W  godzinach popołudniowych powrót do 
hotelu. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2.
Śniadanie w restauracji hotelu. Czas do dyspozycji Uczestników, 
proponujemy odpoczynek przy basenie na terenie hotelu 
lub spacer wzdłuż plaży połączony ze zwiedzaniem okolicy. 
Wieczorem o godzinie 20:00 zapraszamy na wieczór cypryjski 
w  tradycyjnej tawernie gdzie będzie okazja do poznania 
lokalnej kuchni, spróbujemy min: „meze”, czyli 15-20 małych 
potraw, które składają się na pojedynczy posiłek, oraz 
„lountza” (wędzona wieprzowina), „keftedes” (kulki mięsne), 
„sheftalia” (grillowana wieprzowina), „loukanika” (wędzone 
kiełbaski nasączone czerwonym winem), a  także „souvlakii” 
(grillowany kurczak) i  warzywne dodatki, cypryjskie oliwki 
i  cukinia. Oczywiście obowiązkowym punktem programu 
będzie degustacja „halloumi” - pysznego sera z owczego mleka 
i przyprawionego tymiankiem. To specjalność na Cyprze, zwykle 
podawany z grilla. Powrót do hotelu ok. północy. Nocleg.

DZIEŃ 3.
Śniadanie, wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd autokarem na 
lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie programu.
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