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LARNAKA – LEFKARA – STAVROVOUNI – NIKOZJA – PETRA TOU ROMIOU – 
– PAFOS – GÓRY TROODOS – KYKKOS – OMODHOS  

 

 | TERMIN: np. 08.09 – 15.09.2023 
| CENA: 5 650 PLN/os. (przy grupie 36 osób) 

 | CENA: 5 790 PLN/os. (przy grupie 31 osób) 
 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYLOT Z POLSKI – LARNAKA - LEFKARA 

Spotkanie na lotnisku w Kraków/Katowice. Odprawa biletowo-bagażowa. Odlot na Cypr ok. 06:10*. Planowany 
przylot do Larnaki ok. godz. 10:20*. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Następnie przejedziemy do Larnaki, gdzie 
według tradycji ortodoksyjnej znajduje się grób przyjaciela Jezusa – św. Łazarza. Wizyta w tym mieście to również 
okazja do zobaczenia meczetu Hala Sultan Tekke i zetknięcia się z tradycją i sztuką Islamu. Kolejnym punktem na trasie 
naszego pielgrzymowania będzie Lefkara, miasteczko położone na wysokości 600 metrów n.p.m., w południowo-
wschodniej części Gór Troodos. Tu poznamy tradycyjną cypryjską architekturę i przypatrzymy się pracy lokalnych 
złotników i koronkarek, bowiem tradycje koronkarskie sięgają tu zamierzchłych czasów. Jak wieść niesie sam 
Leonardo da Vinci w XV wieku zakupił tu koronkowy obrus na ołtarz i podarował go Katedrze w Mediolanie. Po 
zakończeniu zwiedzania udamy się w kierunku Limassol. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2:  STAVROVOUNI – NIKOZJA 

Po śniadaniu udamy się do Klasztoru św. Krzyża w Stavrovouni (kobiety nie mogą wejść do środka). Według tradycji 
Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego, założycielką klasztoru była cesarzowa bizantyjska Helena. Miała ona odnaleźć 
relikwie krzyża, na którym zmarł Jezus Chrystus oraz krzyży dwóch ukrzyżowanych razem z nim łotrów. W czasie 
podróży do Konstantynopola zatrzymała się na Cyprze i pozostawiła jeden z trzech krzyży, fundując zarazem klasztor 
dla oddawania mu czci. Około południa przejedziemy 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 
Bizantyjskie z ikonami z VIII-XVIII wieku. Nawiedzimy również Katedrę św. Jana. Podczas spaceru uliczkami starego 
miasta dotrzemy do linii demarkacyjnej stolicy Cypru. Po południu powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3:  WYPOCZYNEK 

Rano śniadanie w hotelu. Czas wolny na plażowanie i odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja w hotelu. Nocleg. 
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Dzień 4:  PETRA TOU ROMIOU – PAFOS 

Rano, po śniadaniu przejedziemy do miejsca narodzin Afrodyty – Petra tou Romiou. To miejsce symboliczne, przy 
skale, gdzie jak głosi legenda z morskiej piany wyłoniła się grecka bogini miłości. Kolejno udamy się do Pafos, które  
w czasach antycznych było bardzo ważnym ośrodkiem kultu Afrodyty – bogini płodności, i to tam licznie przybywali 
pielgrzymi. Tu znajdziemy m.in. niesamowite królewskie grobowce. Zwiedzimy też pozostałości największej 
wczesnochrześcijańskiej bazyliki na Cyprze wraz z Kościołem Ayia Kyriaki i Pręgierzem św. Pawła. Na koniec dnia 
nawiedzimy Klasztor Agios Neofytos, gdzie będziemy podziwiać malowidła z Groty Neofitosa – pustelni, w której 
asceta spędził kilkadziesiąt lat życia. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5:  WYPOCZYNEK 

Rano śniadanie w hotelu. Czas wolny na plażowanie i odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja w hotelu. Nocleg. 

Dzień 6:  GÓRY TROODOS – KYKKOS - OMODHOS 

Rano śniadanie, po którym udamy się w Góry Troodos, gdzie znajduje się 10 bizantyjskich kościołów wpisanych na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nawiedzimy jeden z najsłynniejszych klasztorów na Cyprze – klasztoru Kykkos. 
Patronką klasztoru jest Matka Boska, której drogocenne ikony ozdabiają Kykkos. Najcenniejsza z ikon klasztoru jest 
autorstwa ewangelisty św. Łukasza. Wizyta w tamtejszym muzeum bizantyjskim. Odwiedzimy również Throni, aby 
zobaczyć grobowiec arcybiskupa Makariosa III, pierwszego prezydenta Cypru w 1960 r. W tym dniu odwiedzimy też 
wioskę Omodhos z klasztorem Św. Krzyża w centrum wioski i starym młynem do produkcji wina. Wieczorem powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 7:  WYPOCZYNEK 

Rano śniadanie w hotelu. Czas wolny na plażowanie i odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja w hotelu. Nocleg. 

Dzień 8:  POWRÓT DO POLSKI 

Rano wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie udamy się na lotnisko w Larnace. Odprawa biletowo-
bagażowa. Wylot do Polski ok. godz. 10:55*. Lądowanie w Krakowie/Katowicach ok. godz. 13.20. Zakończenie 
pielgrzymki.  
 
|  CENA ZAWIERA: 

 przelot na trasie KRK/KTW – Larnaka – KRK/KTW; bagaż rejestrowany, bagaż podręczny, opłaty lotniskowe i paliwowe, 
odprawa na lotnisku 

 transfery autokarem/busem na trasie pielgrzymki 

 7 noclegów w hotelu 3*/4* (pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami) – jeden hotel podczas całego wyjazdu 

 wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę polskojęzycznego pilota  

 przedstawiony program zwiedzania 

 podatek VAT 

 
|  CENA NIE ZAWIERA: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych i innych opłat związanych z realizacją programu, 
degustacji, słuchawek podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków, taks klimatycznych, składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 195 EUR/os. (pry grupie 31 os), ok. 190 EUR/os. (pry grupie 36 os) – 
zbierane przez pilota grupy). Podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów 
wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando Travel). 

 transferu autokarem z/na lotnisko w Krakowie/Katowicach 

 napojów do obiadokolacji 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem 
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na COVID-19 (ok. 380 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 świadczeń niewymienionych w ofercie 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Data przygotowania oferty: 14.10.2022 r. 
2. Wymagany dokument do odbycia podróży: dowód osobisty lub paszport. 
3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
4. Cena skalkulowana jest dla grup 36 i 31 osób. 
5. Żadne rezerwacje na dzień przygotowania oferty nie zostały dokonane.  
6. Cena została skalkulowana w dniu 14.10.2022 wg obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut.  

W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegać będzie rekalkulacji. 
7. Gwarantujemy rezerwację mszy świętych na trasie zwiedzania. 
8. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE 

ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).  

9. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą 
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni 
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Na dzień przedstawienia oferty, Włochy są wolne od 
obostrzeń. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności 
wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych do kraju 
docelowego nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

10. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 
par.1 Kodeksu Cywilnego. 
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