ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
από Ηράκλειο
6 Ημέρες
«Το διαμάντι της Μεσογείου»
Αναχ. 14 /02 /18
1η μζρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΟ
Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο. Ζλεγχοσ των ειςιτθρίων και επιβίβαςθ ςτο αεροπλάνο για τθν Κφπρο. Άφιξθ ςτο
αεροδρόμιο τθσ Λάρνακασ, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και επίςκεψθ ςτθν εκκλθςία του Αγ. Λαηάρου. Ο μεγαλοπρεπισ
ναόσ χτίςτθκε από τον αυτοκράτορα Λζοντα ΣΤ τον ςοφό, τον 9ο αιϊνα και αναςτθλϊκθκε τον 17ο αιϊνα. Η
εκκλθςία είναι ζνα από τα ωραιότερα δείγματα τθσ Βυηαντινισ αρχιτεκτονικισ ςτθν Κφπρο. Ο τάφοσ του βρίςκεται
κάτω από τθν Αγία Τράπεηα τθσ εκκλθςίασ. Μετά τθ επίςκεψθ μασ αναχωροφμε για τθν Λεμεςό άφιξθ ςτο
ξενοδοχείο μασ τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια μασ και χρόνοσ ελεφκεροσ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.

2η μζρα : ΛΕΜΕΟ – ΟΡΟ ΣΡΟΟΔΟ – ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ - ΛΕΜΕΟ
Μετά το πρόγευμα αναχϊρθςθ για να ξεναγθκοφμε ςτα ορεινά καταπράςινα κζρετρα τθσ Κφπρου. Θα
επιςκεφτοφμε τισ χιλιο τραγουδιςμζνεσ Ρλάτρεσ, γνωςτζσ και από τθν ποίθςθ του Σεφζρθ. Διαςχίηοντασ τθν
οροςειρά Τρόοδοσ, που είναι 1,750 μζτρα από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Μετά κα ςυνεχίςουμε ςτο γνωςτότερο
και πλουςιότερο μοναςτιρι τθσ Κφπρου τθν Ιερά μόνθ Kφκκου. Ιδρφκθκε το 1100 και αφιερϊκθκε ςτθν Ραναγία.
Στεγάηει μια από τισ τρεισ ςωηόμενεσ εικόνεσ τθσ Ραναγίασ που απεικονίηονται ςτον Απόςτολο Λουκά. Εκεί ςτο
Θρονί τθσ Ραναγίασ κα επιςκεφτοφμε τον τάφο του Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου του 3ου του Ρρϊτου Ρροζδρου τθσ
Κφπρου. Θα επιςκεφκοφμε τα χωριά Μουτουλλάσ, Καλοπαναγιϊτθσ, και κα καταλιξουμε ςτο πιο όμορφο και
παραδοςιακό χωριό Πμοδοσ . Εκεί μποροφμε να φάμε ςε τοπικι ταβζρνα *προαιρετικά+ . Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο
μασ αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.

3η μζρα : ΛΕΜΕΟ – ΛΕΤΚΩΙΑ - ΛΕΜΕΟ
Μετά το πρόγευμα κα αναχωριςουμε για τθν πρωτεφουςα τθσ Κφπρου τθν Λευκωςία. Ρρϊτοσ μασ ςτακμόσ ο
Τφμβοσ τθσ Μακεδονίτιςςασ Στρατιωτικό κοιμθτιριο και θρϊο κοντά ςτο μοναςτιρι τθσ Μακεδονίτιςςασ. Εδϊ
βρίςκονται καμμζνοι αξιωματικοί και οπλίτεσ, που ζπεςαν υπεραςπιηόμενοι τθν Κφπρο κατά τθν επιβολι των
Τουρκικϊν ςτρατευμάτων το 1974. επίςθσ τα Ενετικά τείχθ, τον Κακεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννθ με τθσ καυμαςτζσ
τοιχογραφίεσ, το Μζγαρο τθσ Αρχιεπιςκοπισ. Τζλοσ κα επιςκεφτοφμε τα Φυλακιςμζνα μνιματα χϊροσ των
Κεντρικϊν Φυλακϊν Λευκωςίασ, ςτον οποίο είχαν τάφοι κατά τθ διάρκεια του Απελευκερωτικοφ Αγϊνα 1955-59 οι
εννιά απαγχονικζντεσ από τουσ Άγγλουσ. Στα δεξιά τθσ ειςόδου βρίςκονται οι τάφοι των θρϊων και ςτα αριςτερά
τα κελιά των μελλοκάνατων και θ αγχόνθ ςτθν οποία οι Άγγλοι εκτζλεςαν τουσ εννιά ιρωεσ. Χρόνοσ ελεφκεροσ να
περπατιςουμε ςτθν γραφικι Λαϊκι Γειτονία.
Το απόγευμα επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
4η μζρα : ΛΕΜΕΟ – ΠΑΦΟ – ΛΕΜΕΟ
Μετά το πρόγευμα κα αναχωριςουμε για μία ολοιμερθ εκδρομι ςτθ όμορφθ Ρόλθ τθσ Ράφου. Διαςχίηοντασ τουσ
απζραντουσ αμπελϊνεσ και πορτοκαλεϊνεσ του Φαςουρίου, φτάνουμε ςτον Ρφργο τον Ιπποτϊν ςτο Κολόςςοι.
Χτίςτθκε αρχικά το 13ο αιϊνα αλλά το κτιριο που διατθρείτε μζχρι ςιμερα χρονολογείτε ςτα μζςα του 15 ου αιϊνα.
Ρερνάμε από τισ Αγγλικζσ βάςεισ και ςταματοφμε για τισ φωτογραφίεσ ςτθν Ρζτρα του ωμιοφ, όπου κατά τθ
μυκολογία αναδφκθκε από τουσ αφροφσ των κυμάτων, ι κεά τθσ ομορφιάσ και του Ζρωτα, θ Αφροδίτθ. Θα
ξεναγθκοφμε ςτο Κοφριο όπου ιταν μια ςθμαντικι αρχαία πόλθ – βαςίλειο και είναι μια από τισ πιο εντυπωςιακζσ
αρχαιολογικζσ περιοχζσ τθσ Κφπρου. Μετά κα επιςκεφτοφμε τθν κατακόμβθ τθσ Αγίασ ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ το οποίο ζχει
ταυτιςτεί ωσ το παρεκκλιςι των επτά Κοιμωμζνων και το οποίο αποτελοφςε προςκφνθμα για κάκε Χριςτιανό του
Μεςαίωνα. Τθ ςτιλθ όπου ο Απόςτολοσ Ραφλοσ μαςτιγϊκθκε. Θα επιςκεφτοφμε, τθν ζπαυλθ του Διονφςιου με τα
μοναδικά ςε ομορφιά ψθφιδωτά. Θα καταλιξουμε ςτο πανζμορφο λιμάνι τθσ Ράφου με το υπζροχο φροφριο τθσ.
Χρόνοσ ελεφκεροσ. Αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.

5η μζρα : ΛΕΜΕΟ (Ημζρα ελεφθερη )
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ να τθν αξιοποιιςετε όπωσ επικυμείται.
6η μζρα : ΛΕΜΕΟ – ΛΑΡΝΑΚΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωινό χρόνοσ ελεφκεροσ , προετοιμαςία αποςκευϊν, επιβίβαςθ ςτα ποφλμαν όπου κα αναχωριςουμε
για το αεροδρόμιο τθσ Λάρνακασ και πτιςθ για Ηράκλειο με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ.



ΗΟΣΕL HARMONYBAYLIMASSOL 3*Sup

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
Σιμή κατ’ άτομο ςε μονόκλινο δωμάτιο
Παιδική τιμή
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων

295 €
395 €
195 €
145 €

 ΗΟΣΕLPOSEIDONIABEACH 4*Sup
Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
Σιμή κατ’ άτομο ςε μονόκλινο δωμάτιο
Παιδική τιμή
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων

385 €
485€
295 €
145 €

 ΗΟΣΕLCROWNPLAZA4*Sup
Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
Σιμή κατ’ άτομο ςε μονόκλινο δωμάτιο
Παιδική τιμή
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων

465 €
685€
295 €
145 €

ημείωςη:
Οι παιδικζσ τιμζσ είναι για παιδιά μζχρι 12 ετών με διαμονή ςτο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικεσ.

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ηράκλειο – Λάρνακα – Ηράκλειο με τθ COBALT AIR.
 Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και μετακινιςεισ ςφμφωνα με το
πρόγραμμα.
 Διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογι ςασ.
 Ρρωινό και ζνα δείπνο ςε πλουςιοπάροχουσ μπουφζδεσ κακθμερινά ( θμιδιατροφι).
 Ξενάγθςθ τθσ πόλθσ τθσ Λευκωςίασμε επίςθμο ξεναγό πιςτοποιθμζνο από τον Κ.Ο.Τ
(Κυπριακό Οργανιςμό Τουριςμοφ )
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτθν Ράφο με επίςθμο ξεναγό πιςτοποιθμζνο από τον Κ.Ο.Τ.
 Ολοιμερθ εκδρομι Προσ Τρόοδοσ –Μονι Κφκκου-Ρλάτρεσ με επίςθμο ξεναγό πιςτοποιθμζνο από τον
Κ.Ο.Τ.
 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ
 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.
 Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ.
 Φ.Ρ.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Είςοδοι ςε μουςεία, ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων
 Πτι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο.

