Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Cypr śladami św. Pawła

termin: 6 - 10.03.2022

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Kraków Balice o godz. 4:00. Wylot do
Larnaki o godz. 6:00. Przylot na miejsce o godz. 10:00.
Przejazd do Limassol, gdzie zatrzymamy się w pobliżu
starego portu na przyjemny spacer po Starym Mieście i
nowej marinie - uważanej za klejnot miasta. Czas wolny.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, a po nim wizyta w starożytnym mieście Kurion.
Zobaczymy tu willę Eustoliosa z mozaikami z V w. n.e. oraz
antyczny teatr. Kurion znane jest także ze względu na
spektakularne położenie na wysokim klifie z pięknym
widokiem na zatokę. Następnie przejazd w kierunku Pafos, a
po drodze postój przy Petra tou Romiou - Skale Afrodyty.
Według mitologii to właśnie tutaj, na południowym
zachodzie wyspy, Afrodyta, bogini piękna i miłości wyłoniła
się z piany morskiej. Następnie w programie: Kościół
Panagia Chrysopolitissa - zbudowany w XIII w. na ruinach
największej bazyliki wczesnobizantyjskiej na wyspie. Na
terenie kompleksu można zobaczyć Słup św. Pawła, gdzie
według tradycji św. Paweł był chłostany. Przejazd do Domu
Tezeusza słynącego z unikalnych mozaik, uważanego także
za rezydencję rzymskiego prokonsula Sergiusza Paulusa,
który nawrócił się na chrześcijaństwo słysząc nauczanie św. Pawła. Miejsce uhonorowane
obecnością Papieża Benedykta XVI w czerwcu 2010 r. podczas jego podróży „Śladami św.
Pawła”. Całe starożytne miasto Pafos znajduje się na oficjalnej liście UNESCO kulturowych
i przyrodniczych skarbów światowego dziedzictwa. Naszą wycieczkę kończy pobyt w
malowniczym porcie, wypełnionym kolorowymi łodziami rybackimi i tawernami. Powrót
do hotelu w Limassol. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Dzisiaj będziemy odkrywali uroki Nikozji. Stolica
wyspy ma wiele do zaoferowania. Serce miasta otoczone jest
murami weneckimi i fortyfikacjami z XVI w. Na Starym
Mieście zwiedzimy Katedrę Św. Jana i Muzeum
Bizantyjskie. Katedra zbudowana w 1662 r., z pięknym
ikonostasem i wspaniałymi freskami z początku XVIII w. W
muzeum przechowywane są niektóre z najważniejszych ikon
Cypru.
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Kontynuujemy podróż do zielonego serca wyspy, gdzie
odwiedzimy Kościół Agios Nikolaos tis Stegis (Kościół Św.
Mikołaja z Dachu), w odległości ok. 5 km na północ od wioski
Kakopetria. Kościół w całości pomalowany malowidłami
ściennymi pochodzącymi z XI-XVII wieku, uważany za jeden
z najciekawszych kościołów bizantyjskich na wyspie. Puentą
dnia będzie wizyta w Omodos - wieś bogata w historię,
kulturę, znana także z Klasztoru Świętego Krzyża. Na
przestrzeni wieków wiele przedmiotów o niewiarygodnej wartości kościelnej zostało
umieszczonych w klasztorze, m.in. czaszka apostoła Filipa, 26 fragmentów relikwii innych
świętych i co najmniej trzy wspaniałe, starożytne święte krzyże. Spokój brukowanych ulic,
tradycyjna architektura i spokojna postawa miejscowej ludności sprawiają wrażenie jakby
czas zatrzymał się tutaj kilka dekad temu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Kiti i wizyta w Kościele
Panayia Angeloktisti, słynącym z mozaiki Matki Boskiej z VI
w. Następnie przejazd do Larnaki. Na trasie postój nad
Słonym Jeziorem, które w chłodniejszych miesiącach jest
domem dla kolonii flamingów i innych ptaków wędrownych.
Nad jeziorem znajduje się Hala Sultan Tekesi (Meczet Hala
Sultan) zbudowany ku pamięci ciotki proroka Mahometa.
Larnaka to urocze miasto, naznaczone kilometrową
nadmorską promenadą. Związki Larnaki z chrześcijaństwem
sięgają jego początków, albowiem pierwszym biskupem
miasta był właśnie Święty Łazarz, po tym jak Jezus wskrzesił
go z martwych. Zobaczymy tu słynny Kościół św. Łazarza z
X w. - zbudowany nad grobem Świętego, będzie też spacer
wzdłuż malowniczej promenady oraz czas wolny. Na koniec
dnia przejazd do uroczej miejscowości Chirokiti.
Doświadczymy tu cypryjskiej gościnności w najlepszym wydaniu. W pięknie
odrestaurowanym, wiejskim domu z malowniczym dziedzińcem, spróbujemy tradycyjnego
"Halloumi", serwowanego na ciepło ze świeżo upieczonym chlebem i lokalną kawą lub
lemoniadą. Gospodarz zademonstruje także sztukę tkania kolorowych koszy i opowie o ich
wykorzystaniu w życiu codziennym. Powrót do hotelu w Limassol, obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 5
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Larnace. Wylot do Krakowa o godz.
10:35. Przylot na miejsce o godz. 13:00.

Cena: 2 940 zł / os.
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Cena zawiera:
 Bilet lotniczy na trasie: Kraków Balice - Larnaka – Kraków Balice
(bagaż główny do 20 kg, mały bagaż podręczny);
 Transport komfortowym autokarem wg programu;
 Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu 3* (pok. 2 os.);
 Wyżywienie: 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja
(do obiadokolacji woda);
 Ubezpieczenie UNIQA (KL wraz z Assistance - 20 000 Eur, w tym koszty leczenia
i następstw chorób przewlekłych i nowotworowych oraz nagłego zachorowania na
COVID-19 i ochronę na wypadek kwarantanny podczas pobytu za granicą z limitem
1000 Eur, NNW - 2000 Eur, BP - 200 Eur);
 Opiekę pilota;
 Poczęstunek w Chirokiti.
Dodatkowo płatne:
 Bilety wstępu, usługi przewodnickie, słuchawki - ok. 80 Eur / os.
 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 zł);
 Składka na Pomocowy Fundusz Turystyczny (10 zł).

Serdecznie
zapraszamy!!!
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