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Revelion in Cipru - „Insula Afroditei”!
Perioada: 29.12 – 03.01.2023
6 zile, 5 nopti
Ziua 1 – TIMISOARA – LARNACA
Intalnire cu reprezentantul agentiei pentru transfer spre aeroportul din Budapesta, unde ne imbarcam pentru un
zbor direct spre Larnaca – aterizare la 11:40. Ne vom indrepta apoi catre Limassol ( aprox 40 minute ), al doilea oras
ca importanta din Cipru. Cazare pentru urmatoarele 5 nopti la Mediterranean Beach Hotel 4*. Timp liber pentru
relaxare la hotel.
Cina se serveste la hotel.
Ziua 2 – LARNACA
Mic dejun si pranz sau cina la hotel, in functie de dorinta.. Timp liber pentru plimbari, shopping sau relaxare la
hotel.
Ziua 3 – NICOSIA – CHIROKITIA - LEFKARA
Mic dejun la hotel, dupa care plecam sa descoperim traditiile insulei Cipru. Vom incepe ziua cu vizitarea
singurei capitale divizate din lume - Nicosia. Vom vizita Catedrala Sf. Ioan, Palatul Arhiepiscopal si orasul vechi.
Vom avea timp liber pe cea mai faimoasa strada din Nicosia – Ledra – paradisul cumparaturilor. Inainte de a ajunge la
Linia verde – linia care separa Cipru de Republica Turca a Ciprului de Nord – ne vom opri pentru a degusta o cafea
traditionala cipriota si placinta traditionala cu branza numita tyropita.
Pentru pranz, ne indreptam spre satul Choirokitia unde Petros ne asteapta pentru a ne arata cum urmeaza traditiile
si pasiunile familiei lui – gatitul si vinul! Petros ne va explica cum se face branza Halloumi, iar dupa aceea vom degusta
Halloumi preparata de ei, alaturi de un pahar de vin produs tot de familia lui.
Dupa masa, ne indreptam spre satul Lefkara - renumit pentru ca si-a pastrat arhitectura neschimbata inca din
secolul X cu numeroase biserici. Principala ocupatie a localnicilor este producerea de obiecte vestimentare din dantela si
productia de bijuterii si ustensile de argint. Timp liber pentru plimbare. Ne indreptam apoi spre Limassol. Timp liber pana
la Cina Festiva de Revelion.

La multi ani 2023!
Ziua 4 – LIMASSOL
Mic dejun si pranz sau cina la hotel, in functie de dorinta.. Timp liber pentru plimbari sau relaxare la hotel.
Limassol este o baza excelenta pentru calatorii care doresc sa combine plaja cu nisipul si distractia cu
explorari istorice si culturale. Cea mai buna modalitate de a intra in contact cu ceea ce are acest oras de oferit este
vizitarea impresionatului Castel Limassol din perioada medievala, situat in inima Orasului Vechi din Limassol.
Castelul Limassol, construit in secolul al XIV-lea gazduieste Muzeul Medieval din Limassol cu o colectie fascinanta de
armuri, arme, icoane si pietre funerare. De asemenea, tot in Orasul Vechi veti gasi Strada Anexartisias, un loc
important pentru amatorii de shopping si Piata Saripolou, care reprezinta punctul culminant al vietii de noapte atat
pentru localnici, cat si pentru vizitatori. Nu exista o vizita in Limassol fara a admira iahturile luxoase acostate in
frumosul Port Limassol sau fara a va bucura de o plimbare relaxanta de-a lungul promenadei de pe plaja Akti
Olympion. Faceti o incursiune in trecutul orasului la Muzeul de Arheologie si la Arhiva Istorica Pattichion.

Ziua 5 – KYKKOS – KALO PANAYIOTIS - PLATRES
Dupa mic dejun ne indeptam spre Muntii Troodos – considerati inima verde a Ciprului. Prima oprire va fi
Manastirea Kykkos, cea mai mare si totodata cea mai importanta manastire din Cipru (mozaicuri aurite, icoane antice,
relicve religioase), total diferita de toate manastirile vazute pana acum. Aceasta manastire este dedicata Fecioarei Maria si
gazduieste una dintre cele trei icoane pictate ale Apostolului Luca. Ne indreptam apoi spre Kalo Panayiotis, unde vom
face o oprire la Manastirea Sfantul Ioan Lampadistis – inscrisa pe lista patrimoniului UNESCO. Cea mai veche
biserică a mănăstirii a fost construită în secolul al XI-lea. Această biserică cu cupolă în cruce era decorată cu fresce pictate
în secolul al XII-lea. Fragmente din aceste fresce au supraviețuit până în zilele noastre.
Ne indreptam apoi spre satul Kato Platres, unde vom face pauza de pranz si vom avea o degustare de vinuri
traditionale cipriote si celebra lor bautura Zivania. Ne indreptam apoi spre Limassol. Timp liber pana la cina.
Ziua 6 – LIMASSOL - TIMISOARA
Dupa micul dejun, avem timp liber pana la ora 17:45, check out de la hotel si pornim spre Larnaca pentru zborul
spre Budapesta. Aterizam la ora 23:40 – ora locala si ne indreptam spre Timisoara.
Tarif: 990 euro/persoana/loc in camera dubla
Tariful include:
- bilet de avion, taxe de aeroport, bagaj de mana, bagaj de cala de 10 kg;
- transfer din Timisoara la aeroport Budapesta si retur;
- transfer aeroport – hotel – aeroport
- 5 nopti cazare la Mediterranean Beach Hotel 4* Superior cu demipensiune – mic dejun si pranz sau cina, la
alegere.
- Demonstratie Halloumi, pranz cu bauturi nelimitate in data de 31 decembrie;
- Cina Festiva din data de 31 decembrie ( bauturi incluse: ½ sticla de vin, ½ sticla de apa, o cafea – de persoana);
- Degustarea de cafea si placinta traditionala cipriota din data de 2 ianuarie;
- Pranz si 1 bautura in data de 2 ianuarie;
- excursiile locale cu ghid vorbitor de limba engleza;
- insotitor din partea agentiei – traducerile vor fi facute de insotitor;
- intrarile la toate obiectivele mentionate in program;
- asistenta turistica in limba romana pe toata perioada sejurului.
Tariful nu include:
- Mesele neprecizate in program;
- bauturile nu sunt incluse in demipensiune la niciun hotel;
- Asigurarea medicala si storno ;
- Supliment single 160 EUR;
- Supliment camera cu vedere la mare – 60 euro/ sejur;
- Test PCR, daca va fi necesar la momentul plecarii;
- Cheltuielile personale.
ACTE NECESARE:
- pasaport electronic sau simplu sau carte de identitate valabila.
CONDITIILE DE CALATORIE: conform MAE - https://www.mae.ro/travel-conditions/3705#767.
CONDITII DE INSCRIERE: 30 % avans la inscriere, diferenta de 70 % se achita cu 30 zile inainte de plecare.
GRUP MINIM – 20 persoane. In cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau
hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi.
OBSERVATII:
•
•
•
•

clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile camerelor sunt conforme
cu standardele locale;
distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de
catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, in functie de inscrierile
existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu se gaseste partaj pana la expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se
obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul trebuie sa achite diferenta pentru camera single;
conducatorul de grup poate modifica ordinea programul circuitului in anumite conditii;

•
•

conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in muzee pot fi asigurate doar de catre ghizii locali;
asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua;

•

prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

