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CYPR 10 DNI / ŚLADAMI ŚW. PAWŁA 

PIELGRZYMKA Z WYPOCZYNKIEM 19-28.04.2023 r. 

 

   

Cypr jest znany ze swojej ciepłej pogody i malowniczych plaż, ale to nie wszystko, 

co wyspa ma do zaoferowania. Znajdziemy tu również osobliwe, historyczne 

wioski, starożytne ruiny, niesamowite góry i wspaniałe, tętniące życiem miasta. 
 

Dzień 1 / PRZELOT – WARSZAWA – LARNAKA 

Zbiórka na lotnisku przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, na lotnisku Chopina w 

Warszawie. Odprawa biletowo – bagażowa, przelot na Cypr. Przyjazd do hotelu, po drodze 

zwiedzanie Larnaki, wycieczka po Promenadzie, spacer po mieście. Czas wolny.  

  

Dzień2 

Przejazd do Larnaki, zwiedzanie miasta. Zwiedzanie kościoła i grobu św. Łazarza. Następnie 

wioski Kiti i kościoła Angeloktistis z Mozaika bizantyjska z VI wieku. Wizyta w wiosce Lefkara, 

która słynie z jej tradycyjnych wyrobów srebrnych, tradycyjnych koronek, ręcznie robionych rzeźb 

i jej unikalnej architektury. Obiad w lokalnej restauracji w Lefkarze. Powrót do hotelu, odpoczynek  

Dzień3 

Śniadanie, Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w góry Troodos. Wizyta w malowniczej 

wiosce Omodos (klasztor Timiou Stavros, wizyta w winnicy i degustacja wina). Jego klasztor 

Kykkou - największy i najbogatszy klasztor na wyspie, zwiedzenie klasztoru i wizyta w grobowcu 

arcybiskupa Makariosa. Obiad w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu w Limassol, nocleg.  

Dzień4 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd na wycieczkę po niezależnym Cyprze Północnym. Famagusta – 
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spacer po najważniejszym w średniowieczu mieście wyspy. Klasztor św. Barnaby – nawiedzenie 

miejsca pochówku Apostoła. Przejazd do Salaminy, dokąd przypłynął św. Paweł z Barnabą – 

spacer po ruinach starożytnego miasta. Podróż przez Góry Pentadaktylos do Bellapais – tam 

zwiedzanie ruin średniowiecznego opactwa. Powrót do hotelu w Limassol, nocleg.  

 

Dzień 5 

Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Pafos z przystankiem w starożytnym amfiteatrze. Wycieczka 

po mieście Pafos, do Grobowców Królewskich i parku archeologicznego ze słynnymi mozaikami. 

Wizyta w Geroskipou, gdzie będzie można spróbować znanych tradycyjnych słodyczy Pafos 

(loukkoumia). Obiad w lokalnej restauracji w Pafos. Przejazd na plażę Vrachos, gdzie według 

legendy narodziła się jej starożytna bogini piękna Afrodyta. Powrót do hotelu w Limassol, nocleg. 

 

Dzień6 

Po śniadaniu wycieczka do Limassol: kościół Panagia z Muzeum Eklezjastycznym. Kellaki z 

kościołem Agios Georgios (rzeźbiony w drewnie ikonostas). Kościół Timios Stavros, freski w stylu 

włosko-bizantyjskim. Plaża Kouri Beach oraz port – marina. Obiad w lokalnej restauracji na 

Starym Mieście w Limassol, niedaleko zamku. Powrót do hotelu w Limassol, nocleg.  

Dzień7 

Śniadanie, wykwaterowanie. Wycieczka do Nikozji. Wizyta w klasztorze Stavrovouni IV wiek, z 

relikwiami Krzyża Świętego (tylko mężczyźni, kobiety nie mogą), piękna panorama wyspy ze 

szczytu wzgórza. W Nikozji, jego Stara Brama Famagusta. Wycieczka po starym mieście za 

martwą strefą, w której można zobaczyć domy, z których połowa znajduje się w wolnej strefie, a 

druga połowa w strefie okupowanej. Dalsza wizyta w archidiecezji i katedrze Agios Ioannis. Spacer 

po Starym Mieście,  ulicą Ledras z tradycyjnymi sklepami, kawiarniami i restauracjami. Czas wolny 

na zakupy i posiłek we własnym zakresie. Przejazd do Ajia Napa lub Protaras. Zameldowanie w 

hotelu, nocleg. 

Dzień 8 / WYPOCZYNEK  

Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja 

Dzień 9 / WYPOCZYNEK 

Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja 

 

Dzień 10 / PRZELOT LARNAKA - WARSZAWA 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko odprawa biletowo – bagażowa, wylot do Polski. 

Przylot do Warszawy, zakończenie wycieczki. 
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CENA ZA OSOBĘ:  

2000 PLN + 700 EURO 

Podana cena jest kompletna, zawiera koszy wstępów i przewodnika lokalnego 

CENA ZAWIERA:  

• przelot samolotem Wizz Air na trasie Warszawa  – LARNAKA (Cypr) – Warszawa 

• Bagaż podręczny 8kg + bagaż rejestrowany 23 kg 

• transport autokarem podczas realizacji programu oraz transferu z i na lotnisko 

• 9 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* w pokojach 2,3 os. z łazienkami  

• wyżywienie – 9x śniadania i 7x obiadokolacje wg programu, w tym kolacja regionalna z 

tradycyjnym cypryjskim jedzeniem, muzyką na żywo. Siódmego dnia pielgrzymki obiad we 

własnym zakresie do zakupienia podczas czasu wolnego w Nikozji 

• ubezpieczenie podróżne obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid,  KL 400 000 PLN i 

NNW 25 000 PLN, BAGAŻ 3000 PLN 

• opiekę pilota wycieczki / przewodnika lokalnego na Cyprze 

• wycieczki i atrakcje zgodnie z programem 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  

• Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę  

• Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w biurze. Obejmuje 

również rezygnację z wyjazdu na wskutek pozytywnego testu przeciw Covid-19) 

• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego - 200 EURO 

• obiadu w siódmym dniu pielgrzymki, podczas wizyty w Nikozji 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

• oferta została skalkulowana dla grupy 40 osób, przy mniejszej liczbie zostanie ponownie 

skalkulowana 

• trasa obejmuje również wjazd na północą, turecką część Cypru (dwa dni programu) 

• podróżni mogą zabrać bagaż rejestrowany 23 kg oraz podręczny 8kg https://wizzair.com/pl-

pl/informacje-i-uslugi/informacje-o-podrozy/bagaz  

• Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą      

dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku 

drugiej osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić kwotę 200 EURO do pokoju 

1 osobowego 

• Zakwaterowanie w hotelach: 

3* przykładowy nocleg https://www.livadhiotis.com/?wp=photo-gallery-hotel-photos lub inny 
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• Przy zapisie wpłata 800 PLN koszty rezygnacji zgodnie z OWU 

• Godziny przelotu:  

19.04.2023 WAW 07:00 – LCA 11:45 (czas lotu 3,35h)  

 28.04.2023  LCA 12:20 - WAW 15:00 (czas lotu 3,40h) 

• Temperatura w kwietniu kształtuje się w granicach: 25-28oC 

• Na miesiąc przed wyjazdem zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe informacje 

dotyczące wyjazdu 

• Dokumentem podróży jest ważny dowód osobisty lub paszport ważny minimum 6 miesięcy od 

daty powrotu do Polski. Z uwagi na podróż do północnego Cypru, zalecane jest zabranie 

paszportu wg powyższego 

• Informacje dotyczące ew. obostrzeń przeciw Covid -19 będą przesyłane na bieżąco w 

przypadku wprowadzonych zmian. Wyjazd odbywa się obecnie bez okazywania dokumentów 

szczepień oraz bez konieczności wykonywania testów.  

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE CYPRU POŁUDNIOWEGO – CZĘŚĆ GRECKA 

O kierunku 

STOLICA / JĘZYK 
Nikozja / grecki, angielski 

CZAS LOKALNY 
Różnica w czasie względem Polski to +1 godzina przez cały rok 

OGÓLNE WYMAGANIA WJAZDOWE 
Wiza nie jest wymagana. Przekroczenie granicy możliwe na podstawie dowodu osobistego lub 
paszportu. 

SZCZEPIENIA 
Brak wymaganych szczepień. 

NAPIĘCIE I RODZAJ GNIAZDKA 
wymagany adapter; 220 V; 50 Hz / typ G 

Pieniądze 

WALUTA 
euro (EUR), 1 EUR = 100 centów, 1 EUR = 4.6858PLN, kurs NBP z dnia 2022-11-07 

CENY W HOTELACH I RESTAURACJACH 
Souvlaki (rodzaj szaszłyków)/gyros w chlebku pita w barze – 2-4 EUR, danie główne w tawernie 
– 7-12 EUR, w restauracji – ok. 10-14 EUR, meze (zestaw przekąsek) – od min. 7-10 EUR/osoba, 
piwo (0,5 l) – 2-4 EUR, kieliszek Ouzo – 2,50-3,50 EUR 

NAPIWKI 
Wskazane jest zostawiania napiwków w wysokości min. 10% rachunku. 

OBOWIĄZKOWY PODATEK TURYSTYCZNY 
Brak opłaty za pobyt turystyczny. 

Komunikacja 

KOMUNIKACJA / TRANSPORT PUBLICZNY 
Autobusy i taksówki. Bilety kupuje się u kierowcy. Przykładowe ceny: bilet jednorazowy w 
autobusie miejskim – ok. 1,5 EUR; bilet jednorazowy na przejazd autobusem międzymiastowym 
– 4-7 EUR w zależności od trasy; taksówka z lotniska w Larnace do miejscowości Aya Napa od 
45 EUR (w zależności od liczby osób i wielkości samochodu). 

WYNAJEM SAMOCHODÓW 
Ceny zaczynają się od ok. 30-40 EUR/doba za samochód najniższej klasy. Za benzynę 
zapłacimy ok. 1,24 EUR/l, a za olej napędowy ok. 1,25 EUR/l. 
Obowiązuje ruch lewostronny (po obu stronach wyspy). 
Wybierając się wypożyczonym samochodem przez granicę na stronę północną, należy wykupić 
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specjalne ubezpieczenie. 
Obywatele Polski mogą przekroczyć granicę strzeżoną przez ONZ za okazaniem paszportu lub 
dowodu osobistego. 

Informacje 

WAŻNE LOKALNE INFORMACJE I ZWYCZAJE 
W dużych miastach (np. Limassol) i miejscowościach turystycznych można też się 
porozumiewać po rosyjsku 
 
Płatności kartą są powszechne (w niektórych miejscach płatność kartą jest możliwa od 
konkretnej kwoty), a sieć bankomatów rozbudowana w miastach i kurortach turystycznych. W 
mniejszych miejscowościach lepiej mieć przy sobie gotówkę. 
 
Banki są otwarte od rana do ok. południa. 
 
Samochody z wypożyczani mają czerwone tablice rejestracyjne. 
 
Ze względu na wysokie temperatury panujące w latem życie zaczyna się popołudniu i trwa 
niemal przez całą noc. 
 
Podobnie jak na większości wysp, papier toaletowy wyrzucany jest do koszy na śmieci. 
 
Należy pamiętać o stosownym ubiorze podczas zwiedzania miejsc kultu oraz budowli 
sakralnych. 
 
Cypryjczycy nie uznają niepodległości Cypru Północnego. Z ich punktu widzenia jest to strefa 
okupowana. Podczas rozmów z osobami z południowej części wyspy lepiej zachować 
neutralność i nie dzielić wyspy na dwie części. 
 
Znajdując się w pobliżu strefy demarkacyjnej oraz stref wojskowych, należy zachować 
ostrożność przy robieniu zdjęć, ponieważ obowiązuje zakaz fotografowania obiektów 
wojskowych. 
 
W niektórych zabytkach za fotografowanie i filmowanie pobierane są opłaty. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CYPRU PÓŁNOCNEGO – CZĘŚĆ TURECKA 

O kierunku 

STOLICA / JĘZYK 
Nikozja / turecki, grecki, angielski 

CZAS LOKALNY 
Różnica w czasie względem Polski to +1 godzina przez cały rok 
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OGÓLNE WYMAGANIA WJAZDOWE 
Wiza nie jest wymagana. Obywatele polscy mogą podróżować do Cypru Północnego na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu (ważnego min. 6 miesięcy od planowanego dnia 
powrotu). 

SZCZEPIENIA 
Brak wymaganych szczepień. 

Pieniądze 

WALUTA 
lira turecka (TRY), 1 TRY = 100 kuruszy, 1 TRY = 0.2523PLN, kurs NBP z dnia 2022-11-07 

CENY W HOTELACH I RESTAURACJACH 
Kebab w cieście – ok. 7,00-15,00 TRY, zupa – od ok. 6,00 TRY, turecka pizza – od 11,00 TRY, 
obiadowe danie z mięsem i warzywami – ok. 13,00 TRY, piwo (0,5 l) – od ok. 5,00 TRY, wino 
(0,75 l) – od ok. 12,00 TRY. 

NAPIWKI 
Wskazane jest zostawiania napiwków (bakszysz) w restauracjach, taksówkach w wysokości 
min. 10% rachunku, a także zostawianie raz na ok. 2 dni napiwku osobom sprzątającym pokoje. 

Informacje 

WAŻNE LOKALNE INFORMACJE I ZWYCZAJE 
Polecamy zabrać euro i wymienić je na walutę lokalną w kantorze. W miejscach turystycznych i 
miastach płatność kartą jest dość powszechna, a sieć bankomatów rozwinięta. W mniejszych 
miejscowościach lepiej mieć przy sobie gotówkę. 
 
W niektórych sklepach i restauracjach w miejscowościach turystycznych można płacić w euro. 
 
Loty na Cypr Północny często odbywają się z międzylądowaniem w Turcji. W niektórych 
przypadkach samoloty lądują na Cyprze Południowym, a granica z Cyprem Północnym 
przekraczana jest drogą lądową. 
 
Obywatele Polski mogą przekroczyć granicę strzeżoną przez ONZ za okazaniem paszportu lub 
dowodu osobistego. 
 
Ze względu na wysokie temperatury panujące w latem życie zaczyna się popołudniu i trwa 
niemal przez całą noc. 
 
Podobnie jak na większości wysp, papier toaletowy wyrzucany jest do koszy na śmieci. 
 
Należy pamiętać o stosownym ubraniu podczas zwiedzania miejsc kultu i budowli sakralnych. 
 
Woda z kranu nie nadaje się do picia, nie używa się jej także do gotowania. Pić można jedynie 
wodę butelkowaną. 
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