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1 DZIEŃ: 12.10.2018 (piątek ) spotkanie na lotnisku
do Warszawy (PLL LOT 21:05- 22:00) , a następnie do Larnaki (22:30-02:55) Transfer do hotelu. Nocleg.
2 DZIEŃ: 13.10.2018 (sobota ) Zakwaterowanie, śniadanie, całodzienny
wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ: 14.10.2018 (niedziela) LARNAKA
śniadanie, popołudniowe zwiedzanie Larnaki: wspaniały, kamienny kościół św.
Łazarza- Agios Lazaros . Św. Łazarz jest patronem Larnaki. Miasto stało się jego
drugim domem po wskrzeszeniu go przez Chrystusa. Łazarz przeżył tu 30 lat.
Na biskupa został konsekrowany przez Świętych Barnabę i Marka.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: 15.10.2018 (poniedziałek) NIKOZJA
Śniadanie, przejazd do Nikozji - stolicy Cypru, spacer po wąskich uliczkach
"Laiki Yeitonia". Udamy się również na platformę widokową najwyższego
budynku aby zobaczyc całą panoramę Nikozji. Następnie udamy się na spacer
po ulicy Ledra aby zobaczyć zieloną linię, która dzieli miasto na dwie części.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: 16.10.2018(wtorek) CYPR PÓŁNOCNY : SALAMINA I FAMAGUSTA
śniadanie. Udamy się do części okupowanej Cypru. Po drodze odwiedzimy
klasztor i grób św. Barnaby, założyciela Kościoła Cypru. Przejazd do starożytnego
miasta – królestwa Salaminy, zwiedzanie. Stamtąd przejdziemy do miasta
Famagusta. Zobaczymy Lwa weneckiego (godło miasta) i odwiedzimy Wieżę
Othello (gdzie Shakespir opisał tragedie Otello). Odwiedzimy również Katedrę Św.
Nikolasa, dziś zmienioną w meczet. Będziemy mieć czas, aby zobaczyć ruiny
kościołów: weneckiego, katolickiego, prawosławnego i innych (w mieście istniało
356 kościołów z różnych dogmatów chrześcijaństwa, po jednym dla każdego dnia
roku,). Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: 17.10.2018 (środa) PETRA TOU ROMIOU/ PAPHOS
śniadanie. Udamy się w kierunku zachodnim, w pierwszej, kolejności zobaczymy
„Petra tou Romiou ", gdzie według mitologii greckiej bogini miłości i piękna
Afrodyta narodziła się z fal morskich. Następnie Pafos, wpisane jest na listę
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kościół Ayia Kyriaki, kolumna św.
Pawła. Tradycja mówi, że w tym miejscu apostoł został przywiązany
i wychłostany zanim nawrócił gubernatora rzymskiego na chrześcijaństwo.
Obiadokolacja z imprezą folklorystyczną w formie wieczoru cypryjskiego: mezze
z winem oraz tradycyjną cypryjską muzyką buzzouki i gitarą, nocleg.

7 DZIEŃ: 18.10.2018 (czwartek) PAPHOS
śniadanie, udamy się do Agia Solomoni –pierwotnych katakumb
chrześcijańskich, Agia Solomoni była jedną z pierwszych, która odrzuciła
bałwochwalstwo i przeszła na chrześcijaństwo. Ogromne drzewo
terpentynowe znajdujące się na zewnątrz jest przybrane uwiązanymi
chusteczkami symbolizującymi ofiary wiernych.
Zwiedzanie Parku
Archeologicznego Kato Pafos z najwspanialszymi mozaikami we wschodniej
części Morza Śródziemnego. Są to mozaiki posadzkowe, zdobiące budynki
zamożnych przedstawicieli ówczesnego społeczeństwa rzymskiego lub obiekty
publiczne. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: 19.10.2018 (piątek) GÓRY TROODOS
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd w Góry Troodos do klasztoru
Kykkos założonego w 1100 roku ku czci Dziewicy Mari, posiada jedną z trzech
zachowanych ikon przypisywanych Świętemu Łukaszowi. Posrebrzana ikona
dołączona do szylkretowego relikwiarza z macicą perłową, stoi na czołowym
miejscu ikonostasu. Klasztor tnj jest najsłynniejszy i najbogatszy na Cyprze.
Udamy się do Kalopanayiotis: klasztor św. Jana gdzie przez św. Pawła i Barnabę
został ochrzczony św. Heraklidos, kościół Agios Ioannis Lampadistis - także
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W kościele znajduja się
doskonałe freski z XII i XV wieku. Stamtąd udamy się do jednej z najbardziej
malowniczych wiosek na wyspie: Kakopetrii. Stara część wsi została uznana
jako chroniona strefa
i stare domy zostały przywrócone do stanu
pierwotnego.Spacer wąskimi uliczkami do starego wodnego młynu.
Obiadokolacja. Nocleg.
9 DZIEŃ: 20.10.2018 (sobota) śniadanie w pakiecie , bardzo wczesny
przejazd na lotnisko , przelot do Warszawy, (PLL LOT 03:40 – 6:15
następnie do Wrocławia 07:30-8:30).

Termin: 12-20.10.2018

Osób: 30-40

cena za os: 2850 zł

świadczenia:
. bilet lotniczy w 2 strony PLL LOT bagaż główny i
podręczny
. realizacja programu autokarem
· 8 noclegów w hotelach, pokoje 2,3 os. z łazienkami
· wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji ,
· ubezpieczenie KL 10 000 euro i NW 5000 euro
· opieka pilota

Cena nie zawiera:
· bilety wstępów,
· lokalni przewodnicy
· rejs statkiem,
· wieczór folklorystyczny ,
· zestaw słuchawkowy
· zwyczajowe napiwki
Razem ok. : 150 €

Program pielgrzymki jest ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Zapraszamy ☺

