NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ NA SEVERNÍM KYPRU

POLOOSTROV KARPAZ – 50 Euro:
Cena zahrnuje: oběd bez nápojů, dopravu, průvodce
Odjezd od hotelů: cca 08:15 – 10:00
Návrat do hotelů: cca 18:30 – 19:00
Budete mít možnost poznat typický kyperský život a uvidíte nejzajímavější část ostrova Kypr,
civilizací dosud nedotčenou krajinu poloostrova Karpaz s nádhernou přírodou, kde dodnes žijí
polodivocí osli. Během výletu navštívíte lidovou stáčírnou olivového oleje s možností ochutnávky i
nákupu oleje. Poté navštívíme klášter Apoštola Ondřeje, což je nejvýznamnější poutní místo
řeckých Kypřanů v severní části ostrova a zároveň nejvýchodněji položená stavba na ostrově. Po
obědě v restauraci u pláže Vás čeká koupání na nejkrásnější pláži severního Kypru - Zlatá pláž. Po
cestě se také krátce zastavíme ve vesničce Dipkarpaz s možností prohlídky mešity.

FAMAGUSTA – 50 Euro:
Cena zahrnuje: vstupy dle programu, oběd bez nápojů, dopravu, průvodce
Odjezd od hotelů: cca 08:15 – 10:00
Návrat do hotelů: cca 17:00 – 18:00
Během výletu navštívíte klášter sv. Barnabáše. V současné době je zde umístěno archeologické
muzeum a muzeum středověkých ikon. Je tu též kaple s hrobem sv. Barnabáše, který je považován
za zakladatele kyperské církve a patrona Kypru. Po prohlídce následuje zastávka ve známém
římském městě Salamis, kde uvidíte pozůstatky antického sportoviště a lázní, soch, mozaik a
divadla. Po obědě shlédnete známé město Famagusta se zachovalými středověkými hradbami,
uvidíte tzv. Othelovu věž, která dostala své jméno podle slavné Shakespearovy hry, dále navštívíte
mešitu, původně gotickou katedrálu sv. Mikuláše ze 13. století. Rovněž spatříte tzv. "město duchů"
Varosha.

HLAVNÍ MĚSTO NICOSIA – 35 Euro:
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce
Odjezd od hotelů: cca 08:15 – 10:00
Návrat do hotelů: cca 14:00 – 15:00
V rámci tohoto výletu navštívíte hlavní město Nicosii (Lefkosa), které je jako jediné hlavní město
na světě rozdělené mezi 2 státy - severní a jižní Kypr. Město si zachovává svou původní krásu a
tradiční charakter se svými úzkými uličkami. Během výletu uvidíte tzv. "zelenou linii" - jedná se o
hranici mezi severním a jižním Kyprem, zachovalé hradby, Kyrenijskou bránu z 16. st. - jedná se o
jeden z hlavních vstupů do starého města v Nikosii, katedrálu sv. Sofie, která byla r. 1581
přeměněna na mešitu Selimiye. Dále uvidíte Büyük Han (Velký Hostinec), původně hostinec z 16.
století, posléze vězení. Nakupovat můžete na velkém tržišti v severní části případně v obchodech v
jižní části Nicosie. K přechodu hranice na jižní Kypr je nutný cestovní pas.

LODNÍ VÝLET – 35 Euro:
Cena zahrnuje: oběd bez nápojů, dopravu
Odjezd od hotelů: cca 09:00 – 10:30
Návrat do hotelů: cca 16:00 – 17:00
Máte-li chuť strávit den na moři, určitě byste si neměli nechat ujít plavbu podél kyrenijského
pobřeží. Loď vypluje z přístavu v Kyrenii a popluje směrem ke známé pláži Escape na západní
straně ostrova, kde bude naše první zastávka a můžete zde vyzkoušet i vodní sporty (za poplatek).
Po chutném obědě na palubě lodi budou následovat další zastávky v zátokách na koupání
v křišťálově průzračném moři. Návrat do přístavu v Kyrenii bude kolem 15:30 a poté následuje
transfer zpět do Vašeho hotelu. Nápoje za extra úhradu na lodi. Výlet bez průvodce.

KYRENIE – 45 Euro:
Cena zahrnuje: oběd bez nápojů, dopravu, průvodce, vstupy dle programu
Odjezd od hotelů: cca 09:00 – 09:30
Návrat do hotelů: cca 17:00 – 18:00
Během výletu budete mít příležitost navštívit pozůstatky známého hradu svatého Hilariona, o
kterém se tvrdí, že se stal inspirací pro hrad ze Sněhurky od Disneyeho. Z hradu ležícího v pohoří
"Pěti prstů" je nádherný výhled na celé pobřeží Kyrenie. Po prohlídce následuje návštěva vesničky
Bellapais, kde známý anglický spisovatel Lawrence Durrell napsal svou slavnou knihu "Hořké
citrony". Kniha je spisovatelovou autobiografií, popisující 3 roky jeho života (1953-1956), kdy
pobýval v sousedství opatství Bellapais. Opatství Bellapais je považováno za mistrovské dílo
gotického umění a ze svých ochozů nabízí fantastický výhled na Kyrenii. Poté prohlídka mohutného
hradu v Kyrenii s vrakem antické lodi, stáří 2300 let a volný čas v kyrenijském přístavu, který je
považován za nejkrásnější na celém Kypru.

KYPERSKÁ NOC – 28 Euro:
Cena zahrnuje: večeři bez nápojů, dopravu, folklórní program
Odjezd od hotelů: cca 19:00 – 20:00
Návrat do hotelů: cca 23:00 – 24:00
Tento výlet nabízí nezapomenutelný gurmánský zážitek v tradiční kyperské restauraci. Nejprve
budete mít možnost ochutnat nepřeberné množství tradičních kyperských předkrmů zvaných
„mezze“, po kterých bude následovat bohatý hlavní chod. Doprovodná kyperský folklórní program.
Tento výlet je bez průvodce.

JIH: LARNACA / LEFKARA S OBĚDEM – 80 Euro
Navštívíte Larnaku (3. největší město Kypru) se známou promenádou FINIKOUDES (Palmová
promenáda), kde můžete obdivovat krásný jachtařský přístav. Dále se projdeme ve staré části města,
kde navštívíme KOSTEL SVATÉHO LAZARA. Kostel má nádherně vyzdobený oltář a uchovává
část ostatků Svatého Lazara, o kterém se také zmiňuje Bible. V podzemí kostela máte možnost
spatřit hrob, kde bylo tělo Sv. Lazara nalezeno v 9 st. N. l. Další zastávka bude u SLANÉHO
JEZERA, v zimním období zde bývají i plameňáci a navštívíme MEŠITUHALA SULTAN TEKKE,
kterou postavili na památku vzdálené příbuzné Proroka Mohameda a patří k velmi významným
místům pro poutníky z muslimských zemí. Naše cesta bude pokračovat do hor, kde ve vesničce
VAVATSINIA ochutnáme typické místní speciality během oběda, který je v ceně výletu. Další
zastávka bude v LEFKAŘE, která je vyhlášená výrobou stříbra a výšivkami. Zde bude vymezen
volný čas na případné nákupy anebo si můžete posedět u tradiční kyperské kávy. Náš výlet
zakončíme ochutnávkou vína u místního vinaře.
Jedná se o velmi oblíbený výlet, během kterého se podíváte do hor, ochutnáte místní speciality,
můžete si zakoupit med, koření, carobový sirup, ořechy, mandle a jiné speciality, seznámíte se
s historií Kypru a jeho tradicemi.

JIH: LIMASSOL – OMODHOS S OBĚDEM – 85 Euro
Tento výlet Vás zavede do druhého největšího kyperského města Limassolu, který je také
kyperským největším přístavem. Projdeme se v nově vybudovaném přístavu MARINA (přístav),
kterému se říká „nový šperk města“. Další zastávkou bude HRAD A PEVNOST KOLOSSI. Táto
pevnost je nerozlučně spjatá s Rytíři řádu Sv. Jána, s Templáři a s nejznámějším kyperským vínem
COMMANDARIA. Hrad byl založen již v 13. století. Z hradu se Vám naskytne krásný výhled na
celé jižní pobřeží a na vojenskou základnu Akrotiri. Poté se vydáme do vesničky OMODOS, která
je jedna z nejznámějších a nejstarších vinařských vesniček na úpatí pohoří Troodos. Toto pohoří,
které je nádherně zalesněno cedry a borovicemi, patří k nejvyšším kyperským pohořím a již z dálky
uvidíme nejvyšší horu celého Kypru OLYMP. Ve vesničce OMODOS navštívíme KOSTEL SV.
KŘÍŽE, který je velmi významný, protože uchovává provaz, kterým měl Ježíš spoutané ruce při
cestě na Golgotu, a kostel je rovněž spojen s jménem Sv. Heleny. Poté bude vyhrazen volný čas na
místním malebném náměstí, které je plné tradičních kavárniček, taveren a prodejen s místními
sladkostmi a suvenýry. Zde můžete ochutnat i místní tradiční chléb zvaný ARKATENO.
Tento výlet zakončíme jak jinak, než OCHUTNÁVKOU VÍNA 

DALŠÍ MOŽNOSTI FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
- Güzelyurt (město na západě ostrova): 45 Euro
- Jeep Safari: 50 Euro
- Pohoří Troodos (jih): 80 Euro
- Pafos (město na jihu, antické památky): 85 Euro
- Šnorchlování: 35 Euro
- Klášter Kykkos (jih): 85 Euro
- antické město Pafos - Kourion (jih): 95 Eur
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ PRO KONÁNÍ VÝLETŮ JE 15 OSOB.
Pořadatelem výletů je společnost TOURPLUS.
Změna programu vyhrazena!
DĚTSKÉ CENY:
Děti 0-2 roky: zdarma
Děti 2-11 let: sleva – dle výletu (info u delegáta)
STORNO POPLATKY:
Do 24 hod. před výletem: 50%
V den výletu: 100%
PŮJČENÍ AUTOMOBILU:
RÁDI PRO VÁS TAKÉ ZAJISTÍME PRONÁJEM AUTA (POUZE PRO STARŠÍ 25 LET, MIN. NA 3
DNY) – VÍCE INFORMACÍ U VAŠEHO DELEGÁTA.
Těšíme se na Vás na některém z výletu. CK TopFly a TOURPLUS!

