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Pielgrzymka na Cypr 

 

ŚLADAMI PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN 

 

7-14 listopad 2021 

 
 
1 dzień – przylot do Larnaki, pojedziemy autokarem do centrum Larnaki i zwiedzimy 
najstarszą część miasta - tu min. dowiemy się skąd wziął się stoicyzm, zwiedzimy kościół z X 
wieku z grobem Św Łazarza. Po obiedzie przejazd do Limassol, zakwaterowanie, czas na 
odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.  
 

2 dzień – śniadanie w hotelu, po śniadaniu przejazd do Kurionu - starożytnego miasta 
założonego przez Greków. Zobaczymy tu teatr, łaźnie rzymskie oraz mozaiki z V w. Następnie 
przejdziemy do miejsca narodzin Afrodyty - Petra tou Romiou.  Stąd udamy się do Pafos, gdzie 
zwiedzimy ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki, Odeon, zamek bizantyjski i mozaiki w 
Domu Dionizosa. W międzyczasie w porcie starego miasta udamy się na popołudniowy spacer.  
Następnie wyruszymy  w drogę powrotną do hotelu na nocleg, podczas której zatrzymamy się 
na obiadokolację, w czasie której  będzie można próbować kolejnych specjałów cudownej 
cypryjskiej kuchni.  
 

3 dzień – śniadanie w hotelu, a po nim przejazd do Nikozji. W stolicy min. zobaczymy Katedrę 
Św. Jana  z 1662 roku (Agios Giannis), Muzeum Bizantyjskie z ikonami z VIII-XVIII w. oraz 
Muzeum Archeologiczne, przejedziemy na deptak Lidras Street - miejsce pełne licznych 
sklepików, butików i niezwykle klimatycznych kafejek. Spokojnym spacerkiem udamy się do 
Zielonej Linii, która od wielu lat dzieli Cypr na dwie części, następnie zwiedzimy stare miasto 
po czym udamy się na wyborną  kolację do zaprzyjaźnionej tawerny, w której osobiście 
gotował sam Robert Makłowicz. To właśnie tu spróbujemy tradycyjnego meze - jest to skrót od 
„mezedhes”, co oznacza smakołyki. Następie udamy się w drogę powrotną do hotelu na nocleg.  
 

4 dzień – śniadanie w hotelu, a po nim spacer do koscioła Św. Katarzyny. Następnie czas na 
odpoczynek, relaks, zakupy czy też leniuchowanie przy basenie. Obiadokolacja w hotelu.  
 
5 dzień – śniadanie w hotelu, następnie przejazd w Góry Troodos. W górach zwiedzimy  
bizantyjskie kościoły wpisane na listę UNESCO. Odwiedzimy klasztor Agios Ioannis 
Lampadistis  z XI – XVII wieku oraz zwiedzimy klasztor w Kikkos, gdzie znajduje się ikona 
Najświętszej Marii Panny napisana przez Św. Łukasza. Z klasztoru udamy się na obiadokolację 
i degustację cypryjskich win do pięknego miasteczka Omodos. Następnie wyruszymy w drogę 
powrotną do hotelu na nocleg. 
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6 dzień –  śniadanie w hotelu, a po nim wycieczka na turecką stronę Cypru, gdzie odwiedzimy 
kościół św. Barnaby oraz ruiny biblijnego miasta Salaminy (starożytna stolica Cypru). 
Następnie przejedziemy do Famagusty, gdzie zobaczymy kościół św. Mikołaja, mury weneckie, 
ruiny kościoła św. Jerzego oraz kościół świętych Piotra i Pawła. Po tych wszystkich atrakcjach 
udamy się do w drogę powrotną do hotelu. 
 

7 dzień – śniadanie w hotelu, następnie przejazd do Ayia Napa, najbardziej znanej 
miejscowości turystycznej Cypru, która jeszcze do niedawna była małą, spokojną wioską 
rybacką.  To tu będziemy mogli zażyć kąpieli morskiej na jednej z najpiękniejszych plaż świata 
- Nissi Beach. Po kąpieli i odpoczynku udamy się dalej na Cape Greco (Cavo Greko), tam 
przywita nas krajobraz z dziką przyrodą, gdzie można sam na sam obcować z naturą. Tu 
również odwiedzimy grotę pierwszych chrześcijan. Następie wrócimy do autokaru i udamy się 
na obiadokolację a następnie do hotelu na nocleg.  
 

8 dzień -  śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko i powrót do Polski. 
 

Każdego dnia pielgrzymki będzie odprawiana Msza Św. 
 

W cenie : 
− 7 noclegów w hotelu 3* w pokojach 2 os. 

− 7 x śniadanie bufetowe 

− 7 x obiadokolacja 

− napoje do obiadokolacji  - woda, wino 

− przejazdy komfortowym autokarem turystycznym na wszystkich trasach 
pielgrzymki 

− polskojęzyczny licencjonowany przewodnik na wszystkich trasach pielgrzymki 

− opieka pilota 

− opieka księdza podczas całego pobytu 

− ubezpieczenie KL, NNW 

− bilety wstępu związane z realizacją programu  

 

Nie ma żadnych dopłat na miejscu! 

 

Cena pielgrzymki 635 euro + bilet lotniczy ok. 850 złotych  z bagażem podręcznym 10 kg i 

ubezpieczeniem. 

 

Bagaż rejestrowany 10kg lub 20kg płatny dodatkowo, cena zależna od oferty przewoźnika w dniu 

zakupu biletów. 

Ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych za dopłatą 38 zł. 

 

Wylot z Krakowa. 
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