KYPR

zájezd s lehkou turistikou a koupáním v moři

NOVINKA!!!

KYPR – AFRODITIN OSTROV
Pohoří Trodos + Afroditino jezírko + Kyrénia + Agía Nápa

1. – 8. října 2022

(so-so)

č.zájezdu 3201102

Super novinka – lehká turistika s koupáním v moři na ostrově zalitém sluncem.
Kypr je ostrovem, kde podle řeckých bájí vystoupila z mořské pěny bohyně krásy Afrodita. Na každý den je
plánována lehčí túra cca 6 – 15 km, návštěva nějakého zajímavého místa na ostrově a koupání na
nádherných písečných plážích vyhřátého moře.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: sraz na letišti v Praze. Přímý let na Kypr. Po odbavení a vyzvednutí
auta přejezd do Larnacy (kostel Lazara, pevnost), prohlídka města a pobřežní
promenády. Odjezd na ubytování, odpočinek, koupání v moři, večeře,
nocleh.
2.den: po snídani přejezd na poloostrov Akamas, který je rájem
přírodovědců. Od Afroditiny lázně krásná okružní túra „Aphrodite Natural
Trail“ poloostrovem k Modré laguně a „prameni lásky“ (Fontana Amorosa).
Cestou zpět přes Moutti Tis Sotiras si odpočineme na lavičkách
s nádhernými výhledy na moře. Trasa končí u taverny na pláži – možnost
koupání. Trasa celkem 12 – 15 km. Návrat na ubytování se zastávkou na
ochutnávku vína, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd do pohoří Trodos, pokrytého lesy. Túra
„Persephone a Kaledonia Trail“ míří ke Kaledonskému vodopádu a do
oblíbeného letoviska Páno Plátres. Cestou několik hezkých vyhlídek. Trasa
cca 12 km. Zájemci si mohou vybrat i trasu, která vychází ze stejného místa,
„Nature Trail“. Vede kolem Olympu (nejvyšší hora Kypru, na kterou se nedá
vylézt) s výhledy až na Limassol. Cestou uvidíte několik set let staré jalovce
a různé druhy rostlin. Trasa cca 7,5 km nebo 15 km. Odpoledne návštěva
nejbohatšího a nejmocnějšího kláštera Kýkko, s velmi bohatou výzdobou a
zlatými mozaikami. Zájemci mohou vyjít na horu Throni nad klášterem.
Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd k soutěsce Avakas „Avakas George“. Turistika
mezi vysokými skalními stěnami až k vyhlídce a zpět. Celkem cca 7 km. Zastávka na krásné pláži Coral, možnost
koupání. Odpoledne zastávka u mořské jeskyně mezi skalními útesy a Afroditiny skály – na tomto místě se dle
legendy měla bohyně Afrodita poprvé dotknout pevné půdy. Prohlídka města Páphos UNESCO (přístavní pevnost,
kostel, královské hroby, mozaiky). Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: po snídani opět do pohoří Trodos. Trasa „Venetian Bridges Trail“ vede kouzelnou krajinou, přes tři benátské
mosty z 16. století. Trasa cca 9,5 km. Přejezd na ubytování, koupání, večeře, nocleh.
6.den: po snídani výlet do turecké části ostrova. Zastávka na prohlídku jednoho z křižáckých hradů sv. Hilariona
s nádhernými výhledy na město Kyrénia – prohlídka městečka. Zastávka v Bellapais. Cestou zpět zastávka
v kouzelném městě květin Gazimagusta (pevnost, hradby). Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
7.den: turistika na Cape Greko k mořské jeskyni a přírodnímu mostu na kraji moře po European Walking Route, cca
4 km. Návrat na ubytování, koupání v moři, večeře, nocleh.
8.den: brzy ráno odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy.

cena : 29.850,- Kč/osoba
Min. počet účastníků: 7 osob.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět s nízkonákladovou společností, příplatek za velké odbavené
zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po ostrově autem, 7x ubytování se snídaní,
6x večeře, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění typ A30.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 14.000,-Kč/os) do 31.3.2022
do 30.4.2022

- 400,-Kč
- 200,-Kč

Ubytování : hotel, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu. Další strava je individuálně s využitím restaurací a obchodů.
Doprava: na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová) a po ostrově pronajatým osobním vozem.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

