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      ΚΥΠΡΟΣ  
ΛΕΜΕΣΟΣ –  ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ          

ΠΑΦΟΣ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 

27-30/11/2021 
4 ημέρες  / 3 νύχτες  

 
 
1η  ημέρα: Πάτρα – Αθήνα – Λάρνακα – Λεμεσός  
Αναχώρηση από Πάτρα νωρίς το πρωί για το αεροδρόμιο και την πτήση μας στις 09.10 για 
την Λάρνακα. Άφιξη και μεταφορά στη Λεμεσό και πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη με τους 
στενούς ακτινωτούς δρόμους της να οδηγούν μέχρι έξω από το παλιό ψαρολίμανο, σήμερα 
υπερσύγχρονη και υπερπολυτελής μαρίνα. Το μεσαιωνικό κάστρο της Λεμεσού ήταν ο τόπος 
τέλεσης γάμου, του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, Βασιλιά της Αγγλίας και σήμερα στεγάζει 
το Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
 2η  ημέρα: Λεμεσός – Λευκωσία – Λάρνακα  
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της 
Μακεδονίτισσας Στρατιωτικό κοιμητήριο και ηρώο των υπερασπιστών της Κύπρου κατά την 
εισβολή των Τούρκων το 1974. Συνεχίζουμε στις κεντρικές φυλακές στα Φυλακισμένα 
μνήματα, με  τους τάφους, τα κελιά των 9 ηρώων και την αγχόνη των Άγγλων. Συνεχίζουμε με 
το μέγαρο της αρχιεπισκοπής, τον ιερό ναό του Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες, 
τα Ενετικά τείχη, την Λαϊκή Γειτονιά και την πράσινη γραμμή που διχοτομεί την Λευκωσία. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή και γεύμα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην παραθαλάσσια πόλη 
της Λάρνακας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
 3η  ημέρα: Λεμεσός – Πάφος   
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για την εκδρομή μας στην Πάφο. Διασχίζοντας τους απέραντους 
αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο τον Ιπποτών στο 
Κολόσσι. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο σημαντική αρχαία πόλη - βασίλειο. Θα σταματήσουμε 
στην Πέτρα του Ρωμιού, όπου λέγεται ότι αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων η θεά 
Αφροδίτη. Συνεχίζουμε με την στήλη μαστίγωσης του Αποστόλου Παύλου και την κατακόμβη 
της Αγίας Σολομονής, που λειτουργείται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα 
επισκεφτούμε, την έπαυλη του Διονύσιου με τα μοναδικά ψηφιδωτά και θα καταλήξουμε στο 
λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο φρούριο της. Χρόνος ελεύθερος μέχρι και την αναχώρηση 
μας το απόγευμα για τη Λεμεσό. Διανυκτέρευση 
 
 4η  ημέρα: Λεμεσός – Αγία Νάπα – Δερύνεια – Πτήση για την Αθήνα - Πάτρα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην Αγία Νάπα και τη Δερύνεια. Περνώντας από την 
Πύλα, το μοναδικό μικτό χωριό, φτάνουμε στη Δερύνεια. Από το παρατηρητήριο θα δούμε τη 
νεκρή πόλη της Αμμοχώστου. Στην Αγία Νάπα θα δούμε το Μεσαιωνικό Κάστρο. To απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για Αθήνα στις 16.25. Μετά την άφιξη 
μας, άμεση αναχώρηση για Πάτρα. 
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Τιμή συμμετοχής κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο €530                                         
                     Επιβάρυνση Μονόκλινου Δωματίου €85 

 
        
     Στην Τιμή περιλαμβάνονται 

• Μετακίνηση Πάτρα-Αεροδρόμιο-Πάτρα με Πούλμαν του γραφείου μας 

• Αεροπορικά Εισιτήρια Sky Express ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ 

• ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

• 3 Δ/σεις με πρωϊνό στο ξενοδοχείο Ajax Hotel στη Λεμεσό 

• Οι εκδρομές και οι μετακινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Οι Εκδρομές μπορεί να αλλάξουν σειρά και ημέρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών 

• Μονόκλινα δωμάτια ΜΟΝΟ κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

• Όλες μας οι εκδρομές είναι Covid-Free και ακολουθούν αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα.  

• Οι Συμμετέχοντες με τη δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή της προκαταβολής, 

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

• Όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 

απέναντι στην COVID-19 και να έχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ή να έχουν 

πιστοποιητικό νοσηλείας εντός 6 μηνών από τις ημερομηνίες της εκδρομής.  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 01/11/2021 με προκαταβολή 200 € 
 


