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MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL!

Körutazás Cipruson 6 nap/5 éjszaka
Indulási időpontok:
			

2014. május 23.
2014. szeptember 19.

Minimum létszám: 21 fő.

585,- EUR/fő ártól*
(185.960 Ft/fő ártól)

Program:
1.nap: Budapest – Larnaca
Utazás az Aegean Airlines menetrendszerinti járatával Budapestről athéni átszállással Larnaca repülőterére. Transzfer a 4*Sentido Sandy Beach
szállodába.
2. nap: Egész napos kirándulás - A Troodos hegység kincsei
Reggeli után találkozás a magyar idegenvezetővel. A kirándulás során a sziget legnagyobb hegyét, a Troodos hegységet, Ciprus zöld szívét
járjuk be, oda és visszaúton kis pihenővel két hangulatos faluban. Utunk során felfedezzük Ciprus legnagyobb és legjelentősebb kolostorát.
Az 1080-ban egy hegycsúcsra épített Kykkos kolostorban őrzik a csodatévő Szűz Mária
ikont. A kirándulás során a Világörökség részeként elismert Tetős Szent Miklós templomot
tekinthetjük meg, amely az egyetlen fennmaradt bizánci stílusú kolostor a 11. századból.
Visszautazás a szállodába, vacsora.
3. nap: Pihenőnap
Reggeli, szabadprogram a szállodában, este vacsora.
4. nap: Egész napos kirándulás - Az ókori Paphos és Kourion
Reggeli után indulás Paphosba. A város az ókorban a sziget fővárosa volt, régészeti kincsei miatt az egész várost felvette az Unesco a Világörökségek listájára. Elsőként az ősi
Kourionban teszünk látogatást, amely lenyűgöző ókori feltárásairól híres. A folytatásban
a Dionysos házhoz látogatunk el, amely 2-5. századi padlómozaikjairól híres. A mozaikok
szakértők szerint a Földközi-tenger keleti részének legszebbjei közé tartoznak. A következő
megálló a Királyok Sírja lesz, Ciprus legfőbb régészeti kincse. A dór oszlopokkal díszített,
sziklába vájt monumentális föld alatti termek időszámításunk előtti 3. században készültek.
A program fakultatív ebéd lehetőséggel és szabadidővel folytatódik a paphosszi kikötőben.
Visszatérés a szállodába, vacsora.
5. nap: Fél napos kirándulás – Larnaca
Reggeli után a kulturális kincsekben gazdag Larnaca vár minket. Az ősi Kition város romjaira
épült településen elsőként a Kition régészeti lelőhelyet majd a lenyűgöző 9. századi Szent
Lázár templomot tekintjük meg. A templom a ciprusi bizánci építészet egyik legjelentősebb
emléke. A kirándulás végén szabadidő Larnaca híres sétányán a „Foinikoudes”-en. Utazás
a szállodába, délután szabad program, vacsora.
6. nap: Larnaca – Budapest
Reggeli után hazautazás athéni átszállással Budapestre.
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás árából. 2014.04.30-ig történő foglalás esetén
15% kedvezmény a szállás árából.
*A kedvezményekkel csökkentett ár tartalmazza a repülőjegy árát (Budapest-Larnaca-Budapest útvonalon menetrendszerinti járattal), a „Körutazás Cipruson” körutazás programot magyar
idegenvezetővel (6 napos körutazás 5 éjszaka szállással a Sentido Sandy Beach 4* szállodában, kétágyas joker szobákban, félpanzióval (All Inklusive ellátás felár ellenében), és a transzfert a
repülőtér és a szálloda között, kirándulásokat légkondicionált autóbusszal, belépőjegyeket a program szerint, és a helyi magyar idegenvezető díját a kirándulások alatt. Ezen felül fizetendő a
repülőtéri illeték (kb. 119 €/fő (37.828,- Ft/fő)) és a biztosítás. A fenti ár 2014. május 23-i indulási időpontra vonatkozik. A program min. 21 fő esetén magyar idegenvezetővel indul. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Az ajánlat a szabad helyek függvényében 2014. február 28-ig érvényes. Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint ár 1 EUR=317,88 Ft árfolyam esetén érvényes.
A szerződésben a részvételi díj forintösszege a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valuta eladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. A tájékoztatás nem teljes körű.
A körutazásra és a szállásokra vonatkozó információk az irodákban. A képek illusztrációk. Eng.sz.: R00801/1999/1999.

Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!

