
 

 

Limassol – Kurion – Omodos – Nikozja – Stawrowouni 
Góry Troodos – Kykko – Petra tou Romiou – Pafos – Lefkara – Larnaka

 

 
DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników na lotnisku Warszawa-Okęcie o godz. 

13:00. Wylot na Cypr o godz. 15:00.  
 

DZIEŃ 2 

Przylot do Larnaki o godz 0:40. Zakwaterowanie w hotelu. 

Śniadanie. Przejazd do Limassol i zwiedzanie starej części 
miasta. Następnie przejazd do Kurion – starożytnego 

miasta założonego przez Greków w XIV w. p.n.e. 
Zwiedzanie teatru i łaźni rzymskich, mozaiki z V w., bazylika 

z baptysterium z IV w. Przejazd do Omodos. Zwiedzanie 

klasztoru Krzyża Świętego z XVIII w. Po południu przejazd 
do winnic połączony z degustacją wina. Powrót do hotelu 

na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Nikozji. Zwiedzanie katedry św. 

Jana, Muzeum Bizantyjskiego z ikonami z VIII-XVIII w. oraz 
Muzeum Archeologicznego. Spacer po Laiki Geitonia – starej 

części miasta. Następnie wizyta w klasztorze Świętego 

Krzyża Stawrowouni, do którego wstęp mają tylko 
mężczyźni. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 4 

Śniadanie. Zwiedzanie Bizantyjskich Kościołów w Górach 
Troodos, które zostały wpisane na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO: Panagia tou Araka, Lagoudera, Agios 
Nikolaos tis Stegis. Zwiedzanie klasztoru w Kykko z XII w., 

gdzie znajduje się ikona Najświętszej Marii Panny 

namalowana przez św. Łukasza. Powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 5 

Śniadanie. Przejazd wzdłuż południowego wybrzeża wyspy 

do miejsca narodzin Afrodyty – Petra tou Romiou. 
Następnie przejazd do Pafos. Zwiedzanie ruin 

wczesnochrześcijańskiej bazyliki, odeon i zamek bizantyjski, 
mozaiki w domu Dionizosa, pręgierz św. Pawła, klasztor św. 

Neofita z XVI w. Powrót do hotelu na obiadokolację 

i nocleg. 
 

DZIEŃ 6 

Śniadanie. Przejazd do wioski Lefkara znanej z rzemiosła, 

rzeźb wykonanych ręcznie i architektury. Przejazd do 
Larnaki, gdzie zobaczyć można m.in.: cerkiew i grób św. 

Łazarza. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg. 
 

DZIEŃ 7 

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestników. 
Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. Powrót do 

hotelu na obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 8 

Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski o godz. 6:25. Przylot 
na lotnisko Warszawa-Okęcie o godz. 14:20. Zakończenie 

pielgrzymki. 



 

 

Zgłoszenia za pośrednictwem Parafii św. Małgorzaty w Bzowie, 
tel. 52 332 49 61, e-mail: pbzowo@diecezja-pelplin.pl 

Ks. Mirosław Przechowski, proboszcz 
 

Termin: 16-23.08.2022 
Cena: 4490 zł  

Stali Klienci: 4260 zł 
 
CENA OBEJMUJE: 
• Przelot samolotem w obie strony (loty z przesiadkami); 
• Opłaty lotniskowe i paliwowe; 

• Transfery autokarem na Cyprze; 
• 7 noclegów w hotelu **/***, zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami; 
• Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji; 
• Opiekę duchową kapłana; 
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 
• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20000 EUR i NNW do 2000 EUR; 
• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, indywidualnych zestawów słuchawkowych oraz innych 

opłat związanych z realizacją programu: ok. 70 EUR; 
• Napojów do obiadokolacji; 
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 1650 zł; 
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (134,70 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (336,75 zł).  
 

UWAGI: 

• Kolejność zwiedzania oraz godziny lotów mogą ulec zmianie; 
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 40 osób; 
• Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport) ważny minimum 90 dni od daty powrotu; 
• Wykonanie i opłacenie testu na Covid-19 (o ile jest on wymagany) leży po stronie Uczestnika. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1000 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. 
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