ΚΥΠΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημέρα 1η

Αθήνα - Λάρνακα

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, από όπου θα
πετάξουμε για την Λάρνακα. Διάρκεια πτήσεως 1.40΄ περίπου.
Αμέσως μετά την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο, θα επισκεφθούμε τον περικαλλή Ιερό
Ναό του Αγίου Λαζάρου στην Λάρνακα και θα προσκυνήσουμε τον δεύτερο Τάφο του
αγαπημένου φίλου του Χριστού, Αγίου Λαζάρου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε σε
ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η

Ολοήμερη εκδρομή στο Τρόοδος

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Τρόοδος, όπου βρίσκεται η ιστορική Μονή Κύκκου.
Η Μονή Κύκκου είναι αφιερωμένη στην Παναγία και είναι κτίσμα του 1100 μ.Χ. Κατέχει
μία από τις τρεις σωζόμενες εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή
Λουκά. Σε απόσταση 3 χλμ. από την Μονή, στο Θρονί, θα επισκεφθούμε τον Τάφο του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Κατά την επιστροφή μας θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της Παναγίας της
Τροοδίτισσας, κτίσμα του 13ου μ.Χ. αιώνα, στην οποία φυλάσσεται πολύτιμη εικόνα της
Παναγίας.
Επιστροφή στη Λεμεσό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 3η

Ολοήμερη εκδρομή στην Λευκωσία

Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Η ξενάγησή μας
θα αρχίσει από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας όπου βρίσκονται οι τάφοι των πεσόντων
Ελλήνων στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους κατά την πρόσφατη τραγωδία του
νησιού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα φυλακισμένα Μνήματα όπου βρίσκονται οι
απέριττοι Τάφοι των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα (1955 - 1959), τα κελλιά των
μελλοθανάτων και η αγχόνη όπου οι Άγγλοι εξετέλεσαν τους ήρωες, την Πράσινη
Γραμμή, την παλαιά πόλη με τα Ενετικά τείχη της, το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
Χρόνος ελεύθερος στην Λαϊκή Γειτονιά.
Επιστροφή στη Λεμεσό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η

Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Πάφο. Μετά από 19 χλμ., δυτικά της Λεμεσού,
συναντάμε το αρχαίο Κούριο. Το Κούριο υπήρξε αρχαία πόλη-βασίλειο και είναι μία από
τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Κύπρου. Μεταξύ των άλλων θα δούμε το
μεγαλοπρεπές Ελληνορωμαϊκό Θέατρο του 2ου αιώνα μ.Χ., τα ερείπια

πρωτοχριστιανικής Βασιλικής του 5ου αιώνα και την οικία του Ευστολίου. Συνεχίζουμε την
πορεία μας προς την Πάφο μέσα από μία γραφικότατη παραλιακή διαδρομή. Περνάμε
την πέτρα του Ρωμιού και λίγο πριν από την Πάφο θα κάνουμε στάση στο χωριό
Γεροσκήπου, όπου θα επισκεφθούμε τον πεντάτρουλλο Βυζαντινό Ναό της Αγίας
Παρασκευής. Φθάνοντας στην Πάφο, θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Αγίου
Νεοφύτου με αξιόλογες Βυζαντινές Τοιχογραφίες, όπου βρίσκεται η λαξεμένη σε βράχο
εγκλείστρα του Αγίου. Χρόνος ελεύθερος στο γραφικό λιμανάκι της Πάφου.
Επιστροφή στη Λεμεσό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η
Επαρχία Αμμοχώστου - Επιστροφή στην Ελλάδα
Με πορεία προς Ανατολάς, θα μεταβούμε στην επαρχία της Αμμοχώστου. Το μαγευτικό
τοπίο της περιοχής, περιλαμβάνει το μεγάλο τουριστικό κέντρο της Αγίας Νάπας, όπου
θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό μοναστήρι της Παναγίας των Δασών. Η εκκλησία είναι
του 16ου αιώνος, και ένα μέρος της είναι υπόγειο, σκαμμένο μέσα στο βράχο. Στη
συνέχεια θα περάσουμε από το Παραλίμνι και τον Πρωταρά, περιοχή γνωστή και ως
Κοκκινοχώρια, λόγω του χρώματος της γης, και πλούσια σε πατατοφυτείες, και θα
καταλήξουμε στη Δερύνεια, όπου, από το ύψωμα στα βόρεια του χωριού, θα δούμε την
κατεχόμενη Αμμόχωστο - "Πόλη Φάντασμα" - που ήταν κάποτε το πιο δημοφιλές κέντρο
παραθερισμού της Κύπρου. Σήμερα παραμένει μία έρημη και ακατοίκητη πόλη.
Στη συνέχεια μεταφορά στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας, από όπου θα πετάξουμε για την
Αθήνα.
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