PÁFOSZ
RÉGIÓ
EGÉSZ
NAPOS
MINDEN
NAP*
*min. létszám esetén
45 EUR / FELNŐTT
30 EUR / GYEREK

www.ciprusinap.hu

INDULÁS 8H KÖRÜL
SZÁLLÁSHELYEDRŐL,
VAGY EGY KÖZELI
TALÁLKOZÓPONTRÓL

AKAMAS JEEP SAFARI
TENGERI BARLANGOK
AVAKAS HASADÉK
LARA - ÖBÖL (TEKNŐS STRAND)
KÉK LAGÚNA
APHRODITÉ FÜRDŐJE (EBÉD)
ADONIS FÜRDŐJE
Ciprus nyugati partján, a Páfosz régió vadregényes tájain barangolunk ezen az egész napos
kiránduláson: a tengerpart és banánültetvények mentén haladva érkezünk meg a tengeri
barlangokhoz, majd belevetjük magunkat az Avakas – hasadék bámulatos világába.
Teknősfészkeket, és ha szerencsénk van, teknősbébiket is láthatunk a gyönyörű Laraöbölben, majd lemossuk az út porát a Kék Lagúna kristálytiszta vizében. Hazafelé megnézzük,
hol fürdőzött a gyönyörű Aphrodité, majd vár minket Adonis is, a róla elnevezett fürdőben,
ahol csobbanhatunk még egyet, vagy csak nyönyörködhetünk az itt található csodálatos
vízesésben. A kirándulás közben tanulhatunk a helyi szokásokról, történelemről, kultúráról és
földrajzról.
Nap közben megállunk egy tavernában ebédelni, ahol megismerkedhetünk a helyi ízekkel is
(az ebéd önköltséges, a kirándulás ára nem tartalmazza).
HOZZ MAGADDAL:
Fürdőruha, naptej, törölköző kalap, sapka, napszemüveg Cipő, szandál vagy papucs,
kényelmes öltözet. Az Avakas - hasadékban zárt cipő vagy szandál viselése javasolt.

AKAMAS JEEP SAFARI
TENGERI BARLANGOK
Páfosztól északra, egy csodás, banánültetvényekkel
szegélyezett, tengerpati úton haladva találjuk a tengeri
barlangokat. Nyugodt és csendes környezetben
élvezhetjük itt a kristálytiszta, türkiz tengert és a
barlangok látványát.

AVAKAS - HASADÉK
Páfosztól kb. 20 kilométerre, északnyugati irányban található ez
a látványos hasadék. Növényvilága rendkívül gazdag és
változatos, borókabokrok, fenyő és ciprusfélék, tölgyfák,
vadfüge és számtalan vadvirág otthonául szolgál. Állatvilága is
sokszínű, rókák, vadnyulak, sólymok, varjak, éjjeli baglyok,
pillangók és számos hüllő is fellelhető itt. A hasadékban néhol
víz folyik, ezért érdemes túracipőt, vagy egy erősebb szandált
húzni egy itteni túrára.

LARA - ÖBÖL (TEKNŐS STRAND)
Az Akamas – félszigeten található ez a gyönyörű öböl, ami
elsősorban háborítatlan szépsége miatt ismert, de van még
valami, amivel büszkélkedhet: aranyszínű homokjába álcserepes
teknősök raknak tojásokat. Az öböl emiatt természetvédelmi
terület és kutatók óvják a fészkeket. A tojásokból a nyári
hónapok alatt kelnek ki a kisteknősök, így ha ebben az időszakban
jársz itt és szerencséd van, találkozhatsz is velük.

KÉK - LAGÚNA
A Kék-lagúna a Páfosz régió egyik kihagyhatatlan látnivalója
és safarink következő megállója, ahol lesz lehetőséged
csobbani, úszkálni vagy snorkelezni a lagúna gyönyörű,
kristálytiszta vizében.
www.ciprusinap.hu

AKAMAS JEEP SAFARI
APHRODITÉ FÜRDŐJE
A szerelem barlangja: a legenda szerint ebben a barlangban
szerelmeskedett Aphrodité istennő szerelmével, Adónisszal.
Miután végigsétáltunk egy kis botanikus kerten és egy
gyönyörű, árnyas ösvényen, egyszer csak ott találjuk magunkat
egy tavacska előtt, amely egy barlangból csörgedező forrás
vízéből táplálkozik.
A fürdőt páfrányok és virágok övezik és egy csodás fügefa vet
rá árnyékot.

ADONISZ FÜRDŐJE
Hegyek, dombok között visz az út minket Adonisz
fürdőjéhez, mely Páfosz régióban, Kili falu környékén
található. A bejárathoz érve egy hatalmas Aphrodité, majd
egy Zeusz szobor látható. Egy kis kiállítás fogad minket
később, majd megtekinthetünk néhány mitológiai szobrot
és egy különleges kőpadot. A legenda szerint aki erre a
kőpadra fekszik, hamarosan gyermekáldásra számíthat. A
fő látványosság azonban a vízesés, ami egy tóban gyűlik
össze. A víz kellemes hűsítő és akár egy kötélhintáról is
belecsobbanhatunk. (Adonisz fürdőjébe a belépő 10 euró,
de a safari résztvevőjeként ingyenesen megtekinthető).

FONTOS:
A jeep safari szervezése és a tájékoztatás, kapcsolattartás magyar nyelven történik.
Maga a kirándulás angol vagy orosz nyelvű idegenvezetéssel érhető el.
A túrán való részvétel foglaláshoz kötött, min. 24 órával a kirándulás előtt jelezd kérlek
részvételi szándékodat. A kirándulás ára az ebéd árát nem tartalmazza.
Az árváltoztatás, illetve a helyi viszonyok, technikai okok (közlekedés, időjárás stb.)
miatti program módosítás jogát fenntartjuk.
www.ciprusinap.hu

