PÁFOSZ
RÉGIÓ
EGÉSZ
NAPOS
MINDEN
NAP*
*min. létszám esetén
55 EUR / FELNŐTT
35 EUR / GYEREK
INDULÁS 8H KÖRÜL
SZÁLLÁSHELYEDRŐL,
VAGY EGY KÖZELI
TALÁLKOZÓPONTRÓL

www.ciprusinap.hu

JEEP+HAJÓ KOMBINÁLT
KIRÁNDULÁS
LARA - ÖBÖL (TEKNŐS STRAND)
KÉK LAGÚNA
EBÉD LATCHI KIKÖTŐBEN
APHRODITÉ FÜRDŐJE
TRADICIONÁLIS CIPRUSI FALVAK
TENGERI BARLANGOK
EDRO III. HAJÓRÓNCS

Ciprus Páfosz régiójának legjavát nézhetjük meg ezen az egész napos
kiránduláson: a tengerpart mentén haladva érkezünk meg a tengeri barlangokhoz
és egy érdekes hajóroncsot is felfedezhetünk itt. Ezután az Akamas Nemzeti Park
területén kirándulunk, ahol megcsodáljuk a teknősök partját, majd Latchi
kikötőfalujában hajóra szállunk, hogy csobbanjunk egyet a méltán híres Kék Lagúna
kristálytiszta vizében. A kirándulás közben tanulhatunk a helyi szokásokról,
történelemről, kultúráról és földrajzról. Nap közben megállunk egy kis tavernában
ebédelni, ahol megismerkedhetünk a helyi ízekkel is (az ebéd önköltséges, a
kirándulás ára nem tartalmazza).
Fürdőruha, naptej, törölköző
papucs, kényelmes öltözet.

HOZZ MAGADDAL:
kalap, sapka, napszemüveg

Cipő, szandál vagy

JEEP+HAJÓ KOMBINÁLT
KIRÁNDULÁS
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.

LATCHI KIKÖTŐ
Latchi Polis város tengerparti kikötője, ahol egymást érik a
jobbnál jobb éttermek és kávézók. Itt szállunk hajóra és irány a
gyönyörű Kék Lagúna!

KÉK - LAGÚNA
Latchi kikötőjéből kb. 40 perces hajókázás után érkezünk meg
a Kék Lagúnába. Itt a hajó lehorgonyoz 1 órára és lehetőség
lesz élvezni a lagúna kristálytiszta vizét: lehet úszkálni,
sznorkelezni, fejest ugrani, vagy csak a hajóról gyönyörködni a
tenger szépségében. Ezután a hajó visszaindul Latchi-ba.

EBÉD A KIKÖTŐBEN
A kikötőben számtalan hal- és egyéb étterem várja vendégeit.
Bármelyiket választhatod egy jó ebéd helyszínéül, de ha a
túravezetővel tartasz, akkor egy igazi trandicionális
tavernában kóstolhatod meg a ciprusi konyha remekeit (az
ebéd önköltséges, a kirándulás ára nem tartalmazza).
www.ciprusinap.hu

JEEP+HAJÓ KOMBINÁLT
KIRÁNDULÁS
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.

TRADICIONÁLIS CIPRUSI FALVAK
A hagyományos ciprusi vidéki életbe is betekintést
nyerhetünk utunk során: keskeny utcácskák, kőből épült
házak, házuk előtt üldögélő helyiek látványa fogad minket,
ahogyan áthaladunk néhány ciprusi falucskán.

TENGERI BARLANGOK ÉS AZ EDRO III. HAJÓRONCS
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.
Itt található az Edro III. hajóroncs is, mely eredetileg albán
tulajdonban volt, Sierra Leone-i zászló alatt közlekedett és 2011.
december 7-én futott zátonyra. Szerencsére a balesetben senki
sem sérült meg és semmilyen természeti katasztrófa nem
következett be.

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

