TROODOSHEGYSÉG
EGÉSZ
NAPOS
KEDDEN ÉS
PÉNTEKEN*
*min. létszám esetén
50 EUR / FELNŐTT
30EUR / GYEREK
INDULÁS 8H KÖRÜL
SZÁLLÁSHELYEDRŐL,
VAGY EGY KÖZELI
TALÁLKOZÓPONTRÓL

www.ciprusinap.hu

TROODOS - HEGYSÉG
JEEP SAFARI
SZAMÁRFARM
TZIELEFOS HÍD
KYKKOS KOLOSTOR
PEDOULAS (EBÉD)
OLYMPOS
CHANTARA VÍZESÉS
OMODOS
APHRODITÉ SZIKLÁJA

Ha szeretnénk Ciprust alaposan megismerni, nem hagyhatunk ki egy kirándulást a Troodoshegységben, melynek csúcsa, az Olimpos közel 2000 méterig nyújtózkodik és a tél nagy részében
hó borítja. A környező fennsíkok fölé emelkedő, fenyvesekkel borított Troodos a természeti
szépségek valóságos tárháza, a part nyüzsgő városaitól eltávolodva egy egészen más világban
érezhetjük magunkat itt. A valódi, Ciprusi vidéki életbe is bepillantást nyerhetünk, hiszen a
térség számos festői kis településnek ad otthont, melynek vendégszerető lakói házuk előtt
üldögélve üdvözlik az ide látogatókat. A régió fontos jellegzetessége a számtalan kolostor és
bizánci templom, melyek a völgyekben bújnak meg és többségük az Unesco világörökség
részeként számontartott. Vízesések, bizánci hidak, templomok és vidéki falvak, mindez egyben
ezen a csodálatos környéken. És ha megfáradnánk, kiváló tradicionális éttermek várnak, hogy
belekóstoljunk a kulináris élvezetekbe.
HOZZ MAGADDAL:
Fürdőruha, naptej, törölköző kalap, sapka, napszemüveg Cipő vagy szandál,
kényelmes öltözet, ősszel egy melegebb pulcsi vagy dzseki, esőkabát

TROODOS - HEGYSÉG
JEEP SAFARI
KELOKEDARA SZAMÁRFARM
Reggel az első utunk egy szamárfarmra vezet, ahová
vadregényes úton jutunk el és útközben még a gyönyörű
Arminou víztározót is megcsodálhatjuk. A farmon
megismerkedhetünk a csacsikkal és egyéb háztáji állatokkal,
gyönyörködhetünk a tájban és ihatunk egy kávét/üdítőt.
Érdemes a mosdót is meglátogatni, mert legközelebb erre csak
a Kykkos kolostorban lesz lehetőségünk.

TZIELEFOS HÍD
A szamarak után irány a páfoszi erdő, ahol friss levegő,
fantasztikus fenyőillat és néhány középkori híd vár ránk, melyek
közül a legszebbett látogatjuk meg ezen a megállónkon: a Diarizos
folyón ível át a meseszép környezetben található Tzielefos híd,
mely Ciprus legnagyobb kőből épült középkori hídja és a sziget
egyik legtöbbet fényképezett látnivalója.

KYKKOS KOLOSTOR
Az 1100 körül alapított kolostor az egyik leggazdagabb,
legfényűzőbb kolostor Cipruson. Itt őrzik a Szent Lukács által
festett három ikon egyikét. Az ezüstbevonatú Szűz Mária ikon
teknőspáncélból és gyöngyházból készült ereklyetartóban foglal
helyet, mely az ikonosztáz előtt áll. Az ikont évszázadok óta nem
láthatta senki, mivel ezüstlemez borítja, úgy tartják ugyanis, hogy
túlontúl áldott és szent ahhoz, hogy emberi szem érhesse.

PEDOULAS - EBÉD

Pedoulas a Troodos – hegység egyik leghangulatosabb falucskája,
mely 1100 méteres magasságban fekszik, a Marathasa
völgyében. A falu az itt bőségesen termő cseresznyéről és az
ebből készült termékeiről híres, de vallási szempontból is
jelentős, hiszen tíz templom is található a faluban.
Mind közül a legszebb a Szent Mihálynak szentelt Agios Michail,
melynek belsejét több mint ötszáz éves falfestés díszíti.
Itt lesz lehetőségünk ebédelni (az ebéd önköltséges, a kirándulás
ára nem tartalmazza).
www.ciprusinap.hu

TROODOS - HEGYSÉG
JEEP SAFARI
OLYMPOS
Ebéd után meghódítjuk a Troodos – hegység csúcsát, az Olimpos-t,
ami közel 2000 méter magasságban található. Teljesen a csúcsra
nem tudunk felmenni, hiszen ott egy katonai bázis működik, de
sebaj, hiszen csak egy picit lejjebb, ezen a megállónkon is
csodálatos kilátás tárul a szemünk elé.

CHANTARA VÍZESÉS
Folytatódik utunk a Chantara vízeséshez, mely nevét az "anatra"
szóról kapta, amit úgy lehetne fordítani, hogy a “víz zaja/hangja".
Ezen a helyen a víz nyolc méteres magasságból zúdúl le egy
szikláról, melynek tövében egy kis tavat alkot.

OMODOS, BÓRKOSTOLÓ
Omodos egy sajátos hangulatot árasztó, igazi borfalu, melynek
kávézókkal körülvett, kövezett, nagy főtere a legszebbek egyike
Cipruson. A falu központjába található a Stavros – kolostor és a
Szent Kereszt templom: állítólag itt őrzik Krisztus keresztfájának
egyik szilánkját és béklyójának maradványait. Itt, az egyik helyi
borászaton lesz lehetőségünk megkóstolni néhány ciprusi bort, egy
borkostoló alkalmával.

APHRODITÉ SZIKLÁJA
A mítosz szerint itt lépett partra a habokból Ciprus leánya,
Aphrodité, a szépség és szerelem istennője. Sok monda kering a
szikláról, többek között az, hogy aki háromszor körbeússza, örökké
szép és fiatal marad. Egy másik hagyomány szerint aki szív alakú
kavicsot talál itt, arra hamarosan rátalál a szerelem. A kaviccsal
borított tengerparton lesz lehetőség egy kis úszásra, strandolásra.

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.

