17/04 Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ: πτήςη για ΠΑΦΟ
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και με απευκείασ πτιςθ
τθσ Ryanair, πετάμε με για Πάφο. Άφιξθ και περιιγθςθ
ςτθν πόλθ. Θα επιςκεφκοφμε τθ ςτιλθ μαςτίγωςθσ του
Αποςτόλου Παφλου και τθν κατακόμβθ τθσ Αγίασ
ολομονισ, που λειτουργείται από τθν εποχι του
Μεγάλου Κωνςταντίνου. Θα επιςκεφκοφμε τθν ζπαυλθ
του Διονφςου με τα μοναδικά ψθφιδωτά και κα
καταλιξουμε ςτο γραφικό λιμανάκι τθσ Κάτω Πάφου με
το υπζροχο φροφριό τθσ. Χρόνοσ ελεφκεροσ.
Αναχϊρθςθ για Λεμεςό. Κακοδόν κα δοφμε τθν Πζτρα
του Ρωμιοφ, όπου κατά τθν παράδοςθ μζςα από τουσ
αφροφσ των κυμάτων αναδφκθκε θ κεά τθσ ομορφιάσ
και του ζρωτα Αφροδίτθ. Άφιξθ ςτθ Λεμεςό.
Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για μια
πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
18/04 Μ. ΑΒΒΑΣΟ: ΛΕΤΚΩΙΑ
Πρόγευμα και ολοιμερθ εκδρομι ςτθ «μοιραςμζνθ»
Κυπριακι πρωτεφουςα, τθ Λευκωςία. Μια πόλθ
περιτριγυριςμζνθ από Βενετςιάνικα Σείχθ, με τθν
«εντόσ των τειχϊν» παλιά πόλθ. Πρϊτθ ςτάςθ ςτον
Σφμβο τθσ Μακεδονίτιςςασ, ςτρατιωτικό κοιμθτιριο και
θρϊο των πεςόντων Ελλινων από τθν τουρκικι
ειςβολι. Ακολουκϊντασ τθν πράςινθ γραμμι
καταλιγουμε ςτα φυλακιςμζνα μνιματα, όπου
βρίςκονται οι τάφοι των γενναίων του αντιαποικιακοφ
αγϊνα. τθ ςυνζχεια, επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό
Μουςείο, όπου κα καυμάςουμε τθν εξζλιξθ του
Κυπριακοφ πολιτιςμοφ από τθ νεολικικι εποχι.

υνεχίηουμε με το αρχιεπιςκοπικό μζγαρο και τον
Κακεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννθ με τισ καυμάςιεσ
τοιχογραφίεσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν πόλθ τθσ
Λευκωςίασ και ςασ προτείνουμε γεφμα (εξ’ ιδίων) ςτθ
γραφικι «Λαϊκι Γειτονιά» μια ςυνοικία του 19ου αιϊνα.
Σο απόγευμα επιςτροφι ςτθν Λεμεςό. Χρόνοσ
ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ. Δείπνο. Μετά τθν Ανάςταςθ,
επιςτρζφουμε ςτο ξενοδοχείο για τθν πατροπαράδοτθ
μαγειρίτςα, μαηί με παςχαλινά πολφχρωμα αυγά,
φλαοφνεσ και τςουρζκια. Διανυκτζρευςθ.
19/04 ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΑΧΑ: ημζρα ελεύθερη
Πλοφςιο Παςχαλινό πρόγευμα με κόκκινα αυγά και
φλαοφνεσ. Σο μεςθμζρι Παςχαλινό μπουφζ με ψθτά
αρνιά, κοκορζτςι, χοιρινι ςοφβλα, εντυπωςιακζσ
ςαλάτεσ – κυπριακζσ specialite, φρζςκα φροφτα και
ποικιλία γλυκϊν. Σο βράδυ ςασ προτείνουμε βόλτα κατά
μικοσ τθσ εντυπωςιακισ υπερςφγχρονθσ μαρίνασ για να
καταλιξετε ςτο παλιό ψαράδικο λιμάνι και το
μεςαιωνικό κάςτρο τθσ Λεμεςοφ. Διανυκτζρευςθ.
20/04 ΔΕΤΣΕΡΑ: ΛΕΜΕΟ–ΟΜΟΔΟ –πτήςη για Ελλάδα
Πρόγευμα και αναχϊρθςθ για τουσ πρόποδεσ του όρουσ
Σρόοδοσ, όπου κα επιςκεφκοφμε το πιο όμορφο και
γραφικό χωριό, το Όμοδοσ, με το μοναςτιρι του Σιμίου
ταυροφ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για φαγθτό και καφζ ςτθν
κεντρικι πλατεία του χωριοφ. Μεταφορά ςτο
αεροδρόμιο τθσ Πάφου για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ
μασ.

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ
Σιμή ςυμμετοχήσ
(κατ’ άτομο)

ε δίκλινο

Παιδί 2-12 ετών
ςε τρίκλινο

Επιβάρυνςη
μονόκλινου

Φόροι
Αεροδρομίων

75€

145€

ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
KAPETANIOS ODYSSIA 3*sup

275€

115€

Περιλαμβάνονται:









Αεροπορικά ειςιτήρια με Ryan Air
1 βαλίτςα 20 κιλών
3 διανυκτερεφςεισ ςε δίκλινο δωμάτιο
Πρωινό καθημερινά + 2 δείπνα +
Μαγειρίτςα
Εορταςτικό Παςχαλινό Γεφμα (μζροσ
Ημιδιατροφήσ)
Μεταφορζσ, εκδρομζσ, ξεναγήςεισ
Δαπάνη επίςημου τοπικοφ ξεναγοφ
Αςφάλιςη Αςτικήσ Επαγγελματικήσ
Ευθφνησ

Δεν περιλαμβάνονται:





Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων
Χειραποςκευή
Είςοδοι μουςείων & αρχαιολογικών χώρων
Οτιδήποτε αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ
προαιρετικό

ημειώςεισ:


φμφωνα με τθν ενθμζρωςθ που υπάρχει κατά τθν δθμιουργία του παραπάνω προγράμματοσ, όλοι οι επιςκζψιμοι χϊροι που
αναφζρονται κα είναι ανοιχτοί. Τπάρχει περίπτωςθ όμωσ λόγω των θμερϊν κάποιοσ από αυτοφσ να μθν λειτουργιςει εκτάκτωσ,
χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ.
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