
Európa első keresztény 

országa, Ciprus, 

2019.október 18-25. (8 nap, 7 

éjszaka) 

Elhelyezés: 4* szállodában.  

Ellátás:  félpanzió 

1.nap, szombat: 

Indulás Budapestről menetrendszerinti 

járattal, érkezés Larnakába. Transzfer a 

szállodába. Vacsora. 

2.nap, vasárnap: Famagusta, Szent 

Barnabás apostol sírja 

Reggeli után egész napos barangolás 

Ciprus északi harmadán, amely 1974 óta 

török megszállás alatt áll. A nap kezde-

teként ismerkedés Famagustával, Othello 

városával: hatalmas velencei városfalak, 

Othello-torony, a gótikus francia katedrá-

lisokra emlékeztető Lala Mustafa Pasa-

mecset – az egykori Szt. Miklós-katedrális. 

E különös hangulatú városban sétálva úgy 

tűnik, mintha megállt volna az idő. 

Barnabás apostol Ciprus szigetén született, 

eredeti neve József volt. A Barnabás nevet 

az apostoloktól kapta.   

60 körül halt meg a ciprusi Salamisban, 

egy későbbi legenda szerint megkövezték. 

Sírja hosszú időn át ismeretlen volt. Akkor 

azonban egy helyen csodák történtek. 

Szent Barnabás maga mondta el álmában 

a szalamiszi püspöknek, hogy ott van a 

sírhelye. A sírt megtalálták, és fölnyitották. 

Azt állítják, hogy a szent mellén egy 

pergamen feküdt Máté evangéliumával, 

amelyet Barnabás egykor saját kezével írt 

le. Vacsora 

 

3.nap, hétfő :Limassol, Omodos Szent 

Katalin templom 

Reggeli után egész napos kirándulásra 

indulunk Limassol városába, megnézzük a 

lovagvárat, ahol a legendás angol király, 

Oroszlánszívű Richárd 1191-ben, 

Limassolban azon a helyen vette feleségül 

jegyesét, Berengáriát, ahol később a vár is 

felépült.  Jelenleg az épület falain belül 

középkori múzeum működik, mely 1987 

óta mutatja be folyosóin és termeiben a kor 

fegyvereit, tárgyait. Megcsodáljuk a Szent 

Katalin templomot. Ezután borkóstolás 

céljából   Omodos faluja felé vesszük 

utunkat, mely egy élő múzeumnak is beillő 

régi falu A térségbeli bortermelő falvak 

egyfajta központja. Omodos tele van 

aranyos, hangulatos kis kávézókkal, kis, 

festői, macskaköves utcákkal, ahol a 

házakat szépen virágokkal díszítik. Egyes 

házakba be is lehet menni, főleg azokba, 

amiket bortermelők üzemelnek. Vacsora 

4.nap, kedd: Paphos, Szent Pál oszlopa, 

Kurion 

Reggeli után ellátogatunk a héthajós  Agia 

Kyriaki őskeresztény bazilikához,ahol Pál 

oszlopát és Szent Szolomoni katakombáját 

nézhetjük meg. Majd Szent Pál 

oszlopához sétálunk el. Ezután 

megcsodáljuk a Szent Ilona által alapított 

http://cipruson.hu/index.php/varosok/ciprus-varosok/limassol-lemesos


Szent Kereszt hegyi kolostort, az utazás 

során az autópályáról ráláthatunk 

Amathunda ősi királyi városának romjaira. 

Kurionba érkezünk, ahol megnézhetjük az 

öthajós őskeresztény Bazilikát és a 

Vacsora. 

5.nap, szerda :  Kakopetria, Kykko  

Reggeli után Kakopetria felé indulunk, 

ahol rövid sétát teszünk a kis falu, múlt 

századi házai között, meglátogatjuk a XI. 

századi, az UNESCO által a világörökség 

részeként nyilvántartott Tetős Szent 

Miklós templomát. Megnézzük a görög 

ortodox ok leglátványosabb kolostorát, a 

Kykko-i kolostort, ahol egy csodatévő 

Szűsz Mária ikont őriznek. Este vacsora. 

 

 

 

6.nap, csütörtök: Nicosia, Holly Cross 

templom 

Reggeli után Nicosiába, a világ utolsó 

megosztott fővárosába indulunk, ahol a 

vallási közösségek jól megférnek egymás 

mellett. Itt található a gyönyörű Szent 

János Katedrális és a Holly Cross római 

katolikus templom is. Este vacsora, 

7.nap, péntek: Reggeli, Larnaka, Terra 

Santa 

Reggeli után városnézésre indulunk 

Larnakába, melynek során szemügyre 

vesszük Szent Lázár templomát (Terra 

Santa), majd a Kiti angyalok által épített 

templomot látogatjuk meg, majd rövid 

szabadidő után vacsora a hotelben. 

8.nap, szombat:  

Korán reggel transzfer a reptérre és indulás 

haza Budapest felé.

Részvételi díj: 1029- eur/fő 
 

Részvételi díj tartalmazza: 

 a  repülőjegyet, 

 reptéri illetéket, 

 transzfert a szállodába, illetve vissza a repülőtérre 

 szállást félpanziós ellátással, 

 útlemondási biztosítást és betegség baleset poggyászbiztosítást 

 magyar nyelvű idegenvezetést, 

 

 

Társítás lehetséges! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

  

Jelentkezni lehet: csohany42@freemail.hu ( Csohány Gábor) vagy maci556@t-online.hu                     

( Medveczki Aranka ) e-mail címen vagy a  387-5942 vagy a 06 30 641 5686 mobil számon. 
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