ORLANDO PIELGRZYMKI PAWEŁ WOLNICKI
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D
Tel./Fax: +48 12 276 24 39 wew. 23
Tel. kom. +48 791 992 802
orlando@orlando.com.pl
www.orlando.com.pl, www.pielgrzymki.pl
NIP: 945-13-16-193, REGON: 121286505

LARNAKA – LEFKARA – NIKOZJA – STAVROVOUNI – GÓRY TROODOS – KYKKOS –
PETRA TOU ROMIOU – PAPHOS – FAMAGUSTA – SALAMIS
Termin: 20.10

– 27.10.2018

Dzień 1: Wylot do Larnaki
20.10.2018
Grupa spotyka się z pilotem o ustalonej godzinie w porcie lotniczym Warszawa – Chopin na dwie godziny przed
planowanym odlotem - (ok. 20:30). Odprawa biletowo – bagażowa. O godzinie 22:30 wylot na Cypr.
Dzień 2: Larnaka, Lefkara
21.10.2018
O 02:55 czasu lokalnego lądowanie w Larnace. Nocny transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek w
pokojach, późne śniadanie. Po nim spotkanie z przewodnikiem lokalnym i przejazd do Larnaki, gdzie według tradycji
ortodoksyjnej znajduje się grób przyjaciela Jezusa - św. Łazarza. Będzie okazja zobaczenia meczetu i zetknięcia się z
tradycją i sztuką islamu. Następnie przejazd do Lefkary - znanej z rzemiosła, rzeźb wykonanych ręcznie i architektury.
Czas wolny. Po nim powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Nikozja, Stavrovouni
22.10
Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Klasztoru Św. Krzyża w Stavrovouni (kobiety nie mogą wejść do środka).
Dalej przejazd do Nikozji, stolicy Cypru i Cypru Północnego. Stolica Cypru nadal pozostaje jedyną na świecie podzieloną
stolicą, z częścią północną (turecką) i częścią południową (grecką), oddzielonymi od siebie zieloną linią, strefą
zdemilitaryzowaną utrzymywaną przez ONZ. Odwiedzimy tutaj Muzeum Archeologiczne, Muzeum Bizantyjskie z ikonami
z Viii – XVIII w. Nawiedzimy również Katedrę Św. Jana. Spacer starymi uliczkami Nikozji, dotrzemy do linii demarkacyjnej
stolicy Cypru. Popołudniu powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: Góry Troodos, Kykkos
23.10
Po śniadaniu, przejazd w Góry Troodos, gdzie znajduje się 10 bizantyjskich kościołów wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Nawiedzenie najsłynniejszego klasztoru na Cyprze – klasztoru Kykkos, gdzie znajduje się ikona
NMP namalowanie której przypisuje się ewangeliście Łukaszowi. Przejazd do klasztoru Św. Jana w Kalapanaiotis. Powstał
on w miejscu, gdzie Św. Paweł i św. Barnaba ochrzcili pierwszego Cypryjczyka – św. Heraklidosa, swojego pierwszego
przewodnika po wyspie, który potem został pierwszym biskupem na Cyprze. Powrót do hotelu na obiadokolację i
nocleg.
Dzień 5: Petra tou Romiou, Paphos
24.10
Śniadanie. Przejazd do miejsca narodzin Afrodyty - Petra tou Romiou. Legenda głosi, iż w tym miejscu grecka bogini
miłości wyłoniła się z piany. Następnie przejazd do Pafos, gdzie zobaczyć można m.in.: ruiny wczesnochrześcijańskiej
bazyliki, odeon – starożytny teatr, zamek bizantyjski, oraz mozaiki w domu Dionizosa. Zwiedzimy pozostałości
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największej wczesnochrześcijańskiej bazyliki na Cyprze wraz z kościołem Ayia Kyriaki i pręgierzem św. Pawła. Na koniec
przejazd do klasztoru Agios Neofytos, gdzie będziemy podziwiać malowidła z Groty Neofitosa – pustelni, w której asceta
spędził kilkadziesiąt lat życia. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6: Famagusta – Salamis 25.10
Po śniadaniu, przejazd do Famagusty, gdzie zobaczymy ruiny murów wzniesionych przez władców weneckich oraz wieżę
Otello, kościół św. Mikołaja, ruiny kościoła św. Jerzego oraz św. Piotra i Pawła. Wizyta w Salaminie, gdzie przypłynął św.
Paweł z Barnabą: nawiedzimy kościół św. Barnaby, zobaczymy jego grób. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7: dzień wolny 26.10
Rano śniadanie w hotelu. Czas wolny na plażowanie, zakupy, spacer. Wieczorem obiadokolacja w hotelu.
Dzień 8: Wylot do Polski
27.10
Po północy (noc z 26.10 na 27.10) wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Wylot z Larnaki o godz. 03.40. Przylot
do Warszawy o godz. 06.15. Pożegnanie z pilotem i zakończenie pielgrzymki.

Cena: 2390 zł/os + koszt samolotu ok. 1330 zł* / os
Kalkulacja cenowa na min. 44 osoby płatne + 2 gratis
CENA ZAWIERA:
Przelot liniami PLL LOT na trasie Warszawa – LARNAKA – Warszawa – bagaż główny, bagaż podręczny, opłaty lotniskowe
transfery komfortowym autokarem na Cyprze (klimatyzacja, video, rozkładane fotele);
7 noclegów w hotelach *** (pokoje 2 – osobowe pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 3 – os do potwierdzenia);
wyżywienie 2 x dziennie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji;
ubezpieczenie Signal Iduna: KL i NNW; choroby przewlekłe
opiekę polskojęzycznego doświadczonego pilota;
przedstawiony program pielgrzymki, Msze Św., podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, kosztów związanych z realizacją
programu, (ok. 85 EUR – zbierane przez pilota grupy i na koniec pielgrzymki rozliczane); zwyczajowych, obowiązkowych
napiwków dla przewodnika i kierowcy – ok. 32 euro łącznie, napoi do obiadokolacji; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej (4,14 % łącznej ceny pielgrzymki), świadczeń nie wymienionych w ofercie; transferu autokarem na/z
lotniska w Warszawie, dopłaty do pokoju SGL (210 euro).
B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.
B.P. „ORLANDO TRAVEL” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze. W przypadku zmiany
godzin przelotów B.P. Orlando Pielgrzymki zastrzega sobie możliwość zmian w programie (szczególnie w dniu pierwszym i ostatnim).
* Oferta cenowa została przygotowana w dniu 02.03.2018 na podstawie dostępności miejsc w hotelach oraz liniach lotniczych.
Żadne rezerwacje nie zostały dokonane. W momencie wpłaty zaliczki przez grupę bilety będą rezerwowane i wówczas potwierdzana
jest ostateczna cena imprezy.
Ponieważ wycenę programu przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym względem jego realizacji, chcielibyśmy zwrócić
uwagę, że w przypadku wzrostu kursu walut, wzrostu cen paliwa, opłat lotniskowych, itp. cena może ulec zmianie.
UWAGI:
PRZELOT: Przelot realizowany przez PLL LOT. Cena przelotu uzależniona jest od wczesnej rezerwacji. Ceny przelotu mogą się
zmieniać w zależności od terminu zakupu biletów. Każdemu pasażerowi w ramach wykupionego biletu lotniczego przysługuje
posiadanie 1 sztuki bagażu głównego o wadze do 23 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego do 8 kg. Na pokładzie samolotu nie jest
serwowany catering.

