Направете своята резервация за незабравима 8-дневна екскурзия до Кипър

Вашата програма
Изключителна обиколка с наш опитен екскурзовод с български език из мечтаните
забележителности на Кипър. Съчетава незабравими срещи архитектурни
шедьоври, фантастични възможности за пазаруване, пълен релакс в топ
хотели и много възможности за допълнителни екскурзии.
УДИВИТЕЛНИ
ПЕЙЗАЖИ
Ще можете да се докоснете се до забележителната архитектура на Кипър! Очакват Ви
разходки сред стартинни градове, пристанища и малките, тесни улички на Кипър,
пълни с романтика!
Ще се насладите на едни от най-красивите и романтични прейзажи! Ще имате възможност да се
разходите по брега на Средиземно море и да се потопите в екзотиката на една от найприказните дестинации в света - остров Кипър!

Невероятна АРХИТЕКТУРА
Ще можете да се докоснете се до забележителната архитектура на Кипър!
Очакват Ви разходки сред стартинни градове, пристанища и малките, тесни
улички на Кипър, пълни с романтика!

Програмата включва:
1 ден
Полет София - Анталия - Никозия
Пристигане в Никозия, където ще Ви посрещне екскурзовод и ще Ви съпроводи до
Фамагуста - Перлата на Кипър. Настаняване.

2 ден
Фамагуста
Ще разгледате красивия, пристанищен град с множество сгради в средиземноморски
стил. Свободно време за плаж или разходка. Нощувка.

3 ден
Свободно време/ п-ов. Kарпас
Полуостровът е с уникални флора и фауна и затова е защитена зона. Можете да
посетите манастира на св. Апостол Андрей, както и замъка Кантара, построен през 900
г. Гледката е приказна!

4 ден
Саламин - манастир св. Варнава - Кирения
Ще посетите манастира св. Апостол Варнава, а след това и руините на древния град
Саламин от творбите на Омир. Възможност за разходка и пазар.

Нашите любезни партньори ще Ви предложат екскурзия до крайбрежния град Пафос родното място на Афродита

Свободно време и разходка из приказния, пристанищен град - Кирения.

Ще преминете през "Зелената линия", разделяща столицата на две части, ще
разгледате катедралата "Св. София", Венецианските стени на Никозия и още куп
забележителности!

Автобусът ще Ви закара до летището, откъдето започва полетът обратно към
България.

