8 dias

Chipre
Karavas

Mar Mediterrâneo

Cód. 04216CR

(7 noites de hotel)
desde

790 €
908 USD
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RUAS DE LÁRNACA

Garantidas
✓emSaídas
Espanhol

(desde 2 pessoas)

Dia 1º Lárnaca
• Terça-feira.

Chegada a Lárnaca e traslado ao
hotel. Alojamento.
Dia 2º Lárnaca/Limassol/Curium/
Lárnaca
• Quarta-feira • Café da manhã.

Saída para Curium. Visita das ruínas: o teatro grego, a casa de Eustolio com as suas termas romanas e
seus belos mosaicos, a basílica cristã
primitiva do século IV, a sede do
bispo da cidade e o batistério recémrestaurado. Após a visita, iremos
seguindo nossa rota até o vizinho
Santuário de Apolo Hylates. Na Antiguidade, este foi um dos lugares
mais importantes da ilha dedicada ao
deus sol Apolo. As ruínas atuais
remontam aos tempos romanos,
embora os restos do século VII AC já
serem conhecidos. Continuação através das plantações de cítricos Phassouri, para chegar ao centro antigo
da cidade de Limassol. Tempo livre.
À tarde, regresso a Lárnaca. Visita
da Igreja e do túmulo de São Lázaro. Após a visita desta Igreja, viajaremos para a cidade de Kiti para visitar
a Igreja Angeloktistos do século XI.
No arco desta Igreja, se encontra,
muito bem conservado um mosaico
bizantino do século VI da Virgem
entre os Arcanjos. Regresso à tarde
para o hotel.
Dia 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca
• Quinta-feira • Café da manhã.

Saída para Pafos, antiga capital
romana de Chipre. Chegaremos a
"Petra Tou Romiou" a grande rocha
que sobressai do mar e que é o lugar
onde, segundo a mitologia, nasceu à
deusa da beleza e do amor, Afrodite.
Breve parada para fazer fotos e continuação para Kato Pafos para visitar os Túmulos dos Reis. Tempo livre
para passear pelo porto pesqueiro e

almoçar. Continuação para o Parque
Arqueológico, onde estão os mosaicos romanos das casas de Dionísio,
Aion e Teseu, que são Património da
Humanidade da UNESCO. À tarde
visita da Coluna de São Paulo, onde
foi amarrado pelos romanos e da
Igreja bizantina, na aldeia de Yeroskipos. Regresso ao hotel. Alojamento.
Dia 4º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca
• Sexta-feira • Café da manhã.

Saída em direção a Nicósia, capital
da ilha, conhecida também como "a
última cidade dividida da Europa",
que possui o atrativo da cruzar de
oeste para leste em alguns poucos
passos. Esta passagem é atualmente
a mais fácil devido ao levantamento
parcial das restrições para o turismo,
junto à famosa Rua Ledra. Vamos
visitar na parte sul, o Museu
Arqueológico e sua maravilhosa
coleção de peças, abrangendo a
longa história da ilha e depois iremos
para o Palácio Arcebispal onde se
encontra a Catedral de São João, que
foi construída no século XVII. Terminadas estas visitas, teremos tempo
livre para almoço e para passar pelo
check point da Rua Ledra para visitar
a parte Norte da cidade. Visitaremos o Buyuk Han, antiga pousada
para comerciantes do S. XVI, atualmente dedicada à área de lazer e
depois a Catedral de Santa Sofia,
transformada em mesquita após a
conquista turca da ilha em 1570. À
tarde, regresso a Lárnaca. Alojamento no hotel.
Dia 5º Lárnaca/Montaña Troodos/
Lárnaca
• Sábado • Café da manhã.

Saída para a montanha de Troodos,
atravessando a floresta e as vilas tradicionais. Chegada à cidade de Peristerona, onde se encontra a igreja de
São Barnabé e São Hilário, exemplo

de arquitetura bizantina, planta de
cruz grega e 5 abóbadas. Continuação da viagem à aldeia Nikitari. Nos
arredores da aldeia de Nikitari visitaremos a bela igreja bizantina de
Panagia tis Asinou. Construída no
século XII, pertence a um seleto
grupo de igrejas rurais declaradas
Patrimônio Cultural da Humanidade
pela UNESCO. Em seguida, vamos
continuar para a aldeia de Laghoudera para visitar a Igreja Panagia
tou Araka, Patrimônio da Humanidade. Continuação da viagem atravessando a floresta até a cidade de
Pelendri. Nos arredores da cidade
encontra-se uma das mais importantes prensas de vinho da ilha, da família Tsakkas. Terminaremos a visita
com uma degustação de vinhos.
Uma vez terminada a visita, continuação da viagem para a cidade de
Omodos. Tempo livre e visita do
Mosteiro da Santa Cruz e da Prensa
Medieval do Vinho. Regresso à
tarde para o hotel. Alojamento.
Dia 6º Lárnaca
• Domingo • Café da manhã.

Dia livre para atividades pessoais:
praia, compras, etc. Alojamento no
hotel escolhido.
Dia 7º Lárnaca

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ e 14 VISITAS
Este Programa Inclui:
- 7 noites de alojamento no hotel escolhido em Lárnaca, em
quarto standard com banheira e/ou ducha, em regímen de
alojamento com café da manhã.
- Excursão indicada no programa, em ônibus moderno com ar
condicionado, guia de língua espanhola e entradas.
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2019 (TERÇA-FEIRA)
Junho: 11 e 25 - Julho: 2, 9, 16, 23 e 30
Agosto: 6, 13, 20 e 27 - Setembro: 3 e 17 - Outubro: 1 e 15
Temporada Media

Temporada Alta

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.)
- Tour regular garantido em espanhol.
- O itinerário publicado corresponde as saídas de Terças-feiras.
- Por motivos técnicos, a ordem das visitas poderão modificar-se
sem aviso prévio, mantendo-se o conteúdo do programa.
- O programa será modificado durante os dias livres em Lárnaca
para aqueles para passageiros com saídas nas Sextas-feiras e
domingos, mantendo-se íntegras as visitas/excursões especificadas. Rogamos consultar.
- A rede rodoviária é muito boa, com rodovias.

MONTANHA DE TROODOS

• Segunda-feira • Café da manhã.

Dia livre. Opcionalmente excursão a
Famagusta, Salamis e Keryneia (consultar detalhes ao seu guia em destino). Alojamento no hotel escolhido.
Dia 8º Lárnaca
• Terça-feira

Na hora indicada se realizará o traslado ao aeroporto.
RUINAS DE CURIUM

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)
Hotéis em Chipre

Livadhiotis City 2*
Amorgos 3*
Lordos Beach 4*
Golden Bay 5*

base quarto duplo

790
860
1.085
1.220

supl. indiv.

196
380
590
700

Suplementos
Por temporada media .............................................................................................. 75
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30
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