PASTE IN CIPRU
Paphos - Relaxare, emotie si aventura
Perioada: 27.04 – 02.05.2019
Peisaj rural frumos, statiune cosmopolita, atractii istorice si activitati sportive, regiunea Paphos are ceva de
oferit pentru fiecare. Chiar daca esti un iubitor al relaxarii la soare sau un explorator, exista atat de multe
motive sa vizitezi aceasta frumoasa parte a Ciprului. Regiunea ofera posibilitatea de a te bucura atat de mare
cat si de munti, dar si de mostenirea culturala prin multitudinea de site-uri arheologice. Atmosfera romantica
pluteste in aer in timp ce te plimbi pe urmele Afroditei, zeita iubirii si frumusetii.
Cu 75km de coasta superba, Paphos detine multe plaje premiate cu steag albastru, fiind in topul alegerilor
pentru inot, snorkelling si scuba diving.
Este de asemenea in topul preferintelor pentru famiile cu copii, oferind o experienta relaxata si fara stres.
Parcuri de distractie, acvatice, rezervatii de pasari si animale, acvariu, si localnici iubitori de copii, ceea ce va
asigura de o primire calduroasa oriunde mergeti.
Vino cu noi intr-o experienta completa de la explorarea traditiilor locale, a istoriei si legendelor pana la
relaxare pe plaja.
Experiente locale:
• Relaxati-va pe faimoasa plaja Kato Paphos
• Descoperiti leaganul traditiilor cipriote in Satul Omodos si la Manastirea Kykkos
• Calcati pe urmele zeilor explorand Piatra Afroditei si Limassol
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ZIUA 01 – 27.04.2019: BUCURESTI – PAPHOS
Plecam de pe Aeroportul Otopeni cu Ryanair la ora 06:45 si aterizam pe aeroportul din Paphos la ora 08:55.
Transfer de la aeroport la hotel Aloe. Timp liber la dispozitie.
Hotelul este situat in Kato Paphos, una dintre cele mai cautate plaje si la 10 minute de mers pe jos de atractiile
faimoase. Cu 2 picine exterioare, acest resort de 4* este la 150 de m de plaja si de zona de sporturi pe apa.
De asemenea detine o picina interioara incalzita, zona de wellness, servicii de babysitting, asistenta medicala.
Restaurantele ofera mancare locala dar si internationala. Seri tematice sunt gazduite, in timp ce copiii pot lua
cina mai devreme.
Cazare: hotel Aloe 4* sau similar in Paphos
Nivel cazare: standard
ZIUA 02 – 28.04.2019: PAPHOS
Zi libera la dispozitie pentru vizite sau relaxare la plaja.
O destinatie recunoscuta pentru istoria sa si pentru siturile arheologice, cu Mormintele Regilor, situl
arheologic faimos care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, cu Acropola si Odeonul, ce uimesc prin
modul in care au fost sculptate, cu Columna Sfantului Paul, biserica Kyriaki Chrysopolitissa si Fortareata
Saranta Kolones din Parcul Arheologic.
Pentru copii, una dintre dintre principalele atractii din Paphos este Acvariul. Acestia pot face o incursiune in
lumea subacvatica si pot vedea o serie de specii de pesti din Marea Mediterana, din oceane dar si specii de
pesti de apa dulce.
Cazare: hotel Aloe 4* sau similar in Paphos
Nivel cazare: standard
Mese: mic dejun
Experienta: exploreaza si simte spiritul locul, bucura-te de timp liber.
ZIUA 03 – 29.04.2019: SATUL OMODOS SI MANASTIREA KYKKOS
Astazi descoperim traditii Cipriote intr-o excursie la Satul Omodos si Manastirea Kykkos.
O sa vedem intr-o singura zi ceea ce alti turisti vad intr-o saptamana! O experienta de neuitat in care vei
descoperi Muntii Troodos, inima verde a Ciprului, sate traditionale si locuri sfinte.
Prima oprire va fi intr-unul dintre cele mai frumoase sate de pe insula, Omodos, renumit pentru arhitectura
locala si colectia de vinuri. Omodos este un sat pitoresc cu case de piatra, stradute pietruite pline cu flori,
oameni foarte primitori. De-a lungul anilor si-a pastrat identitatea si obiceiurile. Aici vom degusta unul dintre
vinurile traditionale din Cipru, “Comandaria” si tuica locala, asa numita “Zivania” si vom vizita impreuna
Manastirea Sfintei Cruci (un fragment din sfoara cu care Iisus Hristos a fost legat la maini in timpul crucificarii
si moastele Sf. Filip).
Urmatoarea oprire va fi la Kykkos, cea mai mare si totodata cea mai importanta si bogata manastire din Cipru
(mozaicuri aurite, icoane antice, relicve religioase adecvate), total diferita de toate manastirile vazute pana
acum. Aici vom admira icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul Iisus, capodopera pictata de
catre Apostolul Luca si binecuvantata de Fecioara Maria.
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Cazare: hotel Aloe 4* sau similar in Paphos
Nivel cazare: standard
Mese: mic dejun
Experienta: descoperim traditii Cipriote vizitand Satul Omodos si Manastirea Kykkos
ZIUA 04 – 30.02.2019: PIATRA AFRODITEI SI LIMASSOL
Istoria si Legenda defineste aceasta zi, Piatra Afroditei si Limassol asteapta sa le descoperim.
Calcam pe urmele zeilor, intr-o calatorie plina de legende si istorie la tarmul Mediteranei! Retraim timpurile
antice admirand locuri pline de mister.
Prima oprire va fi la Petra tou Romiou - Locul de nastere al Afroditei. Legenda spune ca aici s-ar fi nascut, din
spuma marii, zeita frumusetii, pasind pentru prima data pe nisipul cald al Ciprului. Localnicii sunt gata sa jure
ca daca cineva inoata in jurul pietrei de 3 ori intinereste cu 10 ani. Incearca o limonada rece si fructe abia
culese din copac intr-o livada de portocali.
Urmeaza Limassol, al doilea oras ca importanta din Cipru. Este unul dintre cele mai cosmopolite localitati ale
insulei ce imbina perfect arhitectura veche cu cea noua. Timp liber in centrul orasului pentru a admira Limassol
Marina si locurile pe unde, odata, a calcat Richard Inima de Leu.
Ne intoarcem in Paphos.
Cazare: hotel Aloe 4* sau similar in Paphos
Nivel cazare: standard
Mese: mic dejun
Experienta: istoria si legenda explorand Piatra Afroditei si Limassol
ZIUA 05 – 01.05.2019: PAPHOS
Zi libera la dispozitie sau optional excursie de 1 zi la Nicosia si Lefkara.
Descopera singura capitala europeana divizata, o incursiune unica in teritoriul unde traditia orientala se
intalneste cu lumea greaca. Prima oprire va fi in pitorescul sat Lefkara, renumit pentru arhitectura venetiana,
broderiile facute de localnice si bijuteriile din argint. Ne vom plimba pe stradutele pline cu flori pana la biserica
satului, biserica ce pastreaza un mic fragment din crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul.
Drumul ne va conduce in Nicosia, singurul oras divizat, capitala atat pentru partea greaca cat si pentru partea
turca a acestui oras. Vom trece pe langa poarta Famagusta, Monumentul Libertatii si Palatul Arhiepiscopal,
resedinta lui Makarios cat timp acesta a fost presedinte. Urmeaza o plimbare in celebrul cartier din centrul
orasului, numit “Laiki Yitonia“, despre care se spune ca este paradisul cumparaturilor – o zona pietonala,
restaurata, cu foarte multe cladiri vechi ce redau un aer boem, plina cu magazine pentru toate gusturile. Vom
face un popas in piata Elefteria de unde veti avea timp liber pentru a va plimba sau pentru a face cumparaturi,
iar apoi vom trece asa numita “Linie verde”, diviziunea politica intre Cipru si partea turca si vom vizita catedrala
Sf Sofia, transformata astazi in moschee. Astfel, veti observa care sunt diferentele dintre cele parti si veti afla
cum de s-a ajuns la aceasta situatie. Ne intoarcem in Paphos.
Cazare: hotel Aloe 4* sau similar in Paphos
Nivel cazare: standard
Mese: mic dejun
Experienta: exploreaza si simte spiritul locul, bucura-te de timp liber.
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ZIUA 06 – 02.05.2019: PAPHOS - BUCURESTI
Dimineata transfer la aeroport pentru imbarcare pe zborul companiei Ryanair spre Bucuresti cu decolare la
ora 09:20. Sosire in pe aeroportul Otopeni la ora 11:30.

Costuri
✓ Persoana in camera dubla: 520 Euro
✓ Al treilea adult in camera tripla: 495 Euro
✓ Copil 2-11 ani in camera dubla cu 2 adulti: 470 Euro
✓ Persoana in camera single: 590 Euro

Marime grup
✓ Grup minim de 15 persoane.
✓ In cazul in care grupul minim nu se realizeaza, excursia se anuleaza sau tariful se recalculeaza.

Pachetul include
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilete de avion cu Ryanair pe ruta Bucuresti – Paphos si retur
Toate taxele de aeroport
Prioritate si 2 bagaje de mana: 1 bagaj mic care sa incapa sub scaunul din fata (max. 40x20x25cm) si
1 bagaj de maxim 10kg (max. 55x40x20cm)
5 nopti de cazare la hotel Aloe 4* sau similar in Paphos
Mese: mic dejun
Experiente locale:
✓ Descoperim traditii Cipriote vizitand Satul Omodos si Manastirea Kykkos (intrari incluse)
✓ Istoria si legenda explorand Piatra Afroditei si Limassol (intrari incluse)
Toate transferurile si vizitele incluse in itinerariu cu transport privat
Servicii de ghizi locali in limba engleza pe durata excursiilor
TVA

Pachetul nu include
•
•
•
•
•
•

Taxa de bagaj de cala: aproximativ 50 Euro/piesa de bagaj de maxim 20 kg/dus-intors (optional, cu
plata in agentie la inscriere)
Nota! O familie de 2 persoane poate opta pentru un singur bagaj de cala
Asigurarea medicala optionala
Asigurarea storno optionala, se incheie in aceeasi zi cu contractul turistic
Alte mese in afara celor mentionate in program
Alte excursii si activitati optionale
Bacsisul pentru ghizii si soferii locali

Orar de zbor
27.04.2019 Bucuresti Paphos
02.05.2019 Paphos

06:45 08:55 Durata zbor: 2 ore si 10 minute

Bucuresti 09:20 11:30 Durata zbor: 2 ore si 10 minute
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Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
•
•

Avans de 50% din valoarea excursiei in momentul inscrierii.
Plata integrala cu cel tarziu 30 de zile inainte de data plecarii.

Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului
contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:
a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 46 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 45 - 30 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile
inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Informatii generale de calatorie
Documente de calatorie
✓ Carte de identitate sau pasaport in curs de valabilitate
✓ Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deterioare a elementelor
de siguranta.
✓ In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de
autoritati in vederea emiterii unei noi carti de identitate.
Informatii cazare
✓ Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile de resort locale.
✓ Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile
specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari
sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort.
✓ Distributia si tipul camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; detaliile legate de
amplasarea, aspectul camerei sau orice cerinta speciala a pasagerului se rezolva direct la receptia
hotelului (in functie de disponibilitati).
✓ Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere
duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi un pat pliant, un
fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
✓ Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (seif,
minibar, internet, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu
exactitate asupra lor.
✓ La plecare, clientii sunt rugati sa respecte cu strictete ora de plecare din hotel catre aeroport anuntata
de reprezentantul agentiei Explore Travel si inainte de predarea cheilor la receptia hotelului sa achite
toate cheltuielile suplimentare efectuate pe perioada sejurului.
Informatii companii aeriene
✓ Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite
modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la
momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa momentul plecarii pentru zborul/zborurile
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✓
✓
✓

✓
✓

de intors. Agentia organizatoare va informa pasagerii asupra eventualelor modificari survenite
independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute.
In cazul anularii unui zbor operat de o companie aeriana low cost, orice rerutare se va face doar pe
zborurile proprii, si nu pe zborurile alor companii.
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului
de a calatori cu avionul.
Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord
isi rezerva dreptul de a nu permite imbarcarea, respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in
cauza.
Explore Travel nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul
pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control
Pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti
la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare,
va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal.

Documente pentru minori
✓ Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte
exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o
copie dupa actul de deces.
✓ Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a
acestui certificat.
✓ Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara
hotararea judecatoreasca definitiva prin care i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul
de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt parinte
exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
✓ Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar
acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat precum si cazier juridic
pentru persoana care ii insoteste.
✓ Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de
frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2
alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la nr. de telefon
021.9590.
Nota
✓ In functie de anumite situatii speciale, programul poate fi modificat de conducatorul de grup, fara insa
a aduce prejudicii structurii de baza a programului
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