
 

 
 

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ  

6 ΗΜΕΡΕΣ 

(ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ -  ΛΕΥΚΩΣΙΑ -  

ΤΡΟΟ∆ΟΣ – Μ. ΚΥΚΚΟΥ – ΠΑΦΟΣ) 

 

1
η
  ηµέρα, Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 13/04/17, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ. 

      Συγκέντρωση των εκδροµέων, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το αεροδρόµιο 
του Ακτίου. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και απ΄ ευθείας πτήση για Λάρνακα στις 15:45. Άφιξη 
στην Λάρνακα στις 17:45 και επιβίβαση στο πούλµαν όπου θα αναχωρήσουµε για τη Λεµεσό. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

2
η
  ηµέρα, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14/04/17, ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ. 

      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την ``µοναδική µοιρασµένη 
πρωτεύουσα της Ευρώπης΄΄, τη Λευκωσία. Πρώτη µας στάση - επίσκεψη  θα είναι το µουσείο 
- κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Χειροτεχνίας και συνεχίζουµε για τον Τύµβο της Μακεδονίτισσας, 
το Προεδρικό Μέγαρο, την Βουλή των Αντιπροσώπων, το Αρχαιολογικό µουσείο και τα 
φυλακισµένα µνήµατα. Άφιξη στην παλιά Λευκωσία που είναι περιτριγυρισµένη από 
Βενετσιάνικα Τείχη. Θα καταλήξουµε στη ``Λαϊκή Γειτονιά`` όπου θα έχετε χρόνο στη διάθεσή 
σας για φαγητό και ψώνια στις γνωστές οδούς Λήδρα και Ονασαγόρου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούµε περπατώντας τις ιστορικές εκκλησίες που βρίσκονται εντός των τειχών για να 
δούµε τους εντυπωσιακούς επιτάφιους. Μεταξύ των εκκλησιών που θα επισκεφθούµε, θα είναι 
ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη µε τις θαυµάσιες τοιχογραφίες. Επίσης θα δούµε το 
άγαλµα της Ελευθερίας και θα περάσουµε κοντά από την ΄΄πράσινη γραµµή΄΄. Θα 
καταλήξουµε στην Πύλη Αµµοχώστου όπου θα µας παραλάβει το πούλµαν για να 
επιστρέψουµε στην Λεµεσό. Χρόνος για ξεκούραση και φαγητό. Μετά θα παρακολουθήσουµε 
τη λειτουργία του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.  
 

3
η
  ηµέρα, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, 15/04/17,  ΛΕΜΕΣΟΣ – ΤΡΟΟ∆ΟΣ – ΚΥΚΚΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ. 

     Πρωινό. Σήµερα θα έχουµε µια ξεχωριστή ολοήµερη εκδροµή στα ορεινά θέρετρα της 
Κύπρου. Γραφικά χωριουδάκια, φωλιασµένα στις πλαγιές του όρους Τρόοδος, παραδοσιακή 
λαϊκή τέχνη, περίφηµα κρασιά και γλυκές γεύσεις, κάνουν αυτή την εκδροµή πιο 
ενδιαφέρουσα. ∆ιασχίζοντας την οροσειρά του Τρόοδος, η πρώτη µας στάση είναι στο χωριό 
Όµοδος. Το στολίδι και το πραγµατικό καµάρι του Οµόδους είναι το Μοναστήρι του Τιµίου και 
Ζωοποιού Σταυρού και είναι κτισµένο στην καρδιά της κοινότητας. Ορθώνεται µεγαλόπρεπα 
και µε την επιβλητικότητά του αποτελεί σηµαντικό µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
Κύπρου. Το µοναστήρι του Τιµίου Σταυρού είναι από τα παλαιότερα και πιο ιστορικά 
µοναστήρια του νησιού. Χρόνος ελεύθερος στην κεντρική πλατεία του χωριού και συνεχίζουµε 
για επίσκεψη στο φηµισµένο µοναστήρι της Μονής του Κύκκου, µε την θαυµατουργή εικόνα 
της Παναγίας. Σύµφωνα µε την παράδοση η εικόνα αυτή είναι ζωγραφισµένη από τον 
Ευαγγελιστή Λουκά. Από εκεί αναχωρούµε για το καταπράσινο θέρετρο στους πρόποδες του 
Τροόδους, τις Πλάτρες. Σχετική παραµονή και αναχώρηση για επιστροφή στη Λεµεσό. 
Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και αναχώρηση για εκκλησιασµό, όπου θα 
παρακολουθήσουµε τη Θεία λειτουργία της Αναστάσεως.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
4
η
  ηµέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ , 16/04/17,  ΛΕΜΕΣΟΣ. 



       Πρωινό. Ηµέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας για να γνωρίσουµε από κοντά την πόλη της 
Λεµεσού. Θα περπατήσουµε στην παλιά πόλη  µε το παλιό λιµάνι και το Μεσαιωνικό Κάστρο 
και θα καταλήξουµε στη µαρίνα που αποτελεί το κόσµηµα της Κύπρου από το 2014, εδώ 
υπάρχουν αρκετά εστιατόρια, καφετέριες, εµπορικά καταστήµατα και η µαρίνα που έχει την 
δυνατότητα ελλιµενισµού 600 σκαφών. Σας προτείνουµε επίσης πασχαλινό γεύµα στο 
ξενοδοχείο µε ζωντανή παραδοσιακή µουσική, χορευτές, πλούσιο µπουφέ µε πασχαλινά 
εδέσµατα, σούβλες, οβελία, και άλλα πολλά.  Ξεκούραση και το απόγευµα χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη της Λεµεσού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
  
5
η
  ηµέρα, ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 17/04/17, ΛΕΜΕΣΟΣ – ΠΑΦΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ. 

       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για ολοήµερη εκδροµή στην Πάφο. 
∆ιασχίζοντας τους αµπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουλίου, φτάνουµε στον Πύργο των 
Ιπποτών στο Κολόσσι. Το κάστρο που είναι κτισµενο στη νότια άκρη του χωριού αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα µεσαιωνικά οχυρωµατικά έργα που σώζονται στην Κύπρο. Συνεχίζουµε 
για τον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου και από εκεί, ο δρόµος µας φέρνει στην Πέτρα του 
Ρωµιού, όπου κατά την παράδοση µέσα από τους αφρούς των κυµάτων αναδύθηκε η θεά της 
οµορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την κατακόµβη της Αγίας 
Σολοµωνής. Η εκκλησία της, βρίσκεται στην Κάτω Πάφο, στη λεωφόρο του Αποστόλου 
Παύλου. Έχει λαξευτεί σε ασβεστόλιθο κάτω από το έδαφος. Αρχικά ήταν κατακόµβη, αν και 
µερικοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για τάφους που χρονολογούνται από την 
ελληνιστική περίοδο. Στο βράχο πάνω από την εκκλησία υπάρχει µια µεγάλη, αιωνόβια 
τρεµιθιά. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κρεµάσει κανείς στα κλαδιά της µια δική του προσφορά, 
συνήθως µαντήλι, οι ασθένειές του θα θεραπευτούν. Πολλοί άνθρωποι, τόσο ντόπιοι όσο και 
επισκέπτες, το ακολουθούν ακόµα και σήµερα. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας για τις στήλες 
του Αποστόλου Παύλου. Η Στήλη του Αποστόλου Παύλου αποτελεί µία από τις δηµοφιλείς 
στάσεις των προσκυνητών που έρχονται για να δουν τα θρησκευτικά αξιοθέατα αυτού του 
πρώιµου προπυργίου της χριστιανικής πίστης. Μαστιγώθηκε 40 φορές επειδή κήρυττε τις 
χριστιανικές διδαχές στο νησί. Επόµενη στάση µας είναι η Έπαυλη του ∆ιονύσου. Ο 
διάκοσµος των ψηφιδωτών και οι µυθολογικές συνθέσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 
αναστηλωµένης αυτής ρωµαϊκής έπαυλης, η οποία χρονολογείται από τον δεύτερο αιώνα µ.Χ. 
Η έπαυλη ονοµάζεται "Οικία του ∆ιονύσου" χάρη στις πολλές αναπαραστάσεις του ∆ιονύσου, 
του θεού του κρασιού. Στο τέλος, θα καταλήξουµε στο γραφικό λιµανάκι της Πάφου µε το 
κάστρο, όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη Λεµεσό. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 

6
η
  ηµέρα, ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 18/04/17, ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 

     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τη Λάρνακα. Άφιξη στο αεροδρόµιο 
και επιβίβαση στο αεροσκάφος, όπου θα έχουµε απ΄ ευθείας πτήση για το Άκτιο στις 16:20. 
Άφιξη στο Άκτιο στις 18:30. Επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στην πόλη µας, µε έντονες 
εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή έγκαιρα και να 

συνοδεύεται µε προκαταβολή 150 κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 15 ηµέρες πριν την 

αναχώρηση της εκδροµής δεν θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό γίνεται προς 

όφελος των πελατών οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε να είναι έγκαιρη 

η ενηµέρωσή τους για την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  : 
· Μεταφορά µε πούλµαν του γραφείου µας από Ιωάννινα – Άκτιο – Ιωάννινα. 
· Αεροπορικά εισιτήρια µε απ΄ ευθείας πτήση από Άκτιο – Λάρνακα και Λάρνακα – Άκτιο. 
· Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στη Λεµεσό σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 3***. 
· Πέντε (5) πρωινά. 
· Πέντε (5) δείπνα. 
· Μετακινήσεις από αεροδρόµιο – ξενοδοχείο και ξενοδοχείο αεροδρόµιο µε τοπικό 

πούλµαν. 
· Μετακινήσεις βάση του προγράµµατος µε τοπικό πούλµαν.  
.    Τοπικός ξεναγός στις ηµερήσιες εκδροµές, Λευκωσία, Τρόοδος – Κύκκος και Πάφος. 
.    Αρχηγός του γραφείου µας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
· Ασφάλεια  αστικής  ευθύνης 
.    Χάρτες  και  ενηµερωτικά  έντυπα  
.    Φ.Π.Α. 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  : 

· Είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. 
· Φόροι αεροδροµίων. 
· Προαιρετικό πασχαλινό γεύµα στο ξενοδοχείο . 
· Αχθοφορικά – Φιλοδωρήµατα. 
· Οτιδήποτε αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
· Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
· Τα ποτά στα δείπνα. 

 

 
Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα διαβατήριο σε ισχύ  ή καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε 
λατινικούς χαρακτήρες). 

 
 

 

 

 

 
 

  Γραφείο Γενικού Τουρισµού        

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332    Ιωάννινα    Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779      Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr      pamvoioa@otenet.gr 


