
 
 

 

 

CIRCUIT DE PAȘTE ÎN INSULA CIPRU 
29.04-03.05  

Transport cu avionul, hotel de 5*, demipensiune, excursii, tradiții și obiceiuri, cină cu 
specific cipriot  

   
PERIOADA NR. NOPTI TARIF  

 
29.04-03.05.2021 

 
4nopti/5zile 

675 Euro/pers in camera dubla 
605 Euro/a 3-a persoana in camera tripla 

450 Euro/copil pana in 12 ani 
*oferta valabila grup minim 10persoane 

 

Cipru este o insulă binecuvântată cu peste 320 de zile însorite pe an, iar pentru cei care doresc să se relaxeze, 
dar să se şi distreze, este destinaţia perfectă pentru vacanţă! Paștele este una dintre cele mai frumoase 
perioade pentru a fi pe insula. Soarele primăverii care readuce la viață fauna și flora, pajiștile cu maci, 
margarete și anemone anunță sosirea celei mai importante sărbători celebrate din Cipru. Cipriotii își 
întâmpina turiștii cu căldură, iar ospitalitatea lor renumită îi face să se alăture distracției, deoarece Paștele 
este perioada cea mai festivă din calendarul grec-ortodox. 
 



 
 

 

 

 
TARIFUL INCLUDE: 

 Transport cu avionul cursa București-Larnaca- București - Compania Blue Air 

 taxe de aeroport 

 bagaj de mână inclus în preț (10kg;dimensiuni 55cm x 40cm x 20cm)  

 bagaj de cală – 20kg 

 transfer de la aeroport-hotel-aeroport cu autocar/minibus cu aer condiționat 

 4 nopți cazare la hotel 5* în Ayia Napa, în camere DBL cu mic dejun și cină 

 Excursie de jumătate de zi în satul tradițional Lefkara cu ghid autorizat vorbitor de limba română 

 Seară de Paște tradițională cipriotă care include cină și show cu dansuri folclorice  

 welcome package pentru fiecare persoană/familie– mapă cu informații despre frumoasă insula Cipru 

 asistență turistică pe întreagă perioada a programului 

 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 

 excursie opțională în ziua de 01.05 la Limassol , 26 euro/persoană (se achita în agenție 

 prânzul festiv în prima zi de Paște pe dată de 02.05 cu muzică grecească și show dans folcloric – 20 
euro/persoană (se achita în agenție) 

 supă tradițională „Magiritsa” – 10 euro/persoană (se achita la hotel)  

 masă de prânz  

 cheltuieli personale 

 taxe locale și taxe turistice  

 alte servicii neincluse la „tariful include” 
 

 
 

 
PROGRAM 
 
 
Ziua 1 (29.04.2021) București – Larnaca – Ayia Napa 

 
Plecare de pe aeroportul Henri Coandă -Otopeni și zbor avion cursa Blue Air spre Cipru-Larnaca. 
Aterizare pe aeroportul din Larnaca și transfer până la hotelul Adams Beach 5* din Ayia Napa. 
Cazare și cină de bun venit. 

 
 
 
Ziua 2 (30.04.2021) Excursie în satul tradițional Lefkara și 
relaxare la piscinele hotelului și pe plajă  
 
După micul dejun, program cu vizită și tur pietonal în satul 
tradițional Lefkara, alături de un ghid autorizat vorbitor de limba 
română. 
Satul mai este cunoscut și sub numele de “lefkaritiko”, și este 
situat la 650 m deasupra nivelului marii și la aproximativ 30 km 
de Larnaca. Lefkara este cunoscută datorită meșteșugurilor 
populare și mai ales datorită broderiilor. 
 
 



 
 

 

 

 
În timpul ocupației venețienilor, Lefkara era o stațiune 
destinată nobililor venețieni și familiilor lor. Totodată, 
despre Lefkara se spune că a fost vizitată de însuși Leonardo 
da Vinci, marele artist renascentist, la sfârșitul secolului XVI 
că invitat al Reginei Ciprului – Catherine Cornaro. În timpul 
vizitei din Lefkara, Leonardo, și-a achiziționat o față de masă 
brodată pe toate laturile, față de masă pe care ulterior a 
donat-o catedralei din Milano. 
Satul este recunoscut și datorită frumoaselor și vechilor 
biserici.  Situată chiar în centrul satului, Biserica Timios 
Stavros datează din secolul 14. Iconostasul de lemn este 
unul dintre atracțiile sale principale, alături de o cripta 
care are o cruce de argint placate cu aur în interiorul 
căruia există o bucată din Crucea Sfânta.  O altă biserica este și cea a Sfântului Arhanghel Mihail din Kata Lefkara, 
cunoscută pentru frescele sale din secolele 12-15. 
 
 
 Mai apoi o scurtă oprire într-un atelier tradițional de 
broderie, unde se va face o prezentare demonstrativă a 
felului cum se lucrează broderiile. Întoarcere la hotel, 
relaxare la piscine și pe plajă. Seară cină la hotel. 

 
 

 
 
 
 
 
Ziua 3 (01.05.2021) Excursie optionala Limassol  

 
Mic dejun la hotel, apoi va propunem la alegere o 
frumoasă excursie opțională la Limassol, aflat la aprox. 
100 km de Ayia Napa (aprox.26 euro/persoană-se 
achita din țară) sau între orele 11.00-13.00, pasionații 
de gastronomie pot participa la o lecție autentică și 
tradițională de gătit. 
 
Transfer cu autocar/minibus. Începem turul pietonal de 
oraș în Limassol alături de ghid. 
Orașul este cunoscut și sub numele de Lemesos, oraș 
situat pe coasta sudică a Ciprului, fiind și al doilea oraș 
că mărime din stat. Explorarea Centrului Vechi al 
orașului cu punctul de atracție-piață principala, 
înconjurată de cafenele și restaurante. 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
Oprire la Castelul Medieval (tot în centrul orașului), locul 
unde, Richard Inima de Leu al Angliei s-a căsătorit cu 
Berengaria de Navarra în anul 1191, care a devenit astfel 
Regina Angliei. Mai târziu, otomanii au folosit castelul că 
bază militară.  Atât otomanii cât și britanicii au folosit 
castelul drept închisoare până în anul 1948. 
 
Plimbarea continuă până la zona portului unde vom putea 
face shopping sau ne vom relaxa la una din cafenelele 
existente pe faleză. 

 
Ziua continuă cu alte activități: 
 
Între orele 19:00-22:00: cină (inclusă în preț) cu 
preparatele din bucătăria mediteraneeană 
Între orele 22:00-00:15: se va merge la biserica din zona 
pentru a asista la Slujba de Înviere, candelele se vor lua de 
la recepția hotelului (gratuit), iar transferul până la 
biserica este inclus. 
De la ora 00:30 la hotel se va servi supă tradițională 
“Magiritsa”, dar și alte specialități cipriote (pentru 
servirea supei doritorii sunt rugați să rezerve locurile la 
recepție sau restaurant, prețul este de 10euro/persoană -
se achita la față locului). 

 
Ziua 4 (02.05.2021) Sărbătorirea Paștelui în stil cipriot– 
Hristos a Înviat! Kalo Pascha! 

 
Mic dejun și relaxare la hotel. 
Între orele 12:30-15:30 masă de prânz festivă (contra 
cost 20 Euro/persoană se achita din țară pentru a se 
rezervă masă). 
Masă tradițională în stil bufet suedez cu program artistic 
cu muzică live și dansatori un moment deosebit care cu 
siguranță va lasă amintiri de neuitat. Din meniu nu vor 
lipsi: souvla (cu bucăți de miel și porc sau pui gătite la 
barbeque în aer liber); salatele; prăjiturile și dulciurile, de 
asemenea băuturile alcoolice.    
 

 
Ziua 5 (03.05.2021) Ayia Napa – Larnaca – București  
 
După micul dejun transfer hotel-aeroport, plecare de pe aeroportul din Larnaca către București. 
 
IMPORTANT 
 
*date cu privire la restictiile de călătorie + regulile noi de acces în Europa se vor găsi pe adresa de web: 
https://www.mae.ro/node/51906  
 

https://www.mae.ro/node/51906


 
 

 

 

*orarul de zbor se va oferi mai aproape de plecare 
*la înscriere se va plăti avansul de 30% restul se va achita cu un minim 20zile înainte de plecare 

 

CAZARE: 

HOTEL ADAMS BEACH 5* AYIA NAPA 

HOTEL ADAMS BEACH 5*  

Ayia Napa este stațiunea cu douăzeci și șapte de plaje, dintre care paisprezece au fost distinse cu steagul albastru, mai 

mult decât orice altă stațiune din Cipru. În 2018, s-a anunțat că Nissi Beach s-a clasat pe locul trei în lista celor mai 

populare plaje din Cipru. 

Situat pe plaja cu nisip Nissi Beach care mărgineşte Golful Nissi din Ayia Napa, hotelul Adams Beach 5* are vedere 
panoramică la Marea Mediterană. Printre facilităţile oferite de hotel se numără o serie de piscine în aer liber, un 
teren de tenis şi un centru SPA. 
Camerele Hotelului Adams Beach au decor în culori calde şi mobilier din lemn. Toate camerele sunt prevăzute cu aer 
condiţionat, TV prin satelit şi un balcon privat. Unele camere oferă vedere impresionantă la mare.  
Centrul Olympic Health Club and Spa are o piscină interioară, o sală de fitness şi o serie de camere de masaj. În plus, 
Hotelul Adams Beach include câteva magazine, printre care un supermarket şi un magazin de suveniruri. 
Gama largă de opţiuni gastronomice de la Hotelul Adams Beach include preparate proaspete din peşte, servite la 
taverna Vala, gustări la barul-restaurant Vitaminas de lângă piscină, mese tip bufet la taverna Dionyssos, specialităţi 
mediteraneene la fermecătorul restaurant Glasshouse sau sushi la barul Socci. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


