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Η Κύπρος είναι ένα νησί στην ανατολική γωνιά της Μεσογείου, κοντά στην Ευρώπη, την Ασία και 
την Αφρική. Είναι μια χώρα με εξαιρετική φυσική ομορφιά και έχει μια αξιοσημείωτη ποικιλία 

πανίδας και χλωρίδας. Η μορφολογία της ακτογραμμής εναλλάσσεται μεταξύ βραχωδών ακτών, 
ακρωτήρια και αμμώδεις παραλίες, ενώ παράλληλα κατέχει εκτεταμένες πεδιάδες, λόφους και 
δασώδη βουνά, με διάσπαρτα γραφικά χωριά που καλύπτουν όλη την περιοχή του νησιού. Οι 

απολαύσεις της Κύπρου προέρχονται από τη φαινομενική απλότητα του, τη φυσική γοητεία του 
νησιού και τη φυσική ζεστασιά των ανθρώπων. Όπως μας αναφέρουν οι «Πράξεις Αποστόλων», οι 

Κύπριοι ήταν από τούς πρώτους που δέχτηκαν το Χριστιανισμό και που δίδαξαν αυτόν έξω από 
την Ιερουσαλήμ. «Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι...». Σ' αυτούς συγκαταλέγονται και ο 

Απόστολος Βαρνάβας και ο ανεψιός του Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης - Μάρκος. Οι 
θρησκευτικές ρίζες της Κύπρου είναι ιερές όπως αποδεικνύεται και από τον εντυπωσιακό αριθμό 

των μνημείων θρησκευτικής ευλάβειας, τα οποία μαρτυρούν την ιστορική πορεία του νησιού στον 
Χριστιανισμό και τη βαθιά πίστη που υπάρχει στο νησί από την απαρχή του Χριστιανισμού μέχρι 
και σήμερα. Η θρησκευτική πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, είναι μία από τις πλουσιότερες 

στον κόσμο. 
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1η Ημέρα: Τρίτη 9 Μαΐου 2023 
ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΑΦΟΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ  
 
Αναχώρηση από Αθήνα 
Η συγκέντρωση σας στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 05:30 το πρωί. Αναχώρηση για 
τη Λάρνακα με απευθείας πτήση της Aegean Airlines (ΟΑ-6902) στις 07:45.  
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 09:20, παραλαβή αποσκευών και 
ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο.  
 
Φτάνοντας προσκυνάμε στην εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου και την παρακείμενη 
Μονή.  

 
Συνεχίζουμε στην κατακόμβη της Αγίας Σολομoνής και την Στήλη όπου μαστιγώθηκε 
ο Απ. Παύλος «τεσσαράκοντα παρά μίαν».  
 
Μεταφορά στο γραφικό λιμανάκι της Πάφου, ελεύθερος χρόνος για βόλτα, για 
γεύμα (προαιρετικό) και καφέ.  Προαιρετική επίσκεψη στα ψηφιδωτά της έπαυλης 
του Διονύσου.  
 
Επιστροφή στη Λεμεσό το απόγευμα, δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 
2η Ημέρα: Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ  
 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα Λευκωσία. Επίσκεψη στον Τύμβο της 
Μακεδονίτισσας, όπου συνετρίβει το αεροπλάνο με τους Έλληνες στρατιώτες κατά 
τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής του 1974.  
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Συνεχίζουμε για τα Φυλακισμένα Μνήματα όπου ο τόπος απαγχονισμού του 
Παλληκαρίδη κ των άλλων Ηρώων του Αγώνα του 1955 και καταλήγουμε 
διαπερνώντας την Πράσινη Γραμμή, στο Μουσείο Αγώνος του 1955 και την 
Αρχιεπισκοπή όπου προσκυνάμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου.  
 
Το μεσημέρι επίσκεψη στη Λαϊκή Γειτονιά, χώρο διαμορφωμένο σαν την Πλάκα στην 
παλιά Λευκωσία, όπου μπορούμε να γευματίσουμε προαιρετικά. Το απόγευμα 
επιστροφή, δείπνο & διανυκτέρευση.  
 
3η Ημέρα: Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 
ΤΡΟΟΔΟΣ – ΠΕΔΟΥΛΑΣ – ΟΜΟΔΟΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ  
 
Πρωινό και αναχώρηση για το Όρος Τρόοδος. Πρώτη στάση στην πλατεία του 
Τροόδους για λίγη ξεκούραση μέσα στο εκπληκτικό τοπίο που συνθέτουν τα ψηλά 
έλατα του Βουνού. Άφιξη στην Ι.Μ. Παναγίας του Κύκκου, προσκύνημα στη 
Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας που ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και στον 
τάφο του Μακαρίου.  
 
Επόμενος σταθμός το γραφικό χωριό Πεδουλάς σε υψόμετρο 1100μ.. Ελεύθερος 
χρόνος προαιρετικό γεύμα. 
 
Τελευταίο προσκύνημα της ημέρας στο Όμοδος, όπου στον Ι.Ν.Τ. Σταυρού θα 
προσκυνήσουμε την Αγία Κάνναβη, το σχοινί που έδεσαν τον Χριστό μας και 
εναπέθεσε εκεί η Αγία Ελένη το 327μ.Χ..  
 
Επιστροφή στη Λεμεσό, δείπνο και διανυκτέρευση. 
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4η Ημέρα: Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 
ΜΑΧΑΙΡΑ – ΛΕΥΚΑΡΑ  
 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιερά Μονή του Μαχαιρά όπου θα ξεναγηθούμε και 
θα προσκυνήσουμε τη Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας.  
 
Επίσκεψη στο Κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου του Σταυραετού του Μαχαιρά.  
 
Προαιρετικό γεύμα στην περιοχή των Άγιων Βαβατσινιάς, (τόπο καταγωγής του 
Μάνου Λοίζου).  
 
Στην επιστροφή μας θα επισκεφτούμε το  γραφικό χωριό Λεύκαρα φημισμένο για τα 
χειροποίητα κεντήματα. Επιστροφή στην Λεμεσό, ελεύθερος χρόνος, δείπνο & 
Διανυκτέρευση.  
 
5η Ημέρα: Σάββατο 13 Μαΐου 2023 
ΔΕΡΥΝΕΙΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 

Πρωινό φόρτωση αποσκευών 
και αναχώρηση. 
Κατευθυνόμαστε ανατολικά 
προς την διαχωριστική γραμμή 
της Δερύνειας από όπου θα 
δούμε την κατεχόμενη 
Αμμόχωστο.  
 
Επίσκεψη στην Αγία Νάπα με τη 
θαυματουργό εικόνα της 
Παναγίας όπου και θα 
προσκυνήσουμε, καθώς και στον 
Πρωταρά όπου μπορούμε να 

γευματίσουμε (προαιρετικά) μπροστά στην θάλασσα.  
 
Μεταφορά στην Λάρνακα προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγ. Λαζάρου όπου ο τάφος και τα 
λείψανα του Αγίου 
 
Πτήση επιστροφής 
Αναχώρησή προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 19.00. Πτήση 
της Aegean Airlines (ΟΑ-6909) στις 20:55 για την Αθήνα με άφιξη 
στις 22:40.  
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: €650 

Μονόκλινο +€130  

 
Παιδικές Τιμές Κατόπιν Ζήτησης  

 

Κρατήσεις με προκαταβολή €300 το άτομο έως 15 Φεβρουαρίου 2023 
 

Εξόφληση έως 15 Μαρτίου 2023 
 
 

Τηλ. κρατήσεων γραφείο Αθηνών: 210 331 5642 & 210 331 2283 
Τηλ. κρατήσεων γραφείο Καβάλας: 2510 232 120 & 2510 231 423 

www.mariostravel.com / info@mariostravel.com 
 

 

 

http://www.mariostravel.com/?fbclid=IwAR0jXbI8lbLIzTkAP9phL04tRiS3p7oMNXXoahK1Fr14D-AL0VWCnUSAHgo
mailto:info@mariostravel.com
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

• Αεροπορικό εισιτήριο με την Aegean Airlines Αθήνα-Λάρνακα-Αθήνα. 

• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

• Μια βαλίτσα 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά για κάθε επιβάτη. 

• 4 διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείο Park Beach 3*,  στη Λεμεσό.  

• Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο μας. 

• Εκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

• Συνοδός του γραφείου. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

• Τυχούσα αύξηση των φόρων αεροδρομίου ή του επίναυλου καυσίμων 

• Είσοδοι σε χώρους και μουσεία.  

• Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. 

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά ως περιλαμβανόμενο 
 
 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ με Aegean Airlines: 
9/5 OA-6902      ATH-LCA 07:45-09:20 
13/5 OA-6909    LCA-ATH 20:55-22:40 

 
Το Πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει για λόγους βελτίωσης χωρίς να παραλείπονται 

οποιαδήποτε από τους πιο πάνω χώρους και προσκυνήματα. 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
 

PARK BEACH HOTEL 3* 
https://www.parkbeach.com.cy/ 

Τηλ. (+357) 2532 1301 // 12 Georgiou A Avenue Yermasoyia, Limassol, Cyprus 

https://www.parkbeach.com.cy/

