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SMART Voyage

INVITATIE IN CIPRU

Plutind pe apele Mediteranei europene, aflat insa in apropierea Siriei, Turciei si a Libanului, Cipru este un amestec
caleidoscopic deosebit: influentele culturale sunt clar dominate de Europa de Vest insa apropierea geografica de Africa si
Asia este simtita intens, lasand o amprenta unica, un farmec aparte pe care nu il poti intalni in niciun alt loc.

A treia insula ca marime din Marea Mediterana dupa Sicilia si Sardinia, Cipru a cunoscut de-a lungul timpului o istorie
extrem de zbuciumata, fiind ravnita de multe Imperii. Fosta colonie britanica, Cipru si-a castigat independenta in anul
1960, devenind Republica. In 1974, Turcia ocupa in forta partea de nord a insulei, divizand insula in doua zone distincte,
Nicosia devenind astfel capitala pentru ambele teritorii.

Mii de ani de istorie, cultura si traditie se regasesc astazi in legende care au supravietuit timpului, vestigii arheologice,
muzee si monumente care ofera tuturor clipe memorabile pe aceasta Insula a Iubirii.
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Larnaca este al treilea oras ca marime din Cipru, situat pe coasta de sud-est. Larnaca este una dintre cele mai populare
destinatii din Cipru, adresandu-se nu numai turistilor care vin aici pentru relaxare si plaja ci si acelora pasionati de
cultura, istorie, si de ce nu, explorarea naturii.

Ayia Napa – probabil cea mai deosebita experienta pe care o veti trai in Cipru! In ultimii 30 de ani, acest linistit satuc
pescaresc s-a dezvoltat in ceea ce este astazi una dintre cele mai dorite locatii turistice cu o viata de noapte
extraordinara, egaland sau chiar depasind orice alta destinatie mediteraneeana. In timpul verii puteti gasi in Aya Napa
orice altceva in afara de plaje libere si linistite, fiind o statiune preferata de tinerii care doresc o experienta inedita si o
vacanta activa.
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Clima
Din punct de vedere al climei, Cipru se bucura de toate avantajele unei tari mediteraneene, cu zile insorite si variatii
reduse de temperatura. Diferentele extreme de temperatura sunt rare, astfel ca Cipru este o destinatie potrivita pentru
orice anotimp.

Sezonul de vara se intinde de la jumatatea lunii mai pana la jumatatea lunii octombrie, fiind ideal pentru plaja, innot sau
sporturi nautice. Pe tot parcursul verii, temperatura aerului si a apei se mentine ridicata, astfel ca la sfarsit de
septembrie – inceput de octombrie inca se poate face plaja, iar apa marii are o temperatura potrivita pentru baie.

Sezonul de toamna este cald si insorit, din a doua jumatate a lunii octombrie pana la sfarsitul lunii noiembrie, serile
devenind insa racoroase. Desi, in general,  se poate face baie in mare pana in Noiembrie, temperatura apei este in
scadere. Toamna insa, este sezonul festivalurilor si al vinului, al excursiilor in zonele montane unde natura imbraca o
haina noua si al vizitelor in satele care pastreaza aerul neschimbat al traditiei.

Sezonul de iarna cuprinde lunile decembrie si ianuarie, cand temperaturile scad pana la 12 – 13 °C, crescand astfel
sansele de precipitatii. Totusi, soarele straluceste mai mult de 6 ore pe zi iar temperatura se mentine placuta. Sezonul de
iarna este preferat in general de turistii care doresc sa se relaxeze si sa viziteze patrimoniul cultural al tarii. Festivalurile
de asemenea atrag foarte multi vizitatori pe perioada iernii, cel mai bun exemplu este festivalul Iarna Culturala din Aya
Napa care atrage vizitatorii cu concerte de muzica clasica si spectacole de dansuri si muzica traditionala.

Sezonul de primavara incepe de la sfarsitul lunii ianuarie, cand primele orhidee sunt deja inflorite, iar pana la jumatatea
lunii februarie intreaga natura se trezeste la viata oferind un spectacol incantator. In luna martie, zilele sunt inca
racoroase dar extrem de placute, inregistrandu-se in jur de 19°C in timpul zilei. Primavara este anotimpul ideal pentru
iubitorii de natura, avand ocazia sa admirati frumusetea naturala a insulei in toata splendoarea sa pana la jumatatea
lunii mai.

Servicii incluse in pachet:
- Bilet de avion Bucuresti – Larnaca – Bucuresti, compania Blue Air
- 7 nopti cazare cu demipensiune, incl apa si vin, loc in camera dubla la hotelul ales
- Transfer aeroport – hotel – aeroport
- Excursie de o zi cu ghid insotitor, conform prezentarii
- Asistenta turistica in limba romana
- Taxa de bagaj (1 bagaj de cala max. 32 kg /persoana si 1 bagaj de mana max. 7 kg /persoana)

Pachetul nu include:
- Taxele de aeroport in valoare de 95 euro /persoana(se achita la inscriere)
- Asigurarea medicala si asigurare storno
- Orice alte servicii sau excursii care nu sunt mentionate la servicii incluse
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LARNACA

FLAMINGO BEACH HOTEL 3*** / DEMIPENSIUNE

Tarif / persoana / sejur

Date de plecare

Camera Twin Camera cu vedere la mare

Single

Adult
Primul copil
0-11.99 ani

Adult
Primul copil
0-11.99 ani

15.05; 22.05;
29.05; 02.10;
09.10; 16.10;
23.10; 30.10

279 € 229 € 330 € 280 € 422 €

05.06; 18.09; 25.09 299 € 229 € 350 € 280 € 442 €

12.06; 19.06 379 € 229 € 430 € 280 € 522 €

Localizare: Flamingo Beach Hotel este situat in zona
celebra a plajei Makenzie in Larnaca.Hotelul are o locatie
ideala, cu vedere peste Marea Mediterana, lacul sarat si
golful Larnaca, fiind inconjurat de baruri, restaurante si
taverne.

Camere: Camerele dispun de aer conditionat, telefon, TV
satelit, radio, baie cu uscator de par.

Hotel: receptie, zona de divertisment, bar si restaurant,
sala de fitness, terasa, internet.
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AYIA NAPA

HOTEL ADAMS BEACH 5*/DEMIPENSIUNE

Tarif / persoana / sejur

Date de plecare

Camera dubla

Single
Adult

Primul copil
0-11.99 ani

15.05; 22.05; 29.05 495 € 229 € 775 €

02.10; 09.10 455 € 229 € 735 €

16.10; 23.10; 30.10 425 € 229 € 705 €

Localizare: Hotelul Adams Beach este situat pe una
dintre cele mai bune plaje din Cipru, Nissi Bay, in
statiunea Ayia Napa. Distanta pana la aeroportul din
Larnaca este de 45 minute.
Camere : Camerele sunt dotate cu baie proprie, aer
conditionat, tv satelit, telefon, uscator de par, mini
bar la cerere.
Hotel: Dispune de restaurante si baruri, salon de
infrumusetare, magazin de suveniruri, exchange,
piscina exterioara sub forma de laguna, mini cascade,
jacuzzi, piscina si teren de joaca pentru copii, centru de
sanatate si intretinere.
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EXCURSIE  INCLUSA:

 PENTRU HOTELURILE DIN STATIUNILE AYA NAPA

Preluare de la hotel dimineata si transfer in zona Famagusta pentru a va crea o imagine ampla asupra stilului de viata al
localnicilor.

Vom merge de-a lungul coastei Aya Napa – Protaras si ne vom opri in Cavo Greko pentru a admira panorama deosebita
de la inaltimea stancilor. Urmatoarea oprire o vom face in Ayios Anagyroi pentru a vedea  capela alba inaltata pe o
stanca si un surprinzator arc natural.

O vizita la un magazin de vase de lut este o ocazie unica de a cunoaste si de a admira aceasta traditie straveche a vaselor
de ceramica facute si pictate manual dupa care ne vom continua excursia spre Larnaca. Timp liber pentru pranz in
Finikoudes  si vizita la biserica Sf. Lazar.

 PENTRU HOTELURILE DIN STATIUNEA LARNACA

Preluare de la hotel dimineata si vizitarea bisericii Sf. Lazar, o constructie magnifica din piatra datand din secolul X, una
dintre cele mai importante cladiri din perioada Bizantina care au supravietuit trecerii timpului. Biserica este construita
deasupra mormantului Sf. Lazar, ucenicul lui Iisus Hristos, inviat din morti. Sf. Lazar a venit in Kitionul antic in anul 33
d.Hr si a devenit primul Episcop si Sfant Patron al insulei.

Urmatoarea vizita o vom face la Hala Sultan Tekke, o zona musulmana foarte importanta pe insula Cipru.  Hala Sultan a
fost doica profetului Muhammad si sotia lui Ubada bin al-Samit.

Continuam excursia cu o vizita in satul Lefkara cunoscuta pentru dantela lucrata manual numita Lefkaritika si pentru
argintarie. Se spune ca Leonardo da Vinci a cumparat de aici o panza de altar pe care a oferit-o catedralei din Milano.

EXCURSII OPTIONALE:

 EXCURSIE LA KOURION  SI  PAPHOS

Descoperiti legendele si istoria uneia dintre cele mai frumoase zone din Cipru.

Prima oprire pe drumul spre Paphos o vom face in orasul antic Kourion, un obiectiv impresionant care se inalta
majestuos pe varful unei stanci. Veti putea admira faimosul teatru Greco-Roman si mozaicul, bucurandu-va de o
priveliste uimitoare.

Un alt obiectiv important in aceasta zona este Stanca Afroditei, unde, conform legendei,  Zeita Iubirii si a Frumusetii
s-a intrupat din spuma marii. Timp liber pe plaja pentru a va bucura de in voie de frumusetea acestei zone legendare.

Ultima oprire o vom face in Paphos pentru a descoperi istoria remarcabila a acestui oras inclus pe lista Patrimoniului
UNESCO. In “Kato Paphos” – Paphosul de jos vom trece pe langa Catacombele Sf. Solomon si vom putea admira
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Stalpul Sfantului Paul. In continuare vom vizita Casa lui Dionysos si mozaicul excelend conservat infatisand scene din
mitologia greaca. Timp liber la dispozitie in Paphos pentru servirea pranzului si plimbari in zona portului.

Pe drumul de intoarcere, vom trece pe langa basilica Sf. Paraschiva care dateaza din sec IX si vom face o oprire in
satul Yeroskipou pentru a degusta faimoasele dulciuri din Paphos – Loukoumia.

 EXCURSIE IN MUNTII TROODOS

Aceasta excursie va ofera posibilitatea de a descoperi frumoasele sate traditionale din zona de munte.

Prima oprire o vom face la Zoopigi unde vom vizita Muzeul Vinului de Commandaria putand  admira vechile butoaie
de vin, presele de struguri si alte unelte folosite la producerea acestui vin deosebit, de culoarea ambrei, care se
fabrica pe aceasta insula de acum 4000 de ani. Veti avea ocazia sa si degustati faimosul vin.

Urmatoare oprire va fi in satul Agros unde este sunt fabricate dulciuri si bauturi din petale de trandafiri organic. Veti
putea asista la o demonstratie de fabricare a produselor si puteti degusta lichiorul de trandafir produs in aceasta
fabrica. Mai departe, o degustare de dulciuri traditionale cipriote nu face decat sa desavarseasca acest excellent tur
culinar.

Timp liber pentru servirea pranzului

Ultima oprire inainte de intoarcerea la hotel o vom face in satul Omodos. Acest sat este localizat pe versantul sudic al
muntilor Troodos si este foarte renumit pentru vinurile si dantela  exceptionala produse de localnici. Un sat pitoresc cu
strazi pietruite marginite de case albe inconjurand Manastirea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi manastiri din
Cipru.

 EXCURSIE LA NICOSIA – CAPITALA CIPRULUI

Prima oprire o vom face la centrul de artizanat unde producatorii locali vor face o demonstratie a maiestriei lor fie ca
este vorba de tesaturi, fabricarea cosurilor impletite, sculptori in lemn, olari sau fabricarea obiectelor de cupru.

Vom intra in Nicosia, mergand de-a lungul “Liniei Verzi” – granite care desparte cele doua zone ale Capitalei.
Trecand pe langa recent renovata poarta Famagusta, vom ajunge la Palatul Arhiepiscopal unde vom putea vizita
Catedrala Sf. Ioan si Muzeul Bizantin care gazduieste nepretuite colectii de icoane si relicve religioase.

Turul continua catre pitorescul cartier vechi “Laiki Yitonia” unde veti avea timp liber la dispozitie pentru pranz si o
plimbare de-a lungul aleilor incantatoare, printer case traditionale, magazine si galerii putand ajunge pana in Centrul
orasului pentru a vizita granite care, de la invazia turcilor in 1974, desparte Capitala cipriota in zona sudica a Greco-
Cipriotilor si regiunea de nord a cipriotilor turci.

 EXCURSIE LA KERYNIA SI BELLAPAIS

Dimineata ne indreptam spre capitala Ciprului – Nicosia, trecand pe langa “Linia Verde” ce desparte Sudul Ciprului de
zone de nord aflata sub ocupatie turca din anul 1974.  Pe parcursul unui tur pietonal vom vizita zona de ocupatie turca
a Nicosiei, traversand granita in Ciprul de Nord. Aici vom putea vizita Piata central si biserica Sfanta Sofia.
Turul continua catre o zona foarte putin dezvoltata dar extreme de frumoasa si pitoreasca – Muntii Pentadaktylos
sau “Cinci degete”. Prima oprire in zona de nord o vom face in zona Castelului Sf. Hilarion, o impresionanta fortareata
din piatra  construit  pe o stanca intre sec VIII – X, care ofera cea mai frumoasa priveliste asupra Kyreniei si a intregii
Coaste de Nord.
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Urmatoarea oprire o vom face la Abatia Bellapais, situata in satul cu acelasi nume, devenita celebra in urma
romanului lui Lawrence Durrell - Lamai Amarui. Aceasta manastrire este considera a fi una din cele mai bine
conservate constructii in stilul arhitecturii gotice de pe insula si este construita aproape in intregime din piatra de
calcar. Primii preoti care s-au stabilit aici apartineau ordinului Calugarilor Augustini care au venit aici de la Ierusalim.
Pranzul va fi servit la restaurantul Kybele (inclus in program).
Cea mai mare parte a timpului o vom dedica explorarii orasului Kyrenia – un oras pitoresc cu al sau port in forma de
potcoava, cu spectaculosul Castel Medieval si labirintul de stradute inguste cu case de piatra foarte bine conservate.
Cel mai important monument al orasului este Muzeul Castelului Kyrenia ca gazduieste, printer altele, celebra Epava
din Kyrenia. Aceasta nava de lemn dateaza din anul 300 I.Hr fiind scoasa de pe fundul marii si pastrata intr-un mediu
controlat, intr-o incapere speciala, pentru a putea fi admirata astazi de vizitatori, fiind cea mai veche epava scoasa
vreodata din apa. Pe parcursul zilei veti avea timp liber pentru a explora pitorescul port Kyrenia inainte de a traversa
din nou Linia Verde in sudul Ciprului si a ne intoarce la hotel.

Pentru participarea la aceasta excursie este necesar PASAPORTUL!

 EXCURSIE LA MANASTIREA KIKKOS SI KAKOPETRIA

Descoperiti Muntii Troodos – inima verde a Ciprului. O zi memorabila, dincolo de potecile batute ale muntilor, prin
sate de munte idilice, neschimbate de generatii. Prima oprire o vom face in Piata Troodos, la poalele muntelui Olimp
– cel mai inalt munte din Cipru (1951 m) – un loc perfect pentru o vedere panoramica.

Continuam apoi spre Throni pentru a vedea mormantul Arhiepiscopului Makarios al III-lea, primul Presedinte al
Ciprului. Bucurativa de privelistea incantatoare a peisajului si a padurilor de pin pe drumul spre Manastirea Kykkos,
construita in 1092 si inchinata Fecioarei Maria. Aici veti gasi una dintre cele trei icoane pictate de Sf. Luca care s-au
mai pastrat de-a lungul timpului.

Timp liber la dispozitie pentru pranz.

Pe drumul de intoarcere vom vizita Kakopetria, un sat incantator si vom face o oprire pentru a degusta traditionalele
Loukoumades – galuste cu miere.

 SEARA TRADITIONALA CIPRIOTA

Veti petrece seara la o tavern traditional cipriota unde veti putea servi celebrul Mezze (bauturile locale sunt incluse).
Dupa cina, sunteti invitati sa va alaturati dansatorilor pentru un spectacol folkloric unic. De asemenea, puteti
participa la ritualul Syrtaki – un ritual care nu trebuie ratat.

Transfer inclus hotel – restaurant – hotel

Excursiile optionale se vor organiza pentru un grup minim de turisti inscrisi.

INFORMATII UTILE

 Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana/sejur si nu includ taxele de aeroport in valoare de 95 Euro/persoana.
 Biletele de avion sunt electronice, prin urmare check in-ul la aeroport se va face pe baza pasaportului / cartii de identitate.
 Alocarea locurilor in avion se face in ordinea sosirii pasagerilor de catre ghiseul de check-in din aeroport.
 Clasificarea hotelurilor este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu normele de

clasificare din Romania.
 Unele hoteluri nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in functie

de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei

se rezolva de catre turist direct la receptie. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate
asupra lor.

 Bauturile alcoolice sau racoritoare nu sunt incluse in pret (cu exceptia hotelurilor care practica sistemul All Inclusive).
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 Fiecare hotel are regulament de ordine interioara care trebuie respectat de catre turisti (de ex: tinuta obligatorie la masa,
ore prestabilite de servire a mesei, neacceptarea consumului bauturilor ce nu provin de la restaurantul hotelului in sala de
mese, etc.)

CONDITII DE REZERVARE

 CONDITII DE PLATA:

o La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului

o Diferenta de 50% se achita cu cel putin 21 de zile inainte de data inceperii excursiei

 CONDITII DE ANULARE:

o 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 21 de zile inainte de plecare

o 50% penalizare pentru anularea cu 21 - 15 zile inainte de plecare

o 100% penalizare pentru anularea cu 14 – 0 zile inainte de plecare sau no show

DOCUMENTE DE CALATORIE

 Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de
deterioare a elementelor de siguranta si sunt valabile minim 3 luni de la data terminarii calatoriei pentru destinatii din Uniunea
Europeana si minim 6 luni de la data terminarii calatoriei pentru celelalte destinatii din afara Uniunii Europene.

 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii unei
noi Carti de identitate si nici Certificatul de casatorie ca act doveditor al identitatii.

 Copiii care nu au implinit 14 ani si nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz,
parintii care au copiii trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul.

 Agentia organizatoare (Tour Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul
turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea
teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai restituie
contravalorea excursiei.

 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.

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA ZBORUL CU AVIONUL

 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 de intors. Agentia organizatoare va informa pasagerii directi respectiv agentiile
revanzatoare asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele
inconveniente aparute.

 Locurile in avion vor fi alocate de catre ghiseul de check-in din aeroport in ordinea sosirii pasagerilor.
 Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul.

Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina
avansata (ultimele 2-3 luni).

 Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de nu
permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza.

 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.


