
                                                     

 
Αγαπητοί συνάδελφοι 

  
σας ενηµερώνουµε  ότι συνεχίζοντας τα 

«ταξίδια µας στον κόσµο»…… 
προγραµµατίζονται τα ακόλουθα ταξίδια, για το 2014 
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1η  Μέρα ΣΑ. 22/03.   ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ 
Συγκέντρωση   στο   αεροδρόµιο  και   αναχώρηση   για  τη  Λάρνακα στις 08.00µε την 
Aegean Airlines. Άφιξη  και αναχώρηση για την πρωτεύουσα ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Η εντός 
των τειχών πόλη είναι περικυκλωµένη µε τείχη που έκτισαν οι Βενετσιάνοι τον 16ο 
αιω, διατηρεί την γοητεία της, τα παλιά κτίρια της και µνηµεία αξιόλογα µε ιστορικό 
ενδιαφέρον. Θα δούµε την ΠΥΛΗ της Αµµοχώστου, αυθεντική είσοδο της παλιάς 
πόλης, την ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ, και τον ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ µε 
πανέµορφες αγιογραφίες. Συνεχίζουµε για το αξιόλογο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. 
Μοναδικό στο είδος του µε σηµαντικές συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων και 
θησαυρών. Σε κοντινή απόσταση θα δούµε την Πράσινη Γραµµή, που δυστυχώς 
χωρίζει ακόµα το νησί στις ελεύθερες περιοχές και στην παράνοµα κατεχόµενη Βόρεια 
Κύπρο. 
Επόµενη επίσκεψη είναι τα ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ, στον χώρο των κεντρικών 
Φυλακών. Εδώ  βρίσκεται συγκεντρωµένο όλο το µεγαλείο της θυσίας των αγωνιστών 
της ΕΟΚΑ, που έδωσαν την ζωή τους για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον 
Αγγλικό ζυγό. Καραολής, ∆ηµητρίου, Παλλικαρίδης…τάφοι απλοί, που χώρεσαν τόσο 
µεγαλείο, τόση ψυχή, τόση λεβεντιά, τόση Ελλάδα…. 
Λίγα χιλιόµετρα πιο πέρα ο ΤΥΜΒΟΣ  της ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΣΣΑΣ, το στρατιωτικό 
κοιµητήριο και ηρώο, όπου βρίσκονται θαµµένοι ΄Ελληνες  και Ελληνοκύπριοι 
στρατιώτες που έπεσαν υπερασπιζόµενοι την Κύπρο στην πρόσφατη τραγωδία του 
νησιού.  
Στον ελεύθερο χρόνο που θα έχουµε στην ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ της Λευκωσίας, στο 
κέντρο της παλιάς πόλης, µπορούµε να περιπλανηθούµε στα στενά δροµάκια, στους 
πεζόδροµους  µε τα παλιά αρχοντικά και τα µπαλκόνια, στους καφενέδες, η να 
κάνουµε αγορές από τα πλούσια καταστήµατα των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου. 
Συνεχίζουµε για την Λεµεσό.  Τακτοποίηση  στο  υπέροχο ξενοδοχείο CROWN PLAZA.  
Ξεκούραση. Απολαύστε το πολύ όµορφο περιβάλλον του ξενοδοχείου, που βρίσκεται 
µπροστά στην θάλασσα. Περπατήστε στην κοσµοπολίτικη παραλία της πόλης , και 
κάντε µια πρώτη προσωπική γνωριµία µαζί της.  ∆είπνο µπουφέ.  
 
 
 



2η  Μέρα ΚΥ 23/03   ΛΕΜΕΣΟΣ   ΠΑΦΟΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ 
Μετά το πρόγευµα , αναχώρηση για  την   πόλη – µουσείο την γραφική και ροµαντική  
ΠΑΦΟ.  Θα  διασχίσουµε  το  ΦΑΣΟΥΡΙ  µε  τους καταπράσινους πορτοκαλεώνες  και  
τα  αµπέλια, την Αγγλική βάση της Επισκοπής, και  θα   φθάσουµε  στην  ΠΕΤΡΑ του  
ΡΩΜΙΟΥ. Ενας πελώριος βράχος , που µοιάζει σαν ένα τεράστιο κοχύλι και  δεσπόζει 
στην παραλία. Εδώ   κατά  την  µυθολογία  αναδύθηκε  η  θεά  Αφροδίτη µέσα από 
τους αφρούς της θάλασσας. 
 Συνεχίζουµε  για  τη  ΠΑΦΟ, που περιλαµβάνεται στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ, σαν 
ένας τόπος που ανήκει στην παγκόσµια κληρονοµιά.   Θα  δούµε  την  εκκλησία  της  
Παναγίας  Χρυσοπολίτισσας που είναι   χτισµένη  το  13ο  αιώνα  πάνω  στα  ερείπια  
της   µεγαλύτερης   πρωτοχριστιανικής   βασιλικής  της  Κύπρου,  στον  περίβολο  της  
οποίας  βρίσκεται  η  Στήλη του  Αποστόλου  Παύλου, στην οποία σύµφωνα µε την 
παράδοση, δέθηκε και µαστιγώθηκε  ο Απόστολος Παύλος. Θα δούµε επίσης  την  
κατακόµβη  της  Αγίας  Σολοµονής  και θα  επισκεφθούµε  τα περίφηµα   ψηφιδωτά 
στην ΄ Επαυλη  του  ∆ιονύσου , του Θησέα και του Αιώνα  που  θεωρούνται  απο  τα  
ωραιότερα  της  Ανατολικής  Μεσογείου.  Ελεύθερος  χρόνος  για  βόλτα  στο  γραφικό 
και ατµοσφαιρικό  λιµανάκι  της  Πάφου, που είναι γεµάτο µε ψαροκάικα και  
ταβερνούλες . Επιστροφή στην Λεµεσό. ∆είπνο στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η  Μέρα ∆Ε. 24/03 . ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΕΡΗΝΕΙΑ – ΜΠΕΛΑ ΠΑΪΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ) 
Ελεύθερη µέρα στην Λεµεσό. Μπορείτε να επισκεφθείτε το κέντρο της πόλης, το 
ΚΑΣΤΡΟ, και την γνωστή  οδό Αγίου Ανδρέου, που είναι το εµπορικό κέντρο της 
πόλης. Μπορείτε επίσης να κάνετε βόλτα στην θαυµάσια προκυµαία της  Λεµεσού, που 
τα τελευταία χρόνια έχει αξιοποιηθεί µε πάρκα , γλυπτά και πεζόδροµους. 
Για όσους θέλουν , προτείνουµε προαιρετική εκδροµή µετά το πρόγευµα, στο 
κατεχόµενο βόρειο τµήµα του νησιού. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. 
Αναχώρηση για το οδόφραγµα στην Λευκωσία. Μετά τον έλεγχο , περνάµε στο 
κατεχόµενο τµήµα και κατευθυνόµαστε για την γραφική ΚΕΡΥΝΕΙΑ, που απλώνεται  
νωχελικά µεταξύ του µικρού λιµανιού και του Βενετσιάνικου ΚΑΣΤΡΟΥ. Επίσκεψη 
στο Κάστρο όπου εκτίθεται το αρχαίο «,πλοίο της Κερύνειας». Συνεχίζουµε για το 
πανέµορφο γοτθικό µοναστήρι ΜΠΕΛΑ ΠΑΪΣ. Επίσκεψη, ελεύθερος χρόνος. Σίγουρα 
η λύπη και η πίκρα θα είναι κύρια συναισθήµατα σ΄αυτή την εκδροµή καθώς θα 
βλέπουµε µέρη δικά µας, που τα κούρσεψαν ξενόφερτοι, αλλά όλα γύρω  µαρτυρούν 
τον πλούτο που άφησαν όλοι αυτοί που ξεριζώθηκαν βίαια ... Επιστροφή στην Λεµεσό. 
∆είπνο, διανυκτέρευση.         
 
4η  Μέρα. 25/03  ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΡΟΟ∆ΟΣ – ΜΟΝΗ  ΚΥΚΚΟΥ-   ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ   - ΑΘΗΝΑ 
  
Μετά το πρόγευµα αναχώρηση για  εκδροµή  στα ορεινά θέρετρα,  στην  εντυπωσιακή 
οροσειρά του όρους ΤΡΟΟ∆ΟΣ .  Είναι το ψηλότερο  βουνό  της  Κύπρου   (1952 µ. )   
Στη  διαδροµή   µας  θα  δούµε  γραφικά  ορεινά  χωριά, γνωστά κρασοχώρια,  
σκαρφαλωµένα  στις  πλαγιές   µέσα  σε  καταπράσινα  τοπία. Θα  περάσουµε  απο  
τον  Πεδουλά, και τον Πρόδροµο, χωριά φηµισµένα,  και  θα  φθάσουµε  στο  



Μοναστήρι  του  ΚΥΚΚΟΥ, το γνωστότερο και πλουσιότερο µοναστήρι της Κύπρου.  
Εδώ σύµφωνα µε την παράδοση βρίσκεται η  θαυµατουργή  εικόνα  της  Παναγίας  
έργο  του  Ευαγγελιστή  Λουκά. Στο µικρό µουσείο της Μονής, βρίσκονται πολύτιµα 
αφιερώµατα αυτοκρατόρων, άµφιαστολισµένα µε πολύτιµες πέτρες, βιβλία κλπ. Στη   
συνέχεια   θα  δούµε  τον  Τάφο  του Εθνάρχη Μακάριου, που βρίσκεται λίγο πιο πέρα 
από το µοναστήρι στο ΘΡΟΝΙ της Παναγίας. Η θέα από ψηλά κόβει την ανάσα.  Εδώ, 
ο Μακάριος ζήτησε να τον θάψουν, για να µπορεί από ψηλά να βλέπει ένα µεγάλο 
µέρος από  την αγαπηµένη του πατρίδα. 
Στα ξύλινα κίοσκια που βρίσκονται κοντά στην Μονή, θα βρείτε πολλά παραδοσιακά 
προϊόντα και λιχουδιές του νησιού. Μη παραλείψετε να τα γευτείτε….    
Αναχώρηση για  το αεροδρόµιο της Λάρνακας και πτήση για την Αθήνα στις 19.30 
Αφιξη, τέλος αυτού του υπέροχου οδοιπορικού στην ΚΥΠΡΟ  µας.  
 
           
ΤΙΜΗ κατ΄ατοµο σε δίκλινο  :    € 430 + φόροι αεροδροµίων και επίναυλος € 90 
∆ιαφορά για χρήση µονοκλίνου: € 150 
                                                             

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: 
• Αεροπορικό  εισιτήριο  ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ µε την Aegean 
•  3  διανυκτερεύσεις  στο   ξενοδοχείο CROWN PLAZA A κατ.Superior  
      στην Λεµεσό. 
•  Πλούσιο πρόγευµα   µπουφέ  καθηµερινά. 
•   ∆είπνο  καθηµερινά στο ξενοδοχείο, σε πλούσιο Μπουφέ 
           (Σύνολο 3 προγεύµατα και 3  δείπνα ) 

•   Εκδροµές ως αναλυτικό πρόγραµµα, µε επαγγελµατία ξεναγό. 
•   Μεταφορές  από  και  προς  το  αεροδρόµιο  της  Λάρνακας 
•   Εµπειρος αρχηγός  του γραφείου 
•  Ασφάλεια αστικής,επαγγελµατικής ευθύνης για συµµετέχοντες έως 
75ετών 
•   ΦΠΑ  
•  Υπηρεσίες του αντιπροσώπου µας. 

 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Είσοδοι σε επισκεπτόµενους χώρους 
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόµενο 
• Προσωπικά έξοδα, τηλέφωνα, φιλοδωρήµατα και αχθοφορικά   

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: 
1. Στην Κύπρο µπορείτε να ταξιδεύσετε και  µε ταυτότητα νέου τύπου (λατινικοί 
χαρακτήρες). 

2. Οσοι επιθυµούν να επισκεφθούν τα κατεχόµενα , απαραίτητα πρέπει να έχουν 
διαβατήριο µαζί τους. 

3.  Η σειρά των επισκέψεων µπορεί να αλλάξει αν οι συνθήκες το επιβάλουν. 



4. Η επίσκεψη στα ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ, πραγµατοποιείται µόνο µε 
ειδική άδεια της διοίκησης των Φυλακών. 

 

                ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
 
             Στην κυρία Ελπίδα Αριστείδου τηλ. 210-32 90 100 & 6972823334 
 
            AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προκαταβολή µε την δήλωση σας, έως 15/2,  €150 κατ’ άτοµο.  
            Η συµµετοχή  είναι  έγκυρη µόνο µε την κατάθεση της προκαταβολής . 
 
            ΕΞΟΦΛΗΣΗ    : το υπόλοιπο, στις 10/3/14 , µε κατάθεση µετρητών ή µε πιστωτική        
            κάρτα  µέχρι και 3 άτοκες δόσεις. Οι άτοκες δόσεις δεν ισχύουν µε την AMERICΑN        
            EXPRESS. H DINERS, έχει µέχρι 2 δόσεις.   
 

Κατάθεση στους λογαριασµούς του ταξιδιωτικού οργανισµού ΜΑΝΕSSIS TRAVEL: 
  
ΑLPHA BANK µε αριθµό : 120 00 200201 1854 
EΘΝΙΚΗ µε αριθµό : 104/471469-51 
**** Μετά την κατάθεσή σας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τηλεφωνική ενηµέρωση του  
Γραφείου   210-3290100 κυρία Ελπίδα Αριστείδου, για να καταχωρηθεί το ποσό  
κατάθεσης . 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  
ΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ, ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 
• Οι ανωτέρω τιµές έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές των 
ανωτέρω   υπηρεσιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία (3/01/14) 
κοστολόγησης των συγκεκριµένων εκδροµών και υπόκεινται σε αλλαγή, σε 
περίπτωση αύξησης φόρων, αύξησης ναύλου, επιβάρυνσης καυσίµων, 
πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλειας, αύξησης εισόδων αρχαιολογικών χώρων 
και διαφοροποίησης της νοµισµατικής ισοτιµίας , για τα οποία ουδεµία ευθύνη 
φέρουµε. Οι παραπάνω λόγοι δεν αποτελούν αιτία για ακύρωση της εκδροµής 
χωρίς τις σχετικές επιβαρύνσεις. 

 
• Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε προσθήκη τρίτου πτυσσόµενου κρεβατιού. 
Προς αποφυγήν προβληµάτων σας συνιστούµε να µην επιλέγονται από τρείς 
ενήλικες. 

 
• Για την µη συµµετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση , η επίσκεψη που 
περιλαµβάνεται στο ανωτέρω πρόγραµµα, δεν υπάρχει επιστροφή χρηµάτων, 
διότι το γραφείο προκαταβάλει την αξία όλων των υπηρεσιών, και δεσµεύεται µε 
συµβόλαια. 
 



 
 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι. 

όταν έχει προηγηθεί εγγραφή, επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
1. ακύρωση στο διάστηµα 29 µέρες πριν την αναχώρηση (δηλαδή στις 19/2) 
χωρίς επιβάρυνση. 
2. ακύρωση στο διάστηµα 24 - 11 µέρες πριν την αναχώρηση 30% του 
συνόλου 
3. 10 µέρες πριν την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση 100%της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού. 

Οι            ακυρώσεις εκ µέρους του ταξιδιώτη γίνονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ προς   το γραφείο . 
Σε περίπτωση που κάποιος κωλύεται να ταξιδεύσει (και έχει ήδη δώσει προκαταβολή), 
η θέση του µπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο άτοµο, µε  την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
εκδοθεί τα εισιτήρια ταξιδίου και η αεροπορική εταιρεία δεχθεί την αλλαγή ονόµατος. 

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ, ∆ΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Σε συνεργασία µε τον ταξιδιωτικό οργανισµό 


