
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“L’Illa d’ Afrodita” lloc de encreuament de cultures i civilitzacions. Un gran museu al aire lliure amb 
molts monuments que formen part de UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diumenge 22 de març 2020.-  PUNT D’ ORIGEN – BARCELONA - LARNACA - NICOSIA 
A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a l’ aeroport de Barcelona. Tràmits de facturació 
i sortida cap a Larnaca amb el vol de la companyia  Lufthansa a les 09.10 h via Munic. Arribada a l’ illa de Xipre a les 
16.15h, recollida de l’ equipatge i trasllat a l’ hotel a NICOSIA, la capital del país  Sopar i dormir. 
 
Dilluns 23 de març 2020 .-          NICOSIA      Excursió a FAMAGUSTA – SALAMIS – KYRENIA – BELLAPAÍS 
Esmorzar i sortida cap al check-point per creuar a la zona ocupada. Arribarem a Famagusta, important ciutat històrica 
on visitarem la seva catedral de Sant Nicolàs construïda a finals del segle XIII inspirada en la francesa de Reims, on 
coronaven els sobirans de la dinastia Lusignan com a reis de Jerusalem. Desprès de la conquesta turca en el s. XVI va 
ser transformada en mesquita. Seguirem cap a Salamis (Salamina)una antiga ciutat fundada pels grecs que durant deu 
segles va ser la més important de l’illa, va arribar  a tenir dos-cents mil habitants. Va ser aquí on va desembarcar Sant 
Pau en el any 45 d.C, iniciant l’ evangelització de tota l’ illa. A poca distancià hi ha el Monestir de St Bernabé, aquest 
sant nascut a Salamis es va unir a St Pau i junts van fer evangelització. Dinar en un restaurant de la ruta. Després 
seguirem fins a Kyrenia,  la perla del Mediterrani, un petit i bonic port venecià  que es troba situat a l’ empara d’ una 
imponent fortalesa, que visitarem. També farem una parada per visitar Bellapais, un dels pobles més bonics de Xipre 
situat al mig de plantacions de cítrics i oliveres, i famós per les ruïnes de l’ Abadia de Bellapais dels segles XII i XIV, un 
exemple d’ arquitectura gòtica francesa. Tornada a Nicosia. Sopar i dormir. 



 
 
Dimarts 24 de març 2020.-     NICOSIA 
Dedicarem aquest dia a visitar la capital de Xipre, NICOSIA, anomenada Lefkosia en grec, seu política i financera del 
país .El més important a visitar es el seu casc antic envoltat de muralles venecianes de quasi be 5 kilòmetres de 
llargada que daten del segle XVI i tenen tres portes d’ entrada. Aquesta ciutat dividida en dues parts després de l’ 
ocupació turca del nord de l’ illa en el any 1974 ara es pot visitar ambdues parts Única ciutat dividida a Europa (abans hi 
havia Berlín) te l’ atractiu de que pots creuar d’ Occident a Orient amb poques passes. En la part sud  visitarem el 
Museu Arqueològic que te una meravellosa col•lecció de peces de la dilatada història de l’ illa. Després anirem al Palau 
Arquebisbal on hi ha la Catedral Metropolitana de Sant Joan Teòleg, del segle XVII. Amb boniques pintures del segle 
XVIII, seguirem amb el Museu Bizantí que conté una important col•lecció de icones (segles VIII al XIX). Dinarem en un 
restaurant. Després passarem pel check point del carrer Ledra cap a la zona de la ciutat ocupada pels turcs. Visitarem 
el Buyuk Han, antiga posada per comerciants del segle XVI, actualment dedicada a zona de oci i visitarem també la 
Catedral de Santa Sofía, transformada en mesquita després de la conquista turca de l’ illa en el 1570 que sorprèn per la 
façana gòtica de clara inspiració francesa del segle XIII, on eren coronats els reis de Xipre en l’ edat mitjana. Al 
capvespre tornada a Limassol. Sopar i dormir. 
 
Dimecres 25 de març 2020.-   NICOSIA   -  LARNACA  - LLAC SALAT – KITI - LIMASSOL 
Després d el’ esmorzar deixarem la capital per anar a visitar Lárnaca la tercera més gran ciutat de Xipre, que va ser 
fundada en el segle XIII abans de Crist. Visitarem  l’ església de Sant Llàtzer, el seu pòrtic i el sumptuós  iconòstasi 
representen una etapa ineludible per entendre la importància de la religió ortodoxa de la societat grec xipriota. Dinarem 
en un restaurant. Visitarem també El Llac Salat, un habitat aquàtic molt important d’ Europa per les aus migratòries. 
Allà hi visitarem també la Mesquita Hala Sultán Tekke.  Després continuarem la nostra ruta cap a Kiti per visitar la 
bonica església  Panagia Angeloktisti, construïda en el segle XI que en el seu interior conserva un bonic mosaic del 
segle V. Arribada a Limassol. Sopar i dormir. 
 
Dijous 26 de març 2020.-    LIMASSOL    Excursió KOURION – CASTELL KOLOSSI – OMODOS 
Després de l’ esmorzar visitarem  el casc antic de Limassol . Seguirem a Kourion,  en ruta visitarem el  Castell 
Medieval de Kolossi,  castell d’ arquitectura militar, construït en el segle XIII i reconstruït amb la seva forma actual en 
el segle XV . Kourion (Curium). Aquesta ciutat va ser un dels més importants enclavaments polítics i religiosos de 
Xipre. Fundada pels Micènics en el segle XII abans de Crist. Visitarem la Casa de Eustolios amb la seva magnifica 
col•lecció de mosaics; el Teatre Grec del segle II abans de Crist amb la seva singular escenografia sobre el mar; l’ 
Àgora i les riques Termes, el Ninfeo amb el complexa de fonts, la grandiosa basílica paleocristiana, així com el 
recentment restaurat Baptisteri. Desprès seguirem la nostra ruta fins el Santuari de Apolo Hilates. En l’ antiguitat era 
un dels llocs més importants de l’illa, dedicat al deu Apol·lo. El més important de tot el recinte es el Temple en part 
restituït al final de la via sacra processional. Te la singularitat de tenir els capitells realitzats en estil nabateu per artistes 
procedents de la llunyana Petra. Seguirem camí cap a Omodos. Dinarem en un restaurant. Desprès visitarem el 
Monestir de la Santa Creu. Tornada a l’ hotel de Limassol. Sopar i dormir. 
 
Divendres 27 de març 2020.-     LIMASSOL            Excursió  a PAFOS  
Després de l’ esmorzar sortirem cap a l’ oest per l’ autopista al costat de la costa sud de l’ illa. Farem una primera 
parada a Petra tou Romiuu.  Un lloc de la costa, entre Limassol i Pafos on segons la tradició mitològica grega es 
localitza el lloc on Afrodita, la deessa de l’ amor i la bellesa va sorgir de les blanques escumes del mar. Després 
seguirem cap a Kato-Paphos on visitarem les anomenades tombes dels reis. En aquest jaciment arqueològic del 
període entre els segles III abans de Crist  i III després de Crist  es localitzen unes tombes tallades a la mateixa roca. 
Continuarem fins el Parc Arqueològic de Páfos zona declarada recentment  Patrimoni de la Humanitat per UNESCO. 
Veurem  un dels conjunts de mosaics més importants i més rics de tot el Mediterrani, dels segles II abans de C i fins el 
IV segle després de Crist.Desprès tindrem temps de passejar pel port de Pafós on dinarem.  A la tarda visitarem la 
columna de l’ apòstol Pau i l’església de Chrysopolitissa.  Construïda en el segle XIII. Desprès seguirem fins  Agios 
Neofytos, per visitar un singular monestir fundat a la falda d’ una muntanya en el segle XII pel monjo Neòfit. Visitarem 
les celes dels monjos, algunes decorades amb frescs que van del segle XII al segle XV.  Al capvespre tornada a l’ hotel. 
Sopar i dormir. 
 
Dissabte 28 de març 2020.-    LIMASSOL          Excursió Ruta Bizantina  Monts TROODOS 
En l’ excursió d’ avui anirem cap al centre de l’ illa, a la serralada de Troodos que te alçades de fins a 1.900 metres on 
a l’ hivern s’ hi pot practicar l’ esqui. Aquesta zona no solament es famosa  pels boscos de pins d’ Alep, xiprers i cedres 



si no també per les nombroses esglésies i monestirs bizantins que en el any 2011 van ser declarats Patrimoni de la 
humanitat per UNESCO. Arribarem a Kakopetria on farem una passejada per la part vella del poble. Prop d’ aquí 
visitarem l´església de Agios Nikolaos tis Stegis, la part més antiga data del segle XI. En el seu interior es conserven 
algunes de les pintures més antigues. Després seguirem la nostra ruta cap a la vall de Merathassa arribant al poble de 
Kalopanayiotis. Aquí visitarem el Monestir de Sant Joan de Lampadistis, un dels més interessants de Xipre. El 
monestir inclou dues esglésies i una capella d’ èpoques distintes.  La més important es l’església dedicada al sant local 
Joan nascut a Lampadou. Data del segle IX i les pintures del segle XII. Actualment el conjunt es patrimoni de UNESCO. 
Dinarem en un restaurant de la zona.  A la tarda visitarem l’ església Archangelos MIchail a Pedoulas. Al capvespre 
tornada a Limassol. Sopar i dormir. 
 
Diumenge 29 de març 2020-  LIMASSOL – BARCELONA –PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar i  trasllat a l’ aeroport per sortir amb el vol de Swiss Air  de les 11.45 h via Zürich cap a Barcelona. Arribada a 
les 19.15 h  Recollida equipatge i trasllat al punt d’ origen. FI DEL VIATGE. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA : 1.575 Euros                    Suplement Individual  215 euros 
 
INCLOU: Trasllat al aeroport de Barcelona des dels punts esmentats. Bitllets avió companyia Lufthansa i Swiss Air des 
de Barcelona a Larnaca i tornada. Estada en hotel de 3 estrelles a Nicòsia i 4 estrelles a Limassol ocupant habitacions 
dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que s’indiquen amb l’ aigua mineral inclosa. Totes les visites i excursions 
esmentades en el programa amb guia local de parla castellana. Les entrades en les visites. Guia acompanyant de la 
nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i de cancel•lació Tràmits per passar a la part turca de l’ illa. 
NO INCLOU: Extres d’ hotel. Els dinars del primer i l’ últim dia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


