
ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. PAWŁA APOSTOŁA NA CYPR 
W DNIACH  25.04. – 03.05.2020 ROKU 

 

 

Podstawowe informacje 

1. Termin od 25 kwietnia (wylot i przylot - Warszawa) do 3 maja 2020 r.) 
2. Cena 2.000 PLN + 960 EUR zł dla grupy liczącej 20-24 osób; i 1.950 PLN + 890 EUR zł dla grupy liczącej 25-29 osób; 1.900 PLN + 840 

EUR zł dla grupy liczącej 30-34 osób; 1.850 PLN + 810 EUR zł dla grupy liczącej 35-40 osób. W tej cenie są wliczone: 
- przelot na trasie Warszawa – Larnaka – Warszawa 
- 8 noclegów w hotelu 4* (pokoje 2-osobowe; dopłata do 1-osobowego 280 EUR) 
- 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) 
- przejazdy autokarem wg programu 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
- opieka pilota/przewodnika 
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   
- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
 

3. - Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza  Kanclerza tel. 61/851-28-00 lub 601-772-833.  
4. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane: 

 imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia 

 adres zamieszkania z kodem pocztowym 

 numer i seria paszportu oraz data wydania i ważności paszportu (paszport musi być ważny przynajmniej do końca sierpnia 2019 
r.). 

 telefon kontaktowy i wpłata 1.000 zł 
5. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.  
6. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl. w zakładce Duszpasterstwo – pielgrzymki. 

 
PROGRAM 

 

 
I DZIEŃ – WARSZAWA – LARNAKA  
Przelot na trasie Warszawa – Larnaka (wylot w późnych 
godzinach wieczornych). Nocleg. 
 
II DZIEŃ – – FAMAGUSTA – SALAMINA 
Famagusta – najważniejsze w średniowieczu miasto 
wyspy; klasztor św. Barnaby z grobem Apostoła; meczet – 
dawna katedra św. Mikołaja. Salamina – ruiny  antycznego 
miasta, które było świadkiem bitwy morskiej między flotami 
Demetriusza i Ptolemeusza oraz bitwy na lądzie i morzu w 
okresie wojen grecko-perskich. Nocleg. 
  
III DZIEŃ – NIKOZJA – OPACTWO BELLAPAIS – 
KYRENIA       
Larnaka – kościół z grobem św. Łazarza, I biskupa Cypru. 
Nikozja – stolica Cypru, XVII – wieczna  katedra św. Jana 
Teologa. Przejazd malowniczą trasą wzdłuż łańcucha gór 
Pentadaktylos. Opactwo Bellapais – piękny przykład 
gotyckiej architektury sakralnej, wzniesiony XII/ XIII wieku 
przez kanoników św. Augustyna. Kyrenia –  
średniowieczny zamek wzniesiony w obronie przed 
najazdem arabskim, malowniczy port, starówka z 
tradycyjnymi, kamiennymi domami. Nocleg. 
 
IV DZIEŃ – PAFOS 
Pafos – starożytna stolica Cypru, wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, kościół Agia Kiriaki – 
wzniesiony nad największymi na wyspie ruinami 
wczesnochrześcijańskiej bazyliki, kamienny pręgierz, przy 
którym chłostany był św. Paweł; klasztor św. Neofita – 
pustelnika i ascety, z cennymi bizantyjskimi freskami. 
Yeroskipou – kościół bizantyjski Agia Paraskevi. Nocleg. 
 
V DZIEŃ – KALOPANAYIOTIS – KYKKO  
Przejazd doliną w północnej części gór Troodos. Punkty 
widokowe na urocze wioski Moutoullas i Pedoulas. 
Kalopanayiotis – klasztor św. Jana, miejsce gdzie św. 
Paweł i św. Barnaba ochrzcili św. Heraclidiosa. Kykko – 
największy klasztor na wyspie, ufundowany w  XII wieku,  

w miejscu życia pustelnika Izajasza, przechowywana jest 
w nim ikona NMP przypisywana autorstwu św. Łukasza. 
Nocleg. 
 

VI DZIEŃ – LIMASSOL – KOURION – OMODOS  
Limassol – Stare Miasto. Kourion – ruiny jednego z 
najważniejszych starożytnych państw – miast, grecko – 
rzymski teatr, wczesnochrześcijańska bazylika z 
baptysterium, nimfeum, Dom Achillesa i Dom Gladiatorów 
z pięknymi mozaikami posadzkowymi,  Dom Eustoliosa z 
kompleksem łaźni. Omodos – klasztor Świętego Krzyża. 
Nocleg. 
 

VII DZIEŃ – PLATANISTASA – LAGOUDERA – 
NIKITARI – KAKOPETRIA  
Słynne miejscowości turystyczne w górach Troodos – 
kryjące  bizantyjskie kościoły, przylepione do górskich 
zboczy lub wtulone w doliny, a także malownicze wioski, 
wzniesione na tarasowych zboczach. Platanistasa – XV – 
wieczny kościółek Stavros tou Agiasmati z kompletnym 
cyklem średniowiecznych obrazów ściennych. Lagoudera 
– XII – wieczny kościółek Panagia tou Araka z pięknymi 
freskami. Nikitari – XII – wieczny kościół Asinou uważany 
za najlepszy przykład bizantyjskiego malarstwa ściennego 
na wyspie. Kakopetria – kościół Agios Nikolaos tis Stegis. 
Nocleg. 
 

VIII DZIEŃ – DZIEŃ WOLNY 
Całodzienny wypoczynek. Nocleg.   
 

IX DZIEŃ – LARNAKA – WARSZAWA 
Przelot na trasie Larnaka – Warszawa (wylot w bardzo 
wczesnych godzinach porannych).      
 


