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השלישי בגודלו  ה מביאה אותנו למקום שטוף שמש עם תושבים נעימים ומסבירי פנים: קפריסין, האיפחות משעת טיס
קפריסין לשני  נכבש אזור הצפון בידי התורכים. מאז מחולקת 1974 -, אך ב1960 -באזור הים התיכון. האי זכה לעצמאות ב

ווני, ואילו החלק הצפוני מיושב ע"י קפריסאים י יר מאוד ובעל אופיימתו נפרדים. האזור הדרומי והאטרקטיביחלקים 
בקפריסין נשען על ענף התיירות.  תוצר הלאומיחלק נכבד מה מקסימים. תורכים ומתאפיין בקצב חיים איטי ובחופים

. שני רכסי הרים שנופיהם מרשימים בהם ממצאים משחר ההיסטוריה ועד לעת החדשהבקפריסין אתרים היסטוריים, 
מערב: רכס הרי הטרואודוס ורכס הרי קירניה. בין רכסי ההרים שוכן מישור מזאוריה, לחוצים את האי מכיוון מזרח 

מערב, ובהם מצויה הפסגה הגבוהה ביותר -משמש כאזור החקלאות העיקרי של האי. הרי הטרואודוס ממוקמים בדרוםה

 .מטר. הרי הטרואודוס זרועים כפרים ציוריים, מנזרים וכנסיות עתיקות 1,952-באי, הר אולימפוס, המגיע בפסגתו ל
. המטבח הקפריסאי מגוון מאד, בשל 1489מה כאן עד שהתקיי ,בקפריסין השתמרו אתרים שלמים מימי המדינה הצלבנית

סטוריה יהעמים הרבים שעברו דרך האי. קרובה כל כך ובה בעת מיוחדת כל כך, מציעה קפריסין למטייל בה מגוון נופים, ה

 .ותרבות המושפעת עמוקות מן העולם היווני אך מצטיינת בקווים ייחודיים לה ,עשירה, אתרים ארכיאולוגיים מרתקים

   .רבים מאיתנו היו בעבר בקפריסין, אך מעטים זכו להכיר לעומק את האי השכן
הסיור כולל את  .תכנן עבורכם סיור מעמיק, עשיר ומגוון ברחבי קפריסין - מדריך וותיק של תגליות -ד"ר שמעון גת 

 מרבית האתרים המרתקים של האי, הן בצדו היווני והן בצד התורכי.

 

 תכנית הסיור
 10:10-ונחיתה ב 09:10מראה ה :הטיסה

 19:00 - 18:00שעות ב :חזרה הטיסה
 ניקוסיה -לרנקה  -, יום שישי 21.9.18-ה: 1יום 

יציאה מבית הנתיבות נעלה על הרכב ונתחיל בנסיעה. מימיננו ה(. לאחר Larnacaטיסת בוקר קצרה תביאנו לנמל התעופה של לרנקה )

פלמינגו, ורודי חזה. תחנתנו הראשונה תהיה אתר קדוש  ןובאביב הוא מלא ציפורי מים ובהנבחין באגם המלח אליקי, אשר בחורף 

 Hala Sultanביותר למוסלמים: האלה סולטאן תקה )

Tekke ,שם קבורה לפי המסורת דודתו של מוחמד ,)

שהשתתפה בכיבוש קפריסין בידי המוסלמים. משם 

ל (, העומד עStavrovouniנעלה אל מנזר סטברובוני )

ראש גבעה ממנה ניתן לראות חלקים גדולים מן האי. 

היסטורי -ונבקר באתר הפרה נרד לכיוון מישור החוף

מכאן נמשיך   (.Khirokitiaהחשוב כירוקיטיה )

(. נערוך סיור Nicosiaבכביש המהיר לניקוסיה )

  .ך כל הטיולשבמ בניקוסיה Semeli Hotelבמלון ראשוני בעיר. נלון 

 
 
 
 
 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
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  מנזר קיקו -הר אולימפוס   - קקופטריה  - אסינו -, יום שבת 22.9.18-ה: 2יום 

שם נבקר בכנסייה העתיקה  ,(Troódos)בבוקר נצא לכיוון הרי הטרואודוס 

(, על תמשיחי הקיר העתיקים שלה, שהשתמרו באורח יוצא Asinouבאסינו )

( ונטייל ברגל בחלקו העתיק. Kakopetriaמן הכלל. נמשיך לכפר קקופטריה )

 1952לפסגתו של הר אולימפוס ) , עדהגבוהיםהרי הטרואודוס פסגות נעפיל אל 

. נטייל ברגל בנופי ההרים. אחר הצהרים נגיע (מ' מעל פני הים, הגבוה בהרי האי

( הגדול, שסמוך לו קבור הארכיבישוף מקאריוס Kỳkkosלמנזר קיקו )

 נשוב למלוננו בניקוסיה. ובליקה הקפריסאית. השלישי, נשיאה הראשון של הרפ

 
 ירוסקיפו -עתיקות פאפוס  -, יום ראשון 23.9.18-ה: 3יום 

נצא בכביש המהיר אל פאפוס 

(Pafos .שהיתה בירת האי בתקופה ההלניסטית והרומית ,) נבקר בקברי המלכים

(Kings' Tombs ,נראה את  הפסיפסים המרהיבים, בנושאים מיתולוגיים ,) שהשתמרו

איוס ניאופיטוס  –נבקר גם במנזר יפה  ילות מהתקופה הרומית ונבקר במצודה ובנמל.ובו

(Ayios Neofitos.)  נסייר בדרך חזרה( בכפר ירוסקיפוYeroskipou שהיה לפרבר )

( Ayía Paraskevì –של פאפוס. נבקר כאן בכנסיית איה פראסקוי )יום ששי הקדוש 

תיקים. ניכנס גם למוזיאון אתנולוגי קטן ונבקר באחד שבה פרסקאות ע ,9-מן המאה ה

נשוב למלוננו  לוקּומי )רחת לקּום(. -צרים את הממתק המסורתי יהמפעלים המי

 בניקוסיה.

 

  על שני צדדיה ניקוסיה -, יום שני 24.9.18-ה: 4ום י

בוקר נפתח בסיור בצד היווני של העיר: החומות הוונציאניות, ארמון הארכיבישוף האת 

והקתדרלה והמוזיאון 

נבלה לאחר מכן  הלאומי.

באזור העתיק, מרכז 

הבילויים של העיר לאיקי 

 (.Laïki Yetoniaיטוניה )

 Selimiyeאחר הצהרים נחצה ברגל לצד התורכי. נבקר במסגד סלימיה )

Mosque( שאיננו אלא הקתדרלה הצלבנית של החוכמה הקדושה ,)Santa 

Sophia), נבקר גם בח'אן המפואר, בויוק ח'אן 16-שהפכה מסגד במאה ה .

(Büyük Hanהגדול בפונדקים העות'מאנ ,)1572-ים בקפריסין, שנבנה בי, 

 ובאתרים נוספים סביבו. נשוב לצד היווני ללינה.
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 קפריסין התורכית -, יום שלישי 25.9.18-ה: 5יום 

(, שתוכננה בידי החכם האתונאי סולון במאה Soliטון תורכי. נבקר בשרידי העיר סולי )בבוקר ניסע לכיוון מפרץ מורפו, הנמצא בשל

פסיפס נאה מן התקופה הרומית. נמשיך בנסיעה לאורך החוף אל אחד ממרכזי התיירות החשובים מ . נתרשםהשישית לפני הספירה

חופים ב(. נבקר בשרידי העיר העתיקה ונטייל Lapithos- Lambousa - Laptaלאפטה ) -לאמבוסה  –בצפון קפריסין, העיר לאפית'וס 

מנזר צלבני רב הוד. ניכנס אל המצודה ובה (, Béllapais - Beylerbeyבלפאיס הנקראת בתורכית בילרבי )אל נמשיך  המקסימים.

(, St. Hilarionיון )(. אחרי הצהרים נטפס אל מבצר סט' הילארGirne(, או בשמה התורכי גירנה )Kyreniaוהנמל הציורי של קירניה )

 , לארוחת ערב ולינה.מבצר ביזאנטי וצלבני, שהשתמר בצורה מרשימה. נשוב לניקוסיה

 
  פמגוסטה -סלאמיס  -מבצר קנטרה  -, יום רביעי 26.9.18-ה: 6יום 

רומית המרשימה, -(, מבצר נוסף מהתקופה הצלבנית. נבקר בעיר ההלניסטיתKantara Castleבבוקר נצפין אל טירת קנטרה )

(. ניכנס לכנסיית ברנבאבס )בר Salamisסלאמיס ) –שהייתה בירת האי בעבר 

  -Famagusta(. מכאן ניסע אל העיר פמגוסטה )St. Barnabasנבא( הקדוש )

Gazi Mağusaת נציאניו(, המוקפת בחומה אדירה. נגיע אל המצודה הו

 Lalaהמכונה "מצודת אותלו". ניכנס אל מסגד לאלא מוסטפה פאשה )

Mustafa Pasa Mosque שאיננו אלא הקתדרלה הצלבנית של ניקולאס ,)

ה לבנייה בסגנון הגותי בקפריסין. בערב נשוב יהקדוש. זו דוגמה יפהפי

  .לניקוסיה

 
 מזרח האי קפריסין-דרום –, יום חמישי 27.9.18-ה: 7יום 

, שהוכרז כאתר מורשת עולם של (Phicardouלמחצה פיקארדו )לכיוון "הכפרים האדומים" ונגיע אל הכפר הנטוש  ניסעבבוקר 

(, שהיה אתר Panagia Machaira Monasteryניסע למנזר מחיראס ) אונסק"ו, בשל היותו מייצג נאמן של הכפרים המסורתיים באי.

מזרחית של האי, לתצפית על העיר -ד הבריטים. נצא אל הפינה הדרומיתבמהלך מלחמת העצמאות נג EOKA מרכזי של מחתרת

מזרחי של קפריסין והנקודה -מי(, הקצה הדרוCape Grékoגרקו )כף  - טבעהשמורת לכיוון פמגוסטה מכיוון הצד היווני. נמשיך 

פש והפכה, תוך זמן קצר, לעיר נו ומנומנםכפר דייגים קטן  70-נות האיה נאפה, שהייתה עד אמצע של נמשיךהקרובה ביותר לישראל. 

נערוך סיור קצר במרכז  הומה ורועשת, המושכת אליה ישראלים רבים ומיליוני תיירים מאירופה.

דרך השטח  העיירה ונבקר בכנסייה שנתנה את שמה למקום. אחר הצהרים ניסע בכביש הישן

צר של המעפילים, מהם לא (, באזור בו היו מחנות המעDhekéliaהבריטי הריבוני בד'קליה )

 ונצא יחדיו לטברנה, לארוחה מלווה במוסיקה מקומית בה נציין את נשוב לניקוסיה .נותר דבר

 .אי הקסוםהערב האחרון ב

 

 הביתה -, יום שישי 28.9.18-ה :8יום 

ה נבנתה במקור בידי הצלבים יהכנסי(. Kitiה  בכפר קיטי )יניסע לכנסיה יפהפיעם בוקר 

ייחודי שנמצא בה. הכנסייה מושכת אליה העה בפסיפס שנודוהוסבה לכנסייה אורתודוכסית, 

נסייר ברגל לאורך שדרת ו נגיע לעיר לרנקהרבים, החוגגים כאן נישואים וטבילת תינוקות. 

נטייל נבקר במצודה העתיקה ו(. Finikoúdhesהדקלים שעל חוף הים, שדרת פיניקוד'ס )

לאחר הפסקת  רוס הקדוש, פטרונה של לרנקה.ז  ניכנס לכנסיית ל   .ברובע התורכי הנטוש

 צהרים קצרה, נצא לנמל התעופה של לרנקה ונשוב לבתינו. 

 19:00והנחיתה בשעה  18:00ה בשעה הטיסה חזרה תהי


