Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Cypr wyspa Afrodyty"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Przedstawione hotele to tylko przykłady z naszej bogatej oferty hotelowej.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot na Cypr, transfer, zakwaterowanie w hotelu
Dzień 2 -7 – pobyt na miejscu
Dzień 8 – opuszczanie hotelu, transfer na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
przelot w obie strony z Warszawy Okęcie/Katowic/Berlina samolotem rejsowym do Larnaki
7 noclegów w wybranym hotelu
wyżywienie według wybranej opcji
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny
bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - linie Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w
2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
rezerwacji miejsc w samolocie (miejsca przy odprawie przydzielane są losowo, mogą nie być koło siebie)
dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
Rozkład lotów z:
Warszawy Okęcie - w poniedziałki w i piątki
Katowic - w poniedziałki i w czwartki
Berlina Schonefeld - we wtorki i w soboty

Noclegi

Hotel położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. 5-gwiazdkowy obiekt jest położony zaledwie ok. 100 m od centrum
miejscowości i promenady, gdzie znajdziemy liczne rozrywki, a także restauracje.
Bezpośrednio przy hotelu piaszczysta plaża, oznaczona błękitną flagą. Serwis plażowy - dodatkowo płatny (ok. 5 EUR/os./dzień).
Do dyspozycji restauracje i bary: restauracja Emperor (menu tematyczne oraz dla dzieci), restauracji Byzantine (a’la carte, przekąski), restauracja Ocean
Basket (a’la carte), bar Atrium (koktajle oraz ciepłe przekąski), bar na plaży Sea Breeze, bar przy basenie Poseidon. Hotel posiada 2 duże baseny
zewnętrzne (jeden lagunowy) oraz brodzik dla dzieci otoczone tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki kapielowe przy basenach - bezpłatnie.
Pokoje standardowe 2-osobowe (możliwość 1 dostawki), przestronne z balkonami oraz łazienkami (wc, prysznic, suszarka do włosów), indywidualnie
Constantinos
sterowana klimatyzacja, cześć wypoczynkowa, telefon, TV-sat, radio, sejf (za dodatkową opłatą), mini bar (za opłatą), zestaw do parzenia kawy i herbaty.
the Great
Beach Hotel (5 Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie bufetu. Za dopłatą możliwe All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) oraz kolacje
(18:30-21:30) serwowane w formie bufetu w restauracji. Dodatkowo: przekąski dostępne w barach (10:30-12:00; 14:30-17:00 oraz 22:00-24:00), lokalne
gwiazdek)
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00).
Program animacyjny w ciągu dnia, gry i zabawy, wieczorne show, muzyka na żywo. Ponadto (płatne): kort tenisowy, Centrum SPA (masaże, sauna,
jacuzzi - płatne), tenis stołowy, kasyno.
Internet:
W lobby oraz w pokojach bezprzewodowy internet - płatny.

W lobby oraz w pokojach bezprzewodowy internet - płatny.
Strona www:
www.tsokkos.com

Hotel Tsokkos Garden położony jest w miejscowości Protaras, ok. 2 km na północ od jej centrum, skupiającego restauracje, sklepy i bary. W najbliższym
otoczeniu hotelu znajdują się sklepy i restauracje, a w odległości ok. 600 m od hotelu - przystanek autobusowy. Międzynarodowe lotnisko w Larnace
oddalone jest o ok. 60 km.
Piaszczysta plaża, z łagodnym zejściem do morza mieści się ok. 500 m od hotelu (należy przejść ulicą wzdłuż zabudowań hotelowych). Serwis na plaży płatny (ok. 5 EUR/dzień).
Hotel posiada 2 restuaracje: Demetra (w formie bufetu, wieczory tematyczne) oraz Proino Cafeteria, serwująca dania w formie bufetu (kuchnia
międzynarodowa) oraz 2 bary: lobby bar Ayios Elias oraz bar przy basenie Ayios Elias. Goście hotelu mogą korzystać z lagunowego basenu
zewnętrznego, brodzika dla dzieci oraz basenu wewnętrznego. Leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne, a ręczniki kapielowe - za depozytem ok. 10
EUR.

Tsokkos
Garden (4
gwiazdki)

Standardowe pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic,
wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat (za depozytem ok. 15 EUR/pobyt), radio, sejf (dodatkowo płatny, ok. 2
EUR/dzień) oraz lodówkę (dodatkowo płatna, ok. 2 EUR/dzień).
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu lub All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:300 oraz kolacje (18:30-21:30)
serwowane w formie bufetu w wyznaczonej restauracji. Dodatkowo: przekąski dostępne w barach (10:30-12:00; 15:00-17:30 oraz 22:00-23:00), lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00).
Program animacyjny prowadzony w ciągu dnia i wieczorami, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - gry i zabawy, zawody, pokazy artystyczne, muzyka
na żywo. Dostępne są: tenis stołowy, rzutki, piłka wodna, a za opłatą: korty tenisowe, bilard oraz centrum SPA (sauna, masaże, sauna, jacuzzi oraz
łaźnia).
W lobby internet Wi-Fi oraz kafejka internetowa - dodatkowo płatne.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwa podobne hotele 4**** tej samej sieci - Tsokkos Gardens i Tsokkos Beach Hotel - dostępność i ceny na
zapytanie.
Strona www:
www.tsokkos.com

Hotel cypryskiej sieci Crown Resort. Położony na obrzeżach Protaras; do centrum Protaras ok. 2 km (przystanek autobusowy w pobliżu hotelu, ok. 50
m.). W pobliżu znajdują się restauracje, bary, tawerny, dyskoteki oraz sklepy.
Plaża w odległości około 300 m, serwis plażowy za opłatą.
W opcji bez wyżywienia, ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy i kolacyjny (przed i po sezonie możliwy wybór z menu)
Crown
Resorts
Elamaris (3
gwiazdki)

Obiekt składa się z dwóch budynków, w których jest w sumie 174 ładnie urządzonych, przestronnych apartamentów. Pokoje dla 2-3 osób, dobrze
wyposażone, pomieszczenie mieszkalno-sypialne z kącikiem kuchennym, lodówką, radiem, telefonem, odpłatnym sejfem, posadzką, klimatyzacją (15.05 15.10.03.), wanną, prysznicem, WC i balkonem.
Dla 2-4 osób; wyposażenie tak jak dla 2-3 osób; dodatkowa sypialnia, wykładzina. Regularne sprzątanie, zmiana pościeli i ręczników wliczone w cenę.
Basen, tenis stołowy, siłownia, boccia, gimnastyka wodna, utwardzany kort tenisowy (oświetlenie za opłatą). Odpłatnie: bilard, wypożyczanie rowerów.Na
zewnątrz taras słoneczny, leżaki i parasole nieodpłatnie, bar przy basenie.
Dla dzieci plac zabaw i miniklub (od 4-12 lat), brodzik.
Strona hotelu: https://crownresortsgroup.com/Hotels/Crown-Resorts-Elamaris--Protaras

Vergi (2
gwiazdki)

Hotel Vergi mieści się w kamiennym budynku otoczonym wysokimi drzewami palmowymi. Usytuowany jest w turystycznej dzielnicy Larnaki, 150 metrów od
piaszczystej plaży. Do dyspozycji Gości oddaje klimatyzowane pokoje, odkryty basen oraz restaurację. Z WiFi można korzystać w całym budynku. Pokoje
w hotelu Vergi City są elegancko urządzone i oferują boczny widok na Morze Śródziemne. Do dyspozycji Gości jest telewizor LCD z dostępem do
kanałów satelitarnych, część wypoczynkowa oraz sejf. W stylowych jadalniach restauracji serwowane są dania kuchni cypryjskiej, rosyjskiej i
międzynarodowej, a bar zaprasza na drinki i koktajle. Lotnisko w Larnace jest oddalone od obiektu o 15 minut jazdy samochodem. Do centrum miasta
można dojechać w zaledwie 10 minut. Na miejscu dostępny jest bezpłatny prywatny parking.
W kompleksie hotelowym znajaduje się klub rozrywki "Cezar Palace", nastawiony na gości rosyjskich. Może to powodować hałas, także w godzinach
nocnych.

Miasta

Protaras

To niewielkie miasto położone na południowo-wschodnim krańcu wyspy tuż obok Ayia Napa, jest obecnie popularnym centrum turystycznym. Region ten
jest doskonałym miejscem do wypoczynku dla tych z Państwa, którzy preferują odpoczynek w spokojnej, pełnej relaksu atmosferze. Obok nowoczesnej,
ciągnącej się wzdłuż morskiego brzegu strefy turystycznej, gdzie usytuowane są hotele, restauracje i dyskoteki, znajdziemy cudowne krajobrazy
zachęcające do pieszych wędrówek. Podobnie jak w przypadku Ayia Napa tutejsze plaże pokryte są złocistym piaskiem. Największe plaże to Flamingo,
Pernera i słynna Fig Tree Bay, wszystkie są piaszczyste i należą do najczystszych nad Morzu Śródziemnym, szczycąc się tzw. "błękitną flagą". Równie
piękne są plaże rozrzucone wzdłuż wybrzeża oraz liczne, ustronne, piaszczyste zatoczki. Podobnie jak wszystkie inne plaże na Cyprze, także i tu plaża
jest publiczna. Łóżka do opalania i parasole przeciwsłoneczne są do Państwa dyspozycji za opłatą. Oczywiście amatorzy sportów wodnych nie będą
zawiedzeni wybierając ten kurort jako miejsce słonecznego wypoczynku. Jet-ski, parasailing, nurkowanie, narty i rowery wodne wszystko to jest tu na
miejscu. Urozmaiceniem państwa pobytu w Portaras mogą być długie spacery, wędrówki i wyprawy rowerowe. Malownicza okolica słynąca z licznych

miejscu. Urozmaiceniem państwa pobytu w Portaras mogą być długie spacery, wędrówki i wyprawy rowerowe. Malownicza okolica słynąca z licznych
znajdujących się tu wiatraków zachęca do zwiedzania. W okolicznych wioskach znajdują się przytulne tawerny zachęcające do degustacji specjalności
cypryjskiej kuchni. Czas transferu z lotniska w Larnace do Protaras to ok. 60 minut.

Larnaka

Kraje

Cypr

CYPR – wyspa słońca, wyspa Afrodyty - gościnna, egzotyczna z najłagodniejszym i najbardziej słoneczny klimatem w basenie Morza Śródziemnego.
Sezon na Cyprze trwa cały rok. Chociaż Cypr jest państwem małym, dzięki bogatej ofercie dla turystów cieszy się ogromną popularnością wśród
miłośników wakacyjnych przygód i wypoczynku. Cypryjskie plaże są idealnym miejscem do nurkowania, windsurfingu czy wypróbowania jazdy na nartach
wodnych. Dla chcących aktywnie spędzić wolny czas, Cypr może pochwalić się bogactwem zabytków kultury i starannie pielęgnowaną tradycją widoczną
w tańcu, śpiewie, czy przekazywanych przez pokolenia legendach. Dodatkową atrakcją są liczne imprezy organizowane zwłaszcza w sezonie letnim,
największym zainteresowaniem turystów cieszy się organizowany we wrześniu Festiwal Wina, podczas którego można posmakować najbardziej
wykwintnych, cypryjskich trunków oraz win domowej roboty.
Na Cyprze (część grecka, południowa) znajdują się dwa główne lotniska - Pafos (obługujące loty z Krakowa - hotele w Pafos i w okolicy) oraz w Larnace
(obsługujące loty z Katowic i z Warszawy - hotele w Larnace, Limassol, Protaras i inne we wschodniej części wyspy).

Terminy
hotel 4* HB
Liczba noclegów: 0
Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

od: 07-01-2018
do: 30-03-2018

od: 15-06-2018
do: 16-09-2018

hotel 4* ALL
Liczba noclegów: 0

hotel 5* HB

hotel 3* HB

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00
zł)

Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:

Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00
zł)

bez wyżywienia

hotel 3* ALL
Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00
zł)

Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00
zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00
zł)

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 290,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 199,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 190,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 399,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 399,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 899,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
2 399,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
3 499,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
2 999,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
2 499,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 399,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 799,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
3 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 799,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 299,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Schonefeld

Berlin

14:05

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

15:50

100,00 zł

Pyrzowice

Katowice

07:50

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

