Rowerowy Cypr (dla początkujących)
Petra tou Romiou · Pegia · Zatoka Lara · Wąwóz Avakas · Kathikas · Laona ·
Góry Troodos · Wodospad Kaledoński · Kato Pafos · Xeros Potamos
Połączenie aktywnego wypoczynku z poznawaniem przyrody i kultury Cypru. Z perspektywy
roweru wyspa wygląda kompletnie inaczej! Emocje gwarantowane, a dodatkowo można zwiedzić
miejsca niedostępne dla samochodów. Na trasie liczne atrakcje: miejsce narodzin Afrodyty, szlak
winny, najwyższy na Cyprze wodospad. Propozycja dwóch programów: dla tych, którzy chcieliby
rozpocząć rowerową przygodę i dla zaawansowanych, doświadczonych rowerzystów, którzy
próbowali już swoich sił na szlakach górskich. Łącznie trasy rowerowe: dla początkujących: ok.
210 km, dla zaawansowanych: ok. 335 km.
PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Pafos. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja,
spotkanie organizacyjne, nocleg.
2. DZIEŃ. PETRA TOU ROMIOU – DIARIZOS
Śniadanie. Odbiór rowerów, przygotowanie do jazdy. Przejazd do miejsca narodzin Afrodyty:
PETRA TOU ROMIOU. Wycieczka przebiega w większości trasą off-road. Powrót na rowerach do
hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 40 km, przewyższenie: ok. 300 m.
3. DZIEŃ. PEGIA/PAFOS – ZATOKA LARA – WĄWÓZ AVAKAS
Śniadanie. Przejazd do PEGIA. Przejazd do ZATOKI LARA, której plaża jest pod ochroną ze
względu na lęgowiska żółwi zielonych i Caretta caretta. Przejście do WĄWOZU AVAKAS, którego
wapienne ściany sięgają ok. 30 m. Powrót do hotelu na rowerach, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 32 km, przewyższenie: ok. 420 m.
4. DZIEŃ. KATHIKAS/POLIS – LAONA – PÓŁWYSEP AKAMAS
Śniadanie. Przejazd do KATHIKAS. Trasa rowerowa prowadzi przez szlak winny LAONA,
wiodący przez winnice, z których wytwarza się jedne z najlepszych białych win na Cyprze. Powrót
do hotelu na rowerach, kolacja, nocleg.

Trasa rowerowa: ok. 32 km, przewyższenie: ok. 420 m.
5. DZIEŃ. TROODOS – WODOSPAD KALEDOŃSKI
Śniadanie. Przejazd w GÓRY TROODOS. Początek rowerowej trasy górskiej. Przejazd do
„Balkonu Cypru”, miejsca skąd widać prawie całą wyspę, a następnie do najwyższego na Cyprze
WODOSPADU KALEDOŃSKIEGO. Powrót na rowerach do hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 25 km, przewyższenie: ok. 320 m.
6. DZIEŃ. KATO PAFOS/AGIOS NIKOLAOS
Śniadanie. Przejazd na rowerach do parku archeologicznego KATO PAFOS, gdzie znajduje się
starożytna nekropolia: Grobowce Królewskie, łącznie ok. 100 podziemnych grobowców wykutych
w skale. Powrót na rowerach do hotelu, kolacja, nocleg.
7. DZIEŃ. XEROS POTAMOS
Śniadanie. Ostatnia wycieczka rowerowa: na wschód od Pafos do XEROS POTAMOS. W drodze
powrotnej czas wolny na zwiedzanie XVI-wiecznego klasztoru Panagia Tou Sinti. Powrót na
rowerach do hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 55 km, przewyższenie: ok. 420 m.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Dla osób,
które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelu***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami •
wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • transfery minibusem • wsparcie samochodu
technicznego • opieka pilota na trasie wycieczek rowerowych (j. angielski) • opieka rezydenta •
ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego
ryzyka
UWAGI:
1. Bilety wstępu podczas indywidualnego zwiedzania: ok. 5 EUR.
2. Opłata za wypożyczenie roweru (rower MTB, dwa modele do wyboru: hard tail lub full
suspension): ok. 115 EUR.
3. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o
zróżnicowanym podłożu i stopniu nachylenia.
4. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

