KELIONĖS APRAŠYMAS
Poilsis Kipre 3*
2023-01-07

Viešbučio aprašymas
3* viešbutis Nereus Hotel yra Pafoso širdyje, vos už minutės kelio pėsčiomis nuo paplūdimio, vaizdingo žvejybos uosto ir
senovinio Pafoso forto. Elisia parkas yra už 1 km. Iš viešbučio greitai nueisite iki daugybės restoranų, barų, klubų, parduotuvių ir
viešojo transporto stotelių. Pafoso tarptautinis oro uostas yra maždaug už 15 km.
Svečiai gali rinktis iš 84 dviviečių kambarių, įrengtų dviejuose 2 aukštų pastatuose su liftais. Kai kuriuose kambariuose yra
standartinis balkonas. Kambariuose rasite seifus, tiesioginio ryšio telefonus, televizorius su palydoviniais / kabeliniais kanalais ir
belaidį internetą. Vonios kambariuose yra dušai, vonios ir plaukų džiovintuvai.
Svečius šiltai sutinka įvairiomis kalbomis kalbantys darbuotojai vestibiulyje esančioje visą parą dirbančioje registratūroje.
Įsiregistravimo/išsiregistravimo paslauga teikiama visą parą. Viešbutyje yra bagažo saugojimo, seifo ir valiutos keitimo
paslaugos, veikia belaidis internetas (be papildomo mokesčio). Kasdieniai būtiniausių prekių galima įsigyti prekybos centre,
suvenyrų parduotuvėlėje.
Svečiai, atvykstantys automobiliu, gali pasistatyti savo transporto priemones garaže arba automobilių stovėjimo aikštelėje.
Svečiai gali atsigaivinti viename iš 2 lauko baseinų sūkurinėje vonioje. Taip pat yra vaikų maudymosi zona, užkandžių baras prie
baseino. Saulės terasoje yra gultai ir skėčiai. Viešbutyje taip pat yra treniruoklių salė, stalo tenisas, SPA ir soliariumas.
Maitinimo patalpose yra valgomasis, pusryčių kambarys, kavinė, baras ir užeiga. Nerūkantiems skirtame restorane yra aukštos
kėdutės vaikams. Pietums svečiai gali rinktis iš a la carte arba kompleksinio meniu. Vakarienė patiekiama kaip švediškas stalas.
Taip pat siūlomi specialūs kulinariniai patiekalai, pavyzdžiui, dietiniai patiekalai. Viešbutyje taip pat siūlomos specialios
maitinimo paslaugos.
Atstumai:
Centras: 1,50 km
Paplūdimys: 650 m
Viešasis transportas: 300 m
Autobusų stotelė: 1 km
Autobusų stotis: 2,0 km
Taksi: 400 m
Turizmo centras: 1,0 km
Archeologinė vietovė: 0,7 km.

Skrydžių laikai
Trečiadieniais:
Kaunas 13:10 – Kipras (Pafosas) 16:55;
Kipras (Pafosas) 17:20 – Kaunas 21:00.
Sekmadieniais:
Kaunas 06:05 - Kipras (Pafosas) 09:50;
Kipras (Pafosas) 10:15 - Kaunas 13:55.
Nuo kovo 27 d.
Pirmadieniais:
Kaunas 10:10 - Kipras (Pafosas) 13:55;
Kipras (Pafosas) 05:50 - Kaunas 9:45.
Penktadieniais:
Kaunas 06:35 - Kipras (Pafosas) 10:20;
Kipras (Pafosas) 10:45 - Kaunas 14:40.
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/poilsis-kipre-3
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Transportas
Kipras išsiskiria tuo, kad čia eismas vyksta kairiąja gatvės puse. Atvykus verta nuomotis automobilį, taip galėsite pamatyti
daugiau, nebūsite pririšti prie kartais sunkiai nuspėjamo vietinio transporto tvarkaraščio arba paplūdimio malonumams
nepalankaus oro. Nuomotis automobilį gali asmuo, sulaukęs 21 m. amžiaus, turintis tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir ne
mažesnį kaip dvejų metų stažą.
Autobusai kursuoja visame Kipre ir yra suskirstyti pagal regionus. Yra Limasolio, Pafoso, Nikosijos, Larnakos, Famagustos
regionų autobusai, kurie kursuoja būtent juose. Autobusai taip pat važinėja ir naktimis. Be šių vietinių regioninių autobusų Kipre
yra ir tarpmiestiniai autobusai. Puikus susisiekimas iš oro uostų į kurortus.
Iš Pafoso oro uosto į Pafosą kursuoja 612 ir 613 autobusai. Iš Larnakos oro uosto vyksta daugiau autobusų. Pavyzdžiui, 407, 418,
419, 429, 446, 456 autobusai kursuoja į Larnaką, o 425 autobusas veža į Larnaką ir dar toliau – iki Dhekelia. Autobusų
tvarkaraščius ir konkrečius maršrutus galima rasti internete.
Jei nerandate tinkamo autobuso iki pasirinkto viešbučio, galima užsisakyti pervežimą iš oro uosto.
Keltai iš Girne (Kyrenia) uosto, esančio Kipro šiaurinėje dalyje, plaukia į Alanya, Tasucu ir Mersin Turkijoje. Iš Famagusta uosto
keltai plaukia į Mersin uostą Turkijoje. Na, o iš Limasolio uosto galima pasiekti Lavrio uostą Graikijoje

Ką verta pamatyti Kipre?
Larnaka - tai vienas lankomiausių miestų Kipre. Čia susirenka daugybė turistų kasmet pasidžiaugti Kipro teikiamais
malonumais. Lankytojai gėrisi istorine miesto dalimi, kurioje daugybė senovinių tvirtovių, bažnyčių bei vienuolynų, statytų net
nuo XIIIa. Žmonės grožisi įspūdingais Larnakos akvedukais, o taip pat nuskendusiais senoviniais laivais, kuriuos galima apžiūrėti
nardant šiltoje Viduržemio jūroje. Turistus taip pat pavergia garsusis druskingasis ežeras ir daugybė rožinių flamingų kylančių į
dangų.
Salamio senovinis miestas - rytinėje Kipro dalyje stovėjęs pats svarbiausias salos uostamiestis. Dabartyje išlikę griuvėsiai
atskleidžia Asirų, Egiptiečių, Persų bei Romėnų kultūrinį palikimą. Tai išties įspūdingas antikinis miestas – muziejus.
Pafosas – tai bene populiariausia kryptis Kipre. Čia turistai džiaugiasi ne tik saule ir jūra, bet ir daugybe kitų atrakcijų ir
įdomybių. Galima rinktis žygį pėsčiomis Afroditės taku, kur aplankysite garsiąsias Afroditės vonias, Pyrgos tis Rigenas
vienuolyną ir džiaugsitės laukine gamta. Pafoso mieste jūs taip pat gėrėsitės įvairiais antikiniais statiniais bei meno kūriniais,
kurių yra išties labai daug, taigi nenuostabu, kad visas miestas įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą. O visai šeimai
rekomenduojame nuvykti į Pafoso zoologijos sodą bei vandens parką.
Nissi – tai gražiausias paplūdimys saloje, Agia Napos kurorte. Paplūdimys yra iš balto smėlio, ir smėlio tiltu jungiasi su nuostabia
sala šalimais. Šis gamtos reginys atima žadą kiekvienam lankytojui.
Kyrenia – miestas, laikomas gražiausiu visame Kipre. Jis stovi šalies šiaurėje ir primena Itališko stiliaus uostamiesčius. Kalbama,
jog šis miestas buvo įkurtas po Trojos karo!
Olimpo kalnas, esantis Troodos kalnyne - aukščiausia Kipro viršukalnė, siekianti beveik 2km. Tai puikus gamtos prieglobstis
mėgstantiems kopti į kalnus, o žiemą veikia ir slidinėjimo trasos.
Petra tou Romiou arba Afroditės uola. Tai neapsakomo grožio uolos pietinėje Kipro dalyje, kurių mitologinio paslaptingumo
ir grožio mišinys nepaliks abejingų.

Kipro klimatas
Kipro klimatas vienas šilčiausių visoje Europos sąjungoje. Kasmetinė vidutinė temperatūra dieną 24 °C, o naktį – 14 °C šilumos.
Šiltasis periodas saloje trunka beveik 8 mėnesius ir čia beveik nelyja, todėl geru oru džiaugsitės ištisas atostogas!
Žiema išties kontrastinga – daugumą dienų pajūryje dienos metu galite mėgautis iki 16-22 laipsnių šiluma. Tokios dienos yra
idealios keliavimui po salą, tačiau nereikėtų pamiršti, kad žiema, tai metų laikas, kuris krečia pokštus, tad kartais gali aplankyti
lietus ir vėsaus oro gūsiai, o vos už 1,5-2 valandų kelio automobiliu į Troodos kalnus, laiką galite leisti slidinėdami nuo apsnigtų
kalnų viršūnių.

Įdomūs faktai apie Kiprą
- Pagal legendą, Kipras - tai meilės deivės Afroditės gimtinė.
- Kipras yra pasidalinęs į dvi dalis: šiaurinė dalis vadinama „Turkiškuoju Kipru“, o pietinė – „Graikiškuoju Kipru“ arba „Kipro
respublika“. Nors geografiškai Kipro valstybė, atrodo, turėtų būti vieninga, tam, kad kirsti sieną, reikia turėti pasą.
- Pafoso mieste yra medis, kuris pildo norus. Jį galite rasti prie Agia Slalomoni katakombų. Medis apraizgytas kaspinais. Vietiniai
tiki, jog aprišus medį kaspinu nevaisingos moterys išgis, o vieniši žmonės suras savo gyvenimo meilę.
- Nikosija – Kipro sostinė – vienintelis miestas dabartiniame pasaulyje kurį dalina tarpvalstybinė siena.
- Nacionalinis Kipro simbolis – tai labai drovus avinas. Kipro Muflonai – tai kalnų avinai, kuriuos pamatysite tik per stebuklą. Jie
slepiasi nuo žmonių akių ant uolų ir toli kalnuose, įvairiuose draustiniuose.
- Pasilepinkite ir važiuokite savaitę pailsėti prie Viduržemio jūros!

Maistas
Kipras gali palepinti kiekvieną keliaujantį puikia Viduržemio jūros virtuve. Kelionės metu būtinai paragaukite kiprietiškų
užkandžių rinkinį - „Meze“, kiaulienos kebabą „Soulvakia“, tradicinio „Halloumi“ sūrio, į vynuogių lapus vyniojamą mėsą –
„Koupepia“, baklavą bei meduje mirkytas spurgytes „Loukoumades“. Rekomenduojame išbandyti šiuos restoranus: DSTRKT,
Muse, Coffee Corner, Almar Seafood Bar, Ocean Basket Larnaca, Mingle Cafe, Omikron Bruncj, Tea for Two.

Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/poilsis-kipre-3
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- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.
- DĖL COVI19 rizikos REKOMENDUOJAMA GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO REGISTRUOTIS INTERNETU,
ADRESU: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form

COVID-19
Nuo birželio 1 d.
Atvykstant į Kipro Respubliką su COVID-19 epidemija susiję ribojimai nebetaikomi.
Išlieka privalomas apsauginių kaukių dėvėjimas viešajame transporte ir taksi.
Informacija apie tai, ką daryti užsikrėtus COVID-19 apsilankymo Kipre metu, anglų, vokiečių,
rusų, lenkų kalbomis yra pateikta šiame puslapyje.
Dėl kelionių į/iš šiaurinę Kipro salos dalį
Atkreipiame dėmesį, jog šiaurinė Kipro salos dalis yra Kipro Respublikos Vyriausybės
faktiškai nekontroliuojama teritorija, kurios administracijos Lietuvos Respublika nepripažįsta
ir su ja santykių nepalaiko.
Šiaurinėje Kipro salos dalyje atsidūrusiems Lietuvos Respublikos piliečiams gali būti
teikiama tik ribota konsulinė pagalba. Prašome atsakingai įvertinti kelionės į šią teritoriją
tikslingumą.
Šiuo metu judėjimas per salą dalijančią buferinę zoną leidžiamas, reikalavimus galima
rasti čia.
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Italiją čia:
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