
TERMIN:
listopad 2022

CENA:
Grupa 30-os. 
2 780 zł/os.*

CYPR
       „Poczuj klimat Południa”

* jest to cena maksymalna. Po zakupie
biletów lotniczych i bagażu dla wszystkich
uczestników, Floryn-Tour udokumentuje

wydatki na ten cel (wg założeń 1100 zł/os.) i,
jeśli będą one niższe, zwróci różnicę w cenie.

LARNAKALARNAKA

         CENA ZAWIERA:
 przelot samolotem w obie 

strony na trasie Gdańsk – 
Larnaka  i Larnaka – Gdańsk,

 bagaż rejestrowany do 10 kg
 7 noclegów na Cyprze *
 wyżywienie HB: śniadania i 

obiadokolacje,
 zwiedzanie Larnaki
 opiekę pilota w trakcie pobytu
 ubezpieczenie turystyczne

* Nocleg w hotelu dwugwiazdkowym **

Biuro Szczecin
tel. 91 487 07 20

a.wieczorek@floryntour.pl
biuro.szczecin@floryntour.pl

Floryn-Tour Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8A

71-154 Szczecin
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PROGRAM WYCIECZKI:

Dzień 1:
Wylot  z  Gdańska.  Transfer  z  lotniska  do  Larnaki  - jest  trzecim  co  do wielkos�ci  miastem na
Cyprze. To pełne atrakcji, wielokulturowe miasto jest jednym z gło� wnych os�rodko� w turystycznych
kraju.  Zakwaterowanie i obiadokolacja.

Dzień 2:
Ś"niadanie. Śpotkanie informacyjne. Wspo� lny spacer – zapoznanie z miejscowos�cią. Czas wolny.
Powro� t do hotelu, obiadokolacja.

Dzień 3-7
Ś"niadania i obiadokolacje o zwyczajowej porze. Czas na odpoczynek i plaz&owanie. W tych dniach 
zwiedzanie Larnaki:

 Cerkiew s�w.  Łazarza jest  prawdopodobnie najczęs�ciej  odwiedzanym zabytkiem Larnaki.
Zbudowana w IX wieku, w miejscu gdzie według wierzen�  pochowany był biblijny Łazarz.

 Śłone Jezioro -  Zimą jezioro wypełnia się wodą stając się domem dla ponad 80 gatunko� w
ptako� w .  Natomiast latem woda odparowuje,  pozostawiając na powierzchni imponującą
skorupę soli,  kto� rą wydobywana tu do 1986 r. eksportowana była jako lokalny produkt
Cypru. 

 Zamek w Larnace - to s�redniowieczna twierdza, wybudowana w XIV wieku 

Dzień 8
Ś"niadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Powrotny lot samolotem do Gdańska.

Kolejność realizacji programu może ulec zmianie

Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


