
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

       OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
          (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem KYPR - PAFOS 
aneb Za bohyní Afrodité 

 

16.-23.června 2022 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

 

Kypr je mnohem víc než jenom lenivé plážové letovisko., ostrov je stejně ja-

ko jeho dějiny nesmírně rozmanitý, má neodolatelnou kulturu, životní styl a 

krajinu a žijí v něm vlídní a pohostinní lidé.  
 

Během staletí lákal Kypr pozornost mnoha národů. Féničané, Asyřané, Egypťané, 

Peršané, Římané, Arabové, Benátčané, Turci, Britové – ti všichni se chtěli zmocnit 

jeho bohatství a krás. I dnes ostrov díky své pohostinnosti návštěvníkovi nabízí 

mnoho krásných a nevšedních zážitků. 

Řekové, kteří Kypr přezdívali „voňavý ostrov“, věděli, o čem mluví. V průběhu celého roku 

se stromy, keře i kvetoucí rostliny vystavují žáru středomořského slunce a připravují 

turistům neskutečné voňavé divadlo. 
 
 



      sraz účastníků a odjezdy 
ve středu 15.června 2022 v 21.15 hodin v Praze na autobusovém nádraží Florenc nebo ve čtvrtek 16.června 

2022 ve 4.00 hodiny ráno na Letišti Willyho Brandta v Berlíně, Brandenburgu v terminálu 1. 
 

      program akce   
1.den – čtvrtek 16.června 2022: odbavení na Letišti Willyho Brandta Berlín-Brandenburg a v 6.05 hodin odlet 

letadlem letecké společnosti RYANAIR na Kypr., přílet na letiště Paphos v 10.40 hodin místního času (doba letu 

3:35 h). Po příletu odbavení na letišti, vyzvednutí mikrobusu a transfer do hotelu v městě Pafos., odpoledne relax 

v hotelu nebo na pláži u moře., 
2.den – pátek 17.června 2022: snídaně., celodenní pobyt v hotelu nebo na pláži v letovisku PAFOS., nebo 

celodenní výlet „ZA BOHYNÍ AFRODITÉ“. Výlet do oblasti PETRA TOU ROMIOU, což je jedno z mnoha 

míst na Kypru opředených mýtickými legendami, které se pojí se Starými řeckými bájemi a pověstmi. Jednou 

z nich je i legenda o řecké bohyni lásky Afrodité, která se každý rok znovu a znovu vynořovala z vod opět očiš-

těná a panenská – právě zde, u pláže Petra tou Romiou, jíž dominují dva masivní skalní útvary, kterým se neřek-

ne jinak než Afroditiny skály. Před polednem si prohlédneme bývalé antické město KOURION, dnes jednu 

z nejvýznamnějších a zároveň největší archeologickou lokalitu 

na Kypru. Hlavními lákadly akropole jsou pozůstatky Apolló-

nova chrámu, řecko-římské divadlo či antický stadion. Odpo-

ledne se přesuneme do LIMASSOLU, druhého největšího měs-

ta na Kypru. Projdeme se tu po nádherné promenádě plné pa-

lem, vykoupat se budete mít možnost na jedné z nejhezčích 
městských pláží v Evropě, podíváme se k limassolské maríně či 

na zdejší hrad. V podvečer se vrátíme do Pafosu.,  nocleh ve 

stejném hotelu.,  

3.den – sobota 18.června 2022: snídaně., dopoledne prohlídka historického centra města PAFOS, jehož 

nejnavštěvovanější památkou jsou zdejší hrobky králů „Tombs of the Kings“. Toto pohřebiště vytesané do skal 

v útesu nad mořem je rozsáhlou nekropolí s podzemními i nadzemními částmi, místy velmi zachovalými. 

V rámci prohlídky Pafosu byste neměli vynechat areál NEA PAPHOS s mnoha pozůstatky antické řecké i řím-

ské civilizace, zapsaný na seznam UNESCO. Odpoledne možnost pobytu v hotelu nebo na pláži v letovisku 

PAFOS., nebo odpolední výlet mikrobusem na nedalekou (15 km) 

krásnou pláž v zátoce CORAL BAY, kde můžete strávit čas na 

pláži s jemným pískem a s křišťálově čistou azurovou vodou. Při 
zpáteční cestě na hotel v Pafosu ještě zastávka u kláštera AGIOS 

NEOPHYTOS, který je nejnavštěvovanějším kyperským klášter-

ním komplexem. Nocleh., 

4.den – neděle 19.června 2022: snídaně., celodenní pobyt v hotelu 

nebo na pláži v letovisku PAFOS., nebo celodenní výlet po ostro-

vě Kypr „DO HOR A HORSKÝCH VESNIC“. V průběhu výle-

tu se zastavíme ve vesnici OMODOS, poté se pěšky vydáme cca 3 

km tam a zpět s poměrně strmým výstupem k VODOPÁDU 

KALEDONIA, zastavíme se v horském lyžařském středisku 

TROODOS, pěšky vystoupáme na nejvyšší horu Kypru, horu 

OLYMPOS (1952 m) – mikrobusem vyjedeme až téměř na vrchol, 

nicméně posledních 300 metrů vede pěšky vzhůru po sjezdovce (nebo 3 km po pohodlnější cestě)… Odpoledne 
nás čekají přejezdy jedinečnou horskou krajinou do vesniček PEDOULAS (vesnice se 120 obyvateli, ale s 12-ti 

kostely je zapsaná na seznam UNESCO), KAKOPETRIA či MOUTOULLAS. V podvečer ještě zastávka u 

kláštera KYKKOS, který patří k nejznámějším a nejhezčím klášterům na Kypru. Klášter Kykkos je hojně na-

vštěvovaný pro své nádherné zlaté mozaiky a bohatě zdobené ikony., večer návrat na hotel a nocleh., 

5.den – pondělí 20.června 2022: snídaně., celodenní pobyt v hotelu nebo na 

pláži v letovisku PAFOS., nebo celodenní výlet „NA CAPE GRECO aneb NA 

NEJLEPŠÍ PLÁŽE“. V průběhu dne dopoledne i večer zastávka v největším 

kyperském městě - LARNACE (zastavíme se u byzantského akvaduktu, 

v nejstarším ortodoxním kostele sv.Lazara či u středověké zachovalé larnacké 

pevnosti). Po návštěvě Larnacy se vydáme do nejvýchodnějšího cípu Kypru, na 

mys CAPE GRECO. Zastavíme se v zřejmě nejznámějším letovisku na ostrově, 
v AYIA NAPA, čas na koupání si vyhradíme na plážích MAKRONISSOS 

BEACH, KONNOS BEACH a NISSA BEACH, na Capo Greco pak vyšplháme 

na skálu, ze které si užijete neopakovatelné výhledy na širé moře. Kolem celého 

pobřeží rezervace Capo Greco vede turistická stezka, jsou zde rozeklané útesy, 

malé mořské jeskyně a určitě si tu vychutnáme také pohled na zapadající slunce. 

Budeme-li mít čas, můžeme navštívit také jedinečné bílé útesy s překrásnými 

mořskými jeskyněmi nazývanými SEA CAVES. Za tmy se vrátíme do 

LARNACY, abychom mohli město poznat i ve večerní atmosféře. Návrat do 

Pafosu v tento den až před půlnocí., nocleh., 



 

6.den – úterý 21.června 2022: snídaně., celodenní pobyt v hotelu nebo na pláži v letovisku PAFOS., nebo 

celodenní výlet do hlavního města Kypru - NIKOSIE. Tady se podíváme jak do řecké, tak do turecké části toho-

to jediného rozděleného hlavního města na světě (NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS). Shléd-

neme Benátské hradby, bránu Famagusta gate, projdeme se po ulici Ledra Street, navštívíme katedrálu sv.Jana či 
mešitu Omeriye a určitě ochutnáme i zdejší pivo Microbrewery v neobyčejné pivnici. V turecké části města se 

projdeme v ulicích Starého města, podíváme se k mešitě Selimiye či 

na zdejší bazar. V podvečer návrat na hotel a nocleh., 

7.den – středa 22.června 2022: snídaně., celodenní pobyt v hotelu 

nebo na pláži v letovisku PAFOS., nebo celodenní výlet „PO 

ZÁPADNÍM POBŘEŽÍ KYPRU“. Tento den se zastavíme nejpr-

ve v KAŇONU AVAKAS, což jsou tři hluboké soutěsky, po jejichž 

dnech vedou turistické stezky. Nejznámějším kaňonem je rokle 

Avakas, kterou projdeme (celé tam a zpět 4 km) a během procházky 

budeme obdivovat strmé skály, ale také bohatou flóru i s několika 

endemickými druhy rostlin, které nerostou nikde jinde na světě. Poté 
vjedeme do NÁRODNÍHO PARKU AKAMAS, k jehož nejzná-

mějším atrakcím patří malá přírodní tůně v hlubokém lese. Právě 

tady, v BATHS OF AFRODITE – Afroditiných lázních, se podle 

bájné legendy měla setkat řecká bohyně lásky Afrodité s Ádonisem. Na cestě zpět do Pahosu se zastavíme na 

PLÁŽI LARA, takřka opuštěné 200 metrů dlouhé krásné pláži s nádherně čistým mořem a jemně žlutým pískem. 

V podvečer návrat na hotel a nocleh., 

8.den – čtvrtek 23.června 2022: snídaně., po snídani transfer na letiště, odbavení a v 11.05 hodin odlet 

z Paphosu letadlem nízkonákladové letecké společnosti RYANAIR do Berlína. Předpokládaný přílet na Letiště 

Willyho Brandta v Berlíně-Brandenburgu je ve 13.55 hodin místního času (doba letu: 3:50 h). Po odbavení cesta 

z Berlína do Česka vlakem přes Drážďany a Děčín (rychlík IC odjíždí přímo z terminálu letiště, přestup 

v Drážďanech, z Drážďan mezinárodním rychlíkem EC „Berliner“ do Děčína a odtud do České Lípy (předpo-

kládaný návrat v 19.22 hodin) nebo do Prahy (příjezd v 19.35 hodin). 
 

 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 
POKUD CHCETE NA VÝLET DO TURECKÉ ČÁSTI KYPRU, VEZMĚTE NA CESTU CESTOVNÍ PAS! 

 

 



     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 7x v hotelu** v Pafosu, a to ve 2-lůžkových pokojích  s příslušenstvím (spr-
cha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Stravování: strava formou snídaní (7x) v hotelu. 

Každý den bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne i možnost občerstvení v levnějších 

restauracích a bufetech na výletech. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. Tip 

pro obsluhu  je součástí zdejší etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

      čas                                               
Na Kypru platí čas posunutý o 1 hodinu napřed. V pravé poledne na Kypru je u nás teprve 11.00 hodin.  
 

       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají na ostrově Kypr slunečné a oproti naší poloze teplejší dny.  Průměrné DENNÍ 

teploty se pohybují okolo 27 st.C. Teplota moře také kolem 22 st.C. Pro případ deště vezměte s sebou již 

z domova pláštěnky nebo skládací deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na opalování) a na ochranu 

hlavy proti slunečnímu záření (kšiltovku). 
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

ZVLÁŠTNÍ OČKOVÁNÍ NENÍ POVINNÉ. 

INFORMACE OHLEDNĚ PODMÍNEK V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 pošlu později (až 

budou známy aktuální podmínky pro náš termín). 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označované €., mezinárodní symbol je EUR. Bankovky a cestovní šeky 

všech jiných hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i na letiš-

tích. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Současný kurz:  1.-EUR = cca 25,50 Kč. 
Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.00-14.00 hodin, v pátek jen do 13.30 hodin. Doporučujeme vyměnit 

eura již v naší bance nebo ve směnárnách. 

KAPESNÉ: na vstupenky doporučujeme cca 40.-€ (senioři 65+ mají vesměs všude slevu po předložení dokladu 

50%), na stravu  cca 120.-€  a  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin. 
Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin.  

Řecko je součástí Evropské unie, tudíž se na nás nevztahují celní předpisy. 

Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky. 
 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu církevních pamětihodností a pevná obuv pro pěší výšlapy i 

procházky po městech. Nezapomeňte teplejší oděv pro případné chladnější večery. 
 

     bezpečnost 
Ostrov Kypr je bezpečný ostrov, kde nedochází ke kriminálním událostem. Přesto doporučujeme - choďte spíše 

ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na 

peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně na 

telefonním čísle 112.  
 

     elektřina                                                                            

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, 

není třeba žádný adaptér.. 



     doprava po Kypru, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna   klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Do letadla bez příplatku je dovoleno 
pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x45x20 cm (max.váha 10kg) a k tomu kabelka nebo note-

book o velikosti 40x20x25 cm (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

Zavazadla k odbavení jsou za poplatek, nutno se přihlásit předem a co nejdřív! Ceny: zavazadlo do 15 kg – 40.-

€, zavazadlo do 20 kg – 60.-€ za přelety Berlín-Paphos-Berlín.  
 

      doprava na letiště do Berlína a zpět                                                                          

pro zájemce o dopravu na Letiště Willyho Brandta Berlin-Brandenburg a zpět zajistím dopravu z Prahy a zpět do 
České Lípy.  

Cesta tam: autobusem Flixbus z Prahy aut.nádr. Florenc - odjezd ve středu 15.6.2022 ve 21.40 hodin (autobus 

zastavuje v Berlíně přímo u letiště), příjezd v 1.45 hodin., cena jízdenky: 450.-Kč 

Cesta zpět: z Berlína letiště v 15.01 hodin rychlíkem IC do Drážďan, zde přestup na rychlík EC „Berliner“ a 

cesta do Děčína nebo do Prahy. Příjezd do České Lípy (s přestupem v Děčíně) v 19.24 hodin, do Prahy hl.nádr. 

v 19.35 hodin., cena jízdenky: 500.-Kč  

O DOPRAVU DO BERLÍNA A ZPĚT JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 25.5.2022 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Řecka do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 07.30 do 

14.00 hodin (hlavní pošty až do 20.00 hodin) a od 07.30 do 14.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde 

přibližně 1 týden. Do adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky na Kypru: 1082 Nikósie, 18 Kyriakou Matsi, Victory Tower, 2.patro, kancelář 

č.202, telefon  22421118, 99356380 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 25.května 2022. Účet č. 4260212083/0800, současně pošlete 

zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

   Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší společné akce 

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925  

 

 
 


