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XIPRE 
Ruta clàssica 

 

VIATGE EN GRUP – 8 DIES 
 

 

 
 
 

 ¿Per que proposem Xipre? 

 
El 1963, Xipre es va trencar per la meitat. Després de tres anys d'independència on les comunitats gregues i turques 
havien conviscut amb certa pau, la tensió va tornar a repuntar fins al punt de crear-se l'anomenada Línia Verda, una 
zona desmilitaritzada que divideix des d'aleshores l'illa (i la seva capital, Nicòsia) en dos meitats. La grega és una zona 
on la influència de l'Església Ortodoxa és molt profunda i té un paper fonamental en la vida quotidiana; per la seva 
banda, Xipre de el Nord té clares influències turques, encara que es combinen amb una identitat pròpia xipriota que és 
comú amb la meitat grega. La cultura, com sempre hauria de ser, exerceix de pont. 
 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Larnaka  Hotel 

2 Larnaka  Choirokoitia  Apolo Ylatis  Pafos E Hotel 

3 Pafos  Akama  Banys d’Aphrodita  Kykkos  Platres/Troodos E Hotel 

4 Platres/Troodos  Kakopetria  Mt. Olimp  Lefkosia E Hotel 

5 Lefkosia  St. Hilarion  Bellapais  Kyrenia  Lefkosia E Hotel 

6 Lefkosia  Salamis  San Bernabe  Famagusta  Larnaka E Hotel 

7 Larnaka E Hotel 

8 Larnaka  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  MADRID o BARCELONA  LARNAKA 

Presentació a l’aeroport per volar a Larnaka. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament a l’Hotel Flamingo Beach  (3 estrelles) 
o Hotel Sun Hall  (4 estrelles), segons elecció. 
 
Dia 2 | LARNAKA  CHOIROIKOTIA   APOLO YLATIS   PAFOS 

Esmorzar i sortida cap al jaciment arqueològic de Choiroikotia que constitueix l'exemple més important de la civilització 
neolítica que va habitar aquestes terres.  Continuació a Limassol on es disposarà de temps lliure per dinar i visita del 
centre històric. Visita de Curium, un parc arqueològic amb importants vestigis del seu passat hel·lenístic i romà. Sortida 
cap a Apollo Ylatis, un dels principals centres on es va venerar a Apol·lo des del segle VIII abans de Crist fins al IV després 
de Crist.  Continuació a Pafos, lloc habitat des del neolític, va ser un important centre de culte de diferents deïtats de la 
fertilitat, en l'època grega es considerava que era el lloc de naixement de la deessa Afrodita. Declarat patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO pel seu valor tant històric com arquitectònic amb restes de viles, palaus, teatres, fortaleses, 
tombes i mosaics de gran bellesa. Allotjament a l'hotel Cynthaniana (3 estrelles) o Athena Bech (4 estrelles), segons 
elecció.   
 
Dia 3 |  PAFOS  AKAMA  BANYS D’APHRODITA  KYKKOS  PLATRES/TROODOS 

Esmorzar i visita de les seves runes i mosaics de Pafos, així com les tombes dels Reis. Continuació a Els Banys d'Afrodita, 
un petit deu molt visitat a la península de Akama i la seva reserva natural, on també s'efectuarà un passeig per la reserva 
i la platja. Sortida cap al Monestir de Kykkos, immers entre boscos a 1.300 metres d'altitud va ser fundat al segle XII i és 
el més venerat de l'illa. En ell es conserven els tresors de l'església xipriota i una important col·lecció d'art sacre. 
Allotjament al Troodos Hotel (3 estrelles) o Forest Park de Platres (4 estrelles), segons elecció. 
 
Dia 4 |  PLATRES/TROODOS   KAKOPETRIA  MUNTANYA OLIMP  LEFKOSIA (NICOSIA) 

Esmorzar i sortida a la població de Kakopetria, típica per la seva arquitectura en pedra, fang i fusta. Poble tradicional amb 
sinuosos i estrets carrers que encara conserva premses d'oli, molins d'aigua i centres tradicionals d'elaboració de pa, vi i 
oli. Seguirem cap a la Muntanya Olimp on es podrà passejar per una de les vessants del massís de Troodos al peu del cim 
durant 1 o 2 hores.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1ppmyEX9Azh_jM4QyGiEw6TjazNs&ll=34.917563487251535%2C33.217287575&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1ppmyEX9Azh_jM4QyGiEw6TjazNs&ll=34.917563487251535%2C33.217287575&z=9
http://flamingohotelcyprus.com/
http://www.sunhallhotel.com.cy/
https://www.cynthianahotel.com/
https://www.athena-cbh.com/
https://www.troodoshotel.com/
http://forest-park-hotel.platres.top-hotels-cy.com/en/#main
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Continuació cap a Agios Nikolaos, una església d'origen medieval que formava part d'un monestir ja desaparegut. Les 
seves importants pintures posseeixen una cronologia que abasta des del segle XI al XV, el que permet observar en un sol 
lloc l'evolució de la pintura religiosa ortodoxa de l'edat mitjana xipriota considerada Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco. Continuació a Lefkosia (Nicòsia) la història es remunta a l'Edat de Bronze. Barreja el seu enlluernador passat 
històric amb l'animació pròpia d'una ciutat moderna. El centre de la ciutat (dividit en dos), inclou antigues esglésies i 
edificis medievals que conserven la nostàlgica atmosfera del passat. La nova Lefkosia s'ha desenvolupat fora de la ciutat i 
és un centre cosmopolita i de negocis. Allotjament a l’hotel Centrum (3 estrelles) o Cleopatra (4 estrelles), segons elecció. 
 
Dia 5 |  LEFKOSIA (NICÒSIA)  ST. HILARION  BELLAPAIS  KYRENIA  LEFKOSIA (NICÒSIA)  

Esmorzar i matí dedicat a conèixer la part més septentrional de Xipre ocupat per Turquia. Visita de l'escarpat i 
inaccessible castell de Sant Hilarión, conquistat per Ricard Cor de Lleó i residència d'estiu dels senyors de Lusignan. Visita 
de Bellapais, l'Abadia construïda per monjos fugits de Jerusalem en 1.187, després de la presa d'aquesta per les forces de 
Saladí. Tant les ruïnes medievals com el llogaret i les vistes de la costa justifiquen la visita de el lloc. Descens a la població 
de Kyrenia, temps lliure per dinar, passejar i visitar el seu port amb edificis d'orígens medievals i otomans. Tornarem a la 
capital per iniciar la visita de la part grega de la capital, on destaquen les muralles venecianes en forma d'estrella, amb la 
porta de Pafos i la porta de Famagusta, el pintoresc barri de Laiki Geitonia, el Hammam i la Mesquita Omariya . Creuant a 
peu cap a la part ocupada de la ciutat, a través del control policial turc, podem visitar en un ambient molt més oriental 
dels edificis d'origen medieval i de conversió islàmica com la Catedral-mesquita Selimiye i llocs de bella factura turca com 
la gran posada o Buyuk Khan. Allotjament a l’hotel. 
 
Dia 6 |  LEFKOSIA (NICÒSIA)  SALAMIS  SAN BERNABE  FAMAGUSTA  LARNAKA 

Esmorzar. Abans d’iniciar la ruta completarem les visites de Nicosia. A continuació, sortida cap a Salamis, on visitarem les 
seves runes i les tombes reials a les afores. Després de la visita seguim ruta per trobar enmig del no-res el monestir i 
església de Sant Bernabe, un dels principals llocs de culte del passat i hereva d'una meravellosa col·lecció d'icones. 
Continuació cap a Famagusta, ciutat portuària, amb un casc històric tancat en murs venecians, és una població amb 
diverses esglésies gòtiques d'interès, algunes transformades en mesquites. Destaquem la mesquita de pacha Lala 
Mustafa, antiga catedral gòtica de Sant Nicolau o la mesquita de pacha Sinan també d'orígens medievals cristians. 
Allotjament a l’Hotel Flamingo Beach  (3 estrelles) o Hotel Sun Hall  (4 estrelles), segons elecció. 
 
Dia 7 |  LARNAKA 

Esmorzar i dia lliure per a activitats personals. Larnaka ha estat des de l'antiguitat un encreuament entre orient i 
occident on coexisteixen civilitzacions. Antigament anomenada Kition, va ser la ciutat natal de el filòsof Zenó, el 
memorable general Cimón va donar la seva vida en les seves aigües i va ser residència del bíblic Sant Llàtzer després de la 
seva resurrecció. Larnaka és la ciutat on s'adverteix més que en altres llocs de Xipre, el contrast entre la tradició i l'afany 
de progrés d'una societat encara ferida per la separació de 1974. Allotjament a l'hotel. 
 
Dia 8 |  LARNACA  BARCELONA o MADRID 

Al moment convingut, trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Preu per persona en hotels de 3 estrelles: 1.210€ 
Suplement habitació individual:      160€ 
 
Preu per persona en hotels de 4 estrelles: 1.555€ 
Suplement habitació individual:      290€ 
 
Suplement sortides agost: 75€ 
 
Suplement sortides amb mínim de 2 persones: 230€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 
carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al Juny 2021. En cap cas, es 
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als 
cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 
 
 
 
 
 
 

https://centrumhotelcyprus.com/
http://cleopatra-hotel.nicosia.top-hotels-cy.com/es/
http://flamingohotelcyprus.com/
http://www.sunhallhotel.com.cy/
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 SORTIDES 2021 
 
Juny 20 
Juliol 18 
Agost 1 i 8 
Setembre 5 
Octubre 3 
Novembre 7 
Desembre 5 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 
te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 7 nits d’allotjament en hotels de 3 o 4 estrelles amb esmorzar, segons categoria escollida.  
• Recorregut en vehicle amb aire condicionat i conductor de parla anglesa.  

• Guia de parla castellana a partir de 8 persones. 
• Trasllats. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 
 

NO INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifes calculades en base a la companyia AUSTRIAN AIRLINES en classe V). 
Sortida Barcelona/Madrid: 470€ (taxes incloses al juny/21). Consulteu condicions especials per facturar 
equipatge. L’opció d’una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació al preu.  

• Visat part turca (gratuït). 

• Entrades a les visites. 

• Guia acompanyant de parla castellana per a grups menors de 8 persones. 
• Begudes, menjars, propines i despeses personals ni cap altre servei no especificat a l’apartat anterior. 

 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de 
les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  


 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
A Xipre es pot viatjar amb DNI, per passar a la zona turca és necessari el passaport vigent. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Xipre és oficialment un país europeu integrat en el sistema de la UE i adherit a la moneda única. També és, al costat de 
Malta, un dels dos únics països europeus que pertanyen a la Commonwealth. 
Per la seva història i les seves característiques geogràfiques, ètniques i culturals, Xipre és un país que es troba en aquesta 
regió del món que conforma la terra d'Unió entre Europa i Àsia i que com el Líban, Síria, Turquia o Israel i Palestina es fa 
creditor del sobrenom de porta d'Orient amb totes les seves contradiccions i amb tota la seva rica barreja d'herència 
cultural mil·lenària. No en va es troba a tan sols 90km de la costa siriana i a 180km de Beirut. 
Xipre és, des del punt de vista dels viatges pel món antic de la Mediterrània Oriental, la peça clau que faltava per 
comprendre i donar sentit a moltes de les característiques comunes i a molts dels conflictes que s'han donat al llarg dels 
mil·lennis en aquesta petita, però tan transcendent regió d'Euràsia. 
 
Viatge en grup per recórrer part de l'illa incloent la visita durant dos dies de la zona turca. Les sortides estan garantides 
amb un mínim de 2 persones i màxim de 18. La ruta es realitza amb un vehicle i xofer de parla anglesa, a partir de 8 
persones, un guia de parla castellana acompanyarà el grup. Les entrades a les visites no estan incloses i costen 
aproximadament 50€ per persona. 
Durant la ruta es visiten les ciutats medievals de Famagusta, Larnaka, Limassol i Lefkosia, amb la seva riquesa 
arquitectònica, Esglésies convertides en mesquites, valuosos museus, vida exterior... Els pobles interiors de muntanya de 
Troodos com Omodos i Kakopetria, conservant la més pura herència mediterrània tradicional en la seva arquitectura, la 
cuina, l'artesania i els seus monestirs. Ruïnes clàssiques de gran magnitud històrica com Salamis, Curium i Pafos. El 
pintoresc castell creuat de St. Hilarion i la ciutat portuària medieval de Kerneia. Charakoitia, un dels poblats neolítics del 
VII mil·lenni millor conservats del món antic i l'arqueologia experimental al jaciment de Lempa. Esglésies de Asinou, St. 
Bernabé i St. Llàtzer, d'origen bizantí amb icones i frescos d'incalculable valor històric protegits per la UNESCO. La bellesa 
natural de l'illa que coneixem a través de llocs com el lloc de Naixement d'Afrodita, Els Banys d'Afrodita, em Mont Olimp i 
la Reserva Natural d’Akamas (amb inclusió de breus caminades opcionals). 
 
AVÍS IMPORTANT PER A GRUPS SENSE GUIA: 
En cas de no aconseguir el mínim requerit per dur guia acompanyant caldrà que els participants mostrin una actitud de 
cooperació a l'hora de complir l'itinerari i els horaris establerts pel conductor. Així mateix hauran d'acceptar les directrius 
del conductor en les qüestions que vagin sorgint a l'hora de modificar o alterar el programa per motiu de circumstàncies 
no previstes o especials. El nostre conductor té l'obligació de prendre decisions pensant en el bé de el grup i en l'execució 
de el programa no atenent a interessos personals. L'incompliment de les directrius donades pel conductor, amb o sense 
la direcció de l'agència local, comportaria la responsabilitat de el client que hagi incomplert tals directrius. 
 
DIVISES 
La moneda oficial és l’Euro. En la majoria dels bancs es pot treure diners en efectiu amb la Visa. A la zona nord la moneda 
és la Lira Turca però molts establiments accepten Euros. 

 
CLIMA 
L’illa de Xipre te un clima mediterrani, amb hiverns suaus i escasses pluges. La primavera i la tardor són temperats i 
assolellats. L’estiu, càlid, generalment dura des de mitjans de maig fins a mitjans d’octubre i l’hivern, de desembre a 
febrer. La temperatura mitjana diària des de juny fins a setembre de 32˚C i des d’octubre fins a novembre de 25˚C. Es 
recomana portar roba fresca i de cotó pels mesos més calorosos. Durant les tardes de maig, juny, setembre i octubre és 
necessari posar-se una jaqueta. Durant els mesos d’hivern a la zona muntanyosa pot ploure, inclús nevar. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE XIPRE 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunto de guies, mapes i llibres sobre Xipre que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
 Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 
 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/chipre-03AP/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

