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CHIPRE – A ILHA DE AFRODITE – NUM SÓ HOTEL / RESOURT 
15 a 20 de setembro 2022 – 1.650€ 

1º Dia – 15 Setembro (Qui.) – LISBOA / FRANKFURT / LARNACA

Comparência no Aeroporto Internacional de Lisboa cerca de duas horas e meia antes da hora de partida do voo. 

Formalidades de embarque assistidas pelo/a guia que vos acompanhará durante toda a viagem e partida em voo regular Lufthansa às 

05h05 com destino a Larnaca. Escala em Frankfurt das 09h05 às 11h30. Chegada às 16h10 ao Aeroporto Internacional de Larnaca. 

Assistência e transporte imediato para o Hotel em Larnaca. Alojamento e jantar no Hotel Lordos Beach & Spa 4*

2º Dia – 16 Setembro (Sex.) – LARNACA

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de Larnaca, a terceira maior cidade do Chipre. Visita à Igreja e Túmulo de São Lázaro em

Larnaca. A magnífica Igreja Ayios Lazaros construída no século IX e cuja iconóstase foi esculpida em madeira com grande detalhe e um

perfeito exemplo da veia artística já existente na época. Continuação e visita à Igreja Angeloktistos em Kiti. Almoço em restaurante local.

No final da visitas, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – 17 Setembro (Sáb.) – LARNACA/ NICOSIA (Chipre do Norte Turco) / LARNACA

Após o pequeno-almoço, saída para visita da maior cidade do Chipre e capital deste país, Nicosia, que é mais conhecida pelos locais  

como Lefkosia. Esta cidade é única na Europa, pois os Cipriotas Gregos vivem aqui separadamente dos Cipriotas Turcos, divididos por uma

linha verde semelhante à cidade de Berlim em tempos passados. Destaque para as visitas do Museu de Arqueologia que detém peças de

imenso valor que datam do período Neolítico e Bizantino, passagem pelo monumento da Liberdade e Muralhas Venezianas que rodeiam não

só o casco histórico da cidade mas que nos encaminham até ao Arcebispado Cipriota onde encontramos a Catedral de S. João onde se

apreciam fantásticos frescos. Após estas visitas, almoço em restaurante local. No final do almoço, atravessaremos o check point localizado 

na Rua Ledra. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

PARCERIA 



CHIPRE – A ILHA DE AFRODITE – NUM SÓ HOTEL / RESOURT – 15 a 20 de setembro 2022 – 1.490€

Lárnaca – Nosso Hotel Resourt Nicósia                                          Cidade Romana de Salamina

Paphos Limassol                                                              Agia Napa                             



CHIPRE – A ILHA DE AFRODITE – NUM SÓ HOTEL / RESOURT 
15 a 20 de setembro 2022 – 1.650€

4º Dia – 18 Setembro (Dom.) – LARNACA / LIMASSOL / PAPHOS / LARNACA

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita da cidade de Limassol, segunda maior cidade do Chipre. Chegada a Limassol e visita do  

seu castelo construído no século XIV e que é igualmente casa do Museu Medieval de Limassol que visitaremos. Após a visita, breve

paragem em ‘Petra tou Romiou’ o lendário rochedo e berço de nascimento da deusa do amor e beleza Afrodite. Continuação   

para Paphos que foi a antiga capital do Chipre em tempos Helénicos e Romanos. Chegada a Kato-Paphos onde iremos visitar o Parque

Arqueológico que alberga um dos conjuntos de mosaicos mais ricos do mediterrâneo. Visita ainda aos Túmulos dos Reis escavados no solo

rochoso que datam do século III a.C. e século III d.C. Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia – 19 Setembro (Seg.) – LARNACA/ SALAMINA/ FAMAGUSTA (Chipre do Norte Turco) / AYIA NAPA / LARNACA

Após o pequeno-almoço, partida em direcção a Salamina, antiga cidade-estado, um enorme complexo e um dos mais importantes da

ilha. Visita às ruínas de Salamina com destaque para o Gymnasium, o Caldarium e o Teatro Romano. No final da visita saída para 

Famagusta, cidade erguida entre muralhas que, apesar das várias invasões turcas, ainda preserva algum espólio de arquitetura gótica.

Visita ao centro histórico. Continuação para Ayia Napa que embora seja um local eleito para férias devido às suas boas praias na região,

detém uma bonita vila onde está localizado o lendário Mosteiro Veneziano de Ayia Napa, que visitaremos. Destaca-se ainda o Parque

Nacional Cabo Greco, um penhasco sobre o mar de águas cristalinas. Almoço em restaurante local. No final das visitas, regresso ao hotel.

Em hora a informar saída para jantar típico em restaurante com espectáculo de música e danças tradicionais, como forma de despedida

do Chipre. No final regresso ao hotel e alojamento.

6º Dia – 20 Setembro (Ter.) – LARNACA / FRANKFURT / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Saída de manhã em transporte privado para o centro de Larnaca para últimos passeios e compras. No final da

manhã regresso ao hotel. Em hora a informar localmente, partida em direcção ao Aeroporto Internacional de Larnaca. Cumprimento das

formalidades de embarque e partida às 17h10 em voo regular Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Frankfurt das 20h15 às 21h40).

Chegada às 23h40 ao Aeroporto de Lisboa.
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Preço: 1.650€ em quarto duplo e 1.875€ em quarto individual; 

Preço inclui:

Passagem aérea Lisboa / Frankfurt / Larnaca / Frankfurt / Lisboa em voos Lufthansa e classe económica, com direito ao transporte de 1 peça

de bagagem até 23Kg

Taxas de segurança, aeroporto e combustível (aprox. 192€ à data de 21/10/2021, valor a reconfirmar à data de emissão)

Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;

Total de 5 Noites de estadia em Hotel 4* (o mencionado ou similar), incluindo o pequeno-almoço diário;

Total de 9 refeições, desde o jantar do 1º dia ao jantar do penúltimo dia (4 jantares no hotel, 4 almoços em restaurantes locais e 1 jantar

típico de despedida com bebidas incluídas em restaurante local);

Visitas em autocarro de turismo com ar-condicionado, durante todo o circuito;

Transfer privado Hotel/centro de Larnaca/Hotel na última manhã.

Guia local em português ou espanhol durante todo o circuito.

Todas as entradas nos monumentos com visitas realizadas no seu interior, nomeadamente:

• Igreja e Túmulo de São Lázaro;

• Igreja Angeloktistos;

• Museu de Arqueologia de Nicósia;

• Catedral de S. João em Nicósia;

• Castelo medieval de Limassol;

• Sítio Arqueológico de Paphos;

• Sítio Arqueológico de Salamina

• Mosteiro Veneziano de Ayia Napa.



CHIPRE – A ILHA DE AFRODITE – NUM SÓ HOTEL / RESOURT 
15 a 20 de setembro 2022 – 1.650€

Preço Inclui (continuação)

Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;

Guia-acompanhante durante toda a viagem de/até Lisboa

Seguro de viagem MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e interrupção de viagem, e agora

incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem com informação sobre os locais a visitar;

Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 21.10.2021;

Gratificações a guias e motoristas;

Preço não inclui:

Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter pessoal, tais como

bebidas, telefonemas, minibar, lavandaria, serviço de bagageiros, excursões opcionais, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa)

✓ Passaporte válido pelo período de 6 meses após a data da viagem;

✓ Certificado de Vacinação Completa Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a atualizar mais próximo da data da viagem).
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Condições de pagamento: 

9 mensalidades de Dezembro 2021 a Agosto 2022 de 185€ (a mensalidade de agosto será 170€)

OU

Até 25 de janeiro 2022 – 330€

Até 10 de junho 2022 – 825€

Até 10 de agosto 2022 – 495€

O pagamento de singles será igual, e no último pagamento far-se-á o acerto 

Os pagamentos deverão ser feitos para o NIB  0036 0052 9910 0333 7326 3

Condições de cancelamento:

Da data da reserva até 12 Junho’22: 65€ por pessoa;

De 13 Junho’22 a 11 Julho’22: 25% do valor da viagem;

De 12 Julho’22 a 11 Agosto’22: 50% do valor da viagem;

A partir de 12 Agosto’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem.

INSCRIÇÕES ABERTAS – SOLICITE A SUA FICHA DE INSCRIÇÃO



O NOSSO HOTEL / RESOURT


