
 ואטרקציות לחורף טיולים – ספא קפריסמלון 

 

 יורו לאדם( 40, שעות 4) The local tour - מפרץ אקמס

. )שמורת הטבע הגדולה בקפריסין( אקמאספאתי שמורת ה קווה מים חביב הנמצא בממפל ו. רחצאות אפרודיטהבמנתחיל 

, שבילי הליכה   תמצאום  בצמוד למקווה המי  .אהבה והיופיאפרודיטה אלת  נהגה לרחוץ    במקום זה   ל פי המיתולוגיה היוונית,ע

בכפר נמצא "מוזיאון חיי  .Steniבכפר סטני  משם נמשיך ונעצור וגן בוטני. עם נוף פנורמי מדהים של המפרץ נקודות תצפית

. 1945ועד  1800זהו מוזיאון נחמד העוסק בחיי הכפר באיזור בתקופות שבין . The Steni Museum of Village Life הכפר"

במקום תוכלו  .את הילדים המגיעים למקום גם במקום מתקיימות פעילויות הקשורות לחיי הכפר בעבר ואשר יוכלו לעניין

להתרשם מפינת ולהתרשם מפריטים חקלאיים וכלי מטבח עתיקים, סצנות של אריגה וחריש, מלאכת יד, בגדים מסורתיים, 

לידיעתכם בכל יום ראשון השלישי בחודש מתקיים ברחבת המוזיאון שוק של חקלאי האיזור. השוק  .צעצועי הילדים הישנה 

והאמיצים יוכלו לזנק מהמזח אל הים או להנות מהטיילת היפה  לכפר ארגקהמשם נמשיך  .14:00-10:00פעיל בין השעות 

 ומקסימה. תוליתרצועת חוף בומרינה קטנה שם נמצא  פומוס בכפר הציורי במקום. לסיום נעצור

 

 (יורו לאדם 50, שעות 7-6)  and Limasol Petra tou Romiou -ולימסול  , אומודוססלע אפרודיטה

מהווה את אחד מהמקומות המצולמים והמזוהים ביותר עם קפריסין בכלל ופאפוס ה   שבמחוז פאפוס  סלע אפרודיטהבנתחיל  

כאשר במקום זה, על פי המיתולוגיה היוונית, עלתה אפרודיטה, אלת המקום הוא למעשה סלע המזדקר מתוך המים  .בפרט

נכם יוכלו לנסות לטפס עליו )לא מומלץ( או לשחות סביבו יהאמיצים מבו  במקום תוכלו להתרשם מהסלע  .האהבה, מקצף הים

י, אז שימו לב  האגדה מספרת שכל שחיה מסביב לסלע אמורה להפחית לכם שנה מהגיל הביולוג. וכך לזכות באריכות ימים

אומודוס הוא אחד הכפרים המוכרים ביותר בקפריסין, הכפר .  אומודוסכפר  . משם נמשיך לשאתם לא עושים יותר מיד הקפות

מפורסם בזכות היינות המקומיים, ה מדובר בכפר קטן ותיירותי  .נמצא מרחק של כשעה נסיעה מפאפוס לכיוון הרי הטרודוס

למרות גודלו הקטן   .נשות הכפר. כפר זה הוא אחד הכפריים הססגוניים ביותר בקפריסין  עבודות התחרה שלו  משקה הזיווניה 

יקבים מקומיים ואף מספר , "טימיוס סטברוס"בתי אבן עתיקים, מנזר  – יחסית ניתן למצוא במקום אתרים מעניינים רבים 

 בלימסולאת הטיול נסיים במרינה התוססת    .דמוזיאונים דוגמת מוזיאון התחרה, מוזיאון האוצר הכנסייתי, מוזיאון המאבק ועו

 נרשמים( 6)יציאה לטיול תלויה במינימום  שם מי שירצה יוכל לעשות גם "שופינג".

 

 (יורו לאדם 40, שעות 5) The Paphos tour – פאפוס 

בכפר כמה טברנות . בערך חצי הדרך בין העיר פאפוס לפוליסהממוקם  בכפר קטיקסינו לפאפוס ונעצור כנצא מהמלון בדר

לעצור בכפר למנוחה ומכאן שמו מהמילה סוחרים נהגו  . בעברכרמים מפורסמים. לכפר היסטוריה ארוכה ומסורתיות 

"kathontan"  רכס הרי טרודוס ואת  ,אקאמאסה , "מפרץ קורל בייכמו " כפר ניתן לצפות בנופים מרהיביםשפירושה לנוח. מה

אפשר ליהנות מטיול  . בנוסףיער פאפוס. שני יקבים ידועים פותחים את הדלתות למבקרים, כך שניתן לטעום את היינות

ביי" נמצא   "קורל.  מפרץ אלמוגים עם חול זהוב ונוף קסום.  Coral Bay Beach  למפרץ קורל. משם נמשיך  בשבילי הטבע בכפר

משם נצא לראות מחזה מרהיב,  מחוץ לעיר פאפוס ונחשב אחד החופים היפים ביותר באיזור.  קילומטרים  10-12במרחק של 

מדובר באוניה אלבנית שנתקעה על שרטון לפני שנים ומאז היא עומדת . Peyia פיאיהב החוףהספינה הטרופה שעל את 

, 2011על החוף, מאז שנת  "3אדרו "זקופה, גאה, כאילו היא עוד רגע יוצאת להפלגה, ניצבת לה הספינה הטרופה  .במפרץ

עם בירה קרה, גלידה או כוס קפה, תוכלו להתפנק  Oniro by the sea "הים"אונירו על בכשעלתה על שרטון במקום. 



הנפלאות של פאפוס. המערות הללו הן  Sea Caves "םמערות הי". ממש ליד נראה את כשמולכם חוף הים הנעים והספינה 

המערות נוצרו במשך מיליוני שנים בעת שהים כירסם בסלע הגיר  .תופעת טבע שמוכרת כשהסלע מתבלה מכוח גלי הים

  Kato)קאטו פאפוסבנבקר    .שבחוף ועם הזמן יצר בו מערות בגדלים שונים ואף איים זעירים, שנראים כציור נוף שיצר הטבע

 Paphos).בפסיפסים נצפה  .כיום נמצאים בה מרבית האתרים העתיקים והמסקרנים של פאפוס העיר התחתית של פאפוס

 , בין היתר,שם  בקניון "שדרת המלכים"לסיום נעצור לשופינג  נחשבים מהיפים והשמורים באזור הים התיכון.  ה המיתולוגיים  

 .נמצאת חנות ה"ג'מבו"

 נם מלווים במדריך.שימו לב : הטיולים אי

 

 : בקרבת המלון אטרקציות נוספות

לגונה מדהימה ורדודה עם אדמה . הלגונה המפורסמת באזור אקאמאס. The Blue Lagoon שייט ללגונה הכחולה •

  .רו לאדם(יו 20שעתיים, )שייט יוצא מנמל לאצ'י ליד המלון. ה  .שקופים בצבעי טורקיזו חולית, מים חמימים

יורו  50)שעתיים,  ניתן לטייל בשמורת האקמס או לעלות לתצפית בהרים במגוון מסלולים לבחירתכם. .טרקטרונים •

 .לאדם(

טרק זה  . מגוון מסלולי הליכה עם נופים מרהיבים באורכים ורמות קושי שונות.מסלולי הליכה בשמורת האקמס •

כאן תוכלו "להפליג" בין פלאי   .ובבי הטבע בקפריסיןהינו צעידה אל לב קודש הקודשים של שוחרי איכות הסביבה וח

אקמס. הנתיבים העיקריים הם שבילי עיזים החוצים אזורי חקלאות עתיקים פארק הלאומי בחצי האי הטבע של ה 

ונופים מתחלפים של צמחיה נמוכה ויערות עצי אורן לאורך החוף הצפוני של השמורה. אין ספק שמדובר בקו החוף 

, אשר גולת הכותרת בו היא מפרץ בשם 'פונטנה אמורוזה' )ניתן לשחות(. יש אומרים שכל המאמץ היפה ביותר באי

 .כדאי ולו רק בגלל צבע הטורקיז של המים

שיך ולטייל ברגל מאליו תגיעו עשיר בחלוקי נחל מרהיבים. ניתן לה החוף    בקצה המלון תמצאו שביל ירידה לחוף הים. •

 .ולחזור למלון עד לחופי הרחצה בלאצ'י

 . ניתן לטייל במרינה. במקום מספר מסעדות, בתי קפה, ברים וגלידריות. נמל הדייגים בכפר לאצ'י •

. אפשר לטייל במדרחוב העיר העתיקה שם עיירה קטנה ואתר נופש תיירותי שקט ,פוליס. עיר העתיקה בפוליסה  •

 נמצא מגוון חנויות אותנטיות, בתי קפה, ברים ומסעדות.

 .  רדרומיבפו באולינג •

 מבצע חורף

 יורו לאדם 100שייט, טרקטרונים וטיול נוסף לבחירה  

 יורו לאדם. 140טיולים לבחירה  2-שייט, טרקטרונים ו

 אנשים( 4. )עד ניתן להזמין טיולים פרטיים עם מדריך עובד המלון במגוון מסלולים

 

 מלון קפריס


