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MAJOWY WEEKEND NURKOWY NA CYPRZE 

26.04.-3.05.2018 
 

Hotel Mayfair Gardens 4**** All inclusive 
Cena 2790zł./os. - wylot z Poznania 

 

 
 

Położony w zielonym ogrodzie, w spokojnej okolicy i w zasięgu krótkiego spaceru od portu i 

centrum miasta z licznymi tawernami, barami i restauracjami. Hotel oferuje przestronne i 

wygodne pokoje, do dyspozycji Gości jest restauracja i 2 bary, dla najmłodszych przygotowano 2 

brodziki i miniklub. W ciągu dnia można zrelaksować się przy basenach i na plaży lub wybrać się 

do pobliskiego Aquaparku Aphrodite z licznymi zjeżdżalniami i mnóstwem atrakcji dla całej 

rodziny.  
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Wspaniała przeszłość Cypru związana jest z kultem bogini Afrodyty. Wyłoniła się ona z 

morskiej piany właśnie tu, w okolicy Pafos, w cudnym miejscu Petra tou Romiou, z 
którego nazwą wiąże się kolejna legenda. Już w starożytności kult bogini miłości 

przyciągał tu przybyszów z całego świata, tak jak dzisiaj przyciągają turystów piękne 
plaże i czyste morze. 

 

Hotel – położenie 
 
ok. 800 m od KATO PAFOS, najbliższe sklepy i bary ok. 200 m od hotelu; 

ok. 1,5 km od portu i parku archeologicznego w Kato Pafos ok. 1,5 km od Aquaparku Aphrodite, ok. 5 
km od Pano Pafos i starożytnych Grobowców Królewskich; ok. 18 km od lotniska w Pafos, ok. 145 km od 
lotniska w Larnace; przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu (ok. 1,5 EUR/bilet jednorazowy do 

Pafos, ok. 5 EUR/bilet całodniowy w obrębie Pafos). 

 

  

 

Pokój  

 

standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki – sofa), ok. 22 m², zadbany, centralna klimatyzacja, 

łazienka (wanna lub prysznic, wc), telewizja satelitarna, telefon, lodówka, zestaw do kawy/herbaty; za 
opłatą: internet bezprzewodowy (ok. 10 EUR/tydz.), sejf (ok. 12 EUR/tydz.); bezpłatne łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka); widok na basen 

za dopłatą; rodzinny: 2-os.(możliwość 2 dostawek – sofa), ok. 30 m², wyposażenie jak w pokoju 
standardowym; pokój rodzinny za dopłatą. 
 

 
All inclusive 
 
śniadanie (7.00-10.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu w restauracji; przekąski (10.30-
12.00, 15.30-17.00) w barze Dolphins; lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10.00-23.00) w barach; wymagane 
noszenie opasek all inclusive. 
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Cypr jest położoną najdalej na wschód wyspą Morza Śródziemnego, trzecią pod względem 

wielkości ( po Sycylii i Sardynii) a tym akwenie.  
Liczy milion mieszkańców i geograficznie należy do Azji. Politycznie podzielony jest na dwie 
części: północna część wyspy pozostaje pod administracją turecką, a południowa grecką.  

Nie stanowi to jednak przeszkody dla turystów. 
 Lot na tę wyspę z Europy Środkowej trwa ok. 3 godziny. Wybrzeże Cypru ma 720 km 
długości. 

 W centrum wyspy wznosi się potężny masyw górski Troodos, na północy zaś skaliste pasmo 
Pentadaktylos. Wschodnie wybrzeże to kilometry piaszczystych plaż.  
 

Przejrzyste i ciepłe wody cypryjskich wybrzeży stwarzają idealne warunki do uprawiania nurkowania 
Jest ono tu niezwykle popularne.  
 

 

    
 

Wyjątkową atrakcją jest niewątpliwie możliwość poszukiwania wraków frachtowców i okrętów 
wojennych. Ponieważ w przeciwieństwie do wielu krajów Cypryjski Resort Turystyki Pozwala na 

eksplorowanie zatopionych statków.  
 

Wrak Zenobia 

Zenobia to wrak szwedzkiego promu, który zatonął w 1980 roku, niedaleko Larnaki, około półtora 

kilometra od wybrzeża. Jest to największy wrak Morza Śródziemnego.  Prom zatonął wraz z towarem i 

stanowi nie lada gratkę dla zaawansowanych nurków. We wraku tym żyją ławice ryb. Aby obejrzeć tę 

atrakcję trzeba zanurzyć się w tym miejscu na głębokość między 17 a 43 metry. Widoczność w tej 

głębinie wynosi 30 do50 metrów. Niedaleko wraku, 1,5 godziny drogi samochodem znajduje się Park 

Narodowy Cap Greco. 

Rezerwat ryb Akrotiri 
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To miejsce znajduje się niedaleko Limassol. Wielką atrakcją dla nurków będzie tu możliwość 

nakarmienia z ręki takich ryb jak graniki, leszcze, okonie czy mureny. Można tu też spotkać ośmiornice. 

Świetna widoczność w tym miejscu pozwala na podziwianie niesamowitego bogactwa świata 

podwodnych stworzeń 

Wrak Vera K 

Wrak ten jest oddalony o 25 min. od portu w Pafos. To wrak libańskiego frachtowca, który osiadł na 

mieliźnie w 1972 roku. Używany był do ćwiczeń wojskowych. W roku 1976 uznano, że zagraża on innym 

statkom i wysadzono w powietrze. W wyniku eksplozji wrak osiadł w kraterze 11 metrów pod wodą. 

Miejsce to jest atrakcyjne również ze względu na łuki skalne i tunele gdzie można obserwować bogate 

życie podwodne. 

Caves 

Nurkowisko to jest położone niedaleko Cape Greco. Pod wodą znajdziemy tu sieć tuneli, nawisów i liczne 

jaskinie. Wąskie tunele między skałami to atrakcja dla doświadczonych nurków. A dostęp do tego 

miejsca jest prosto z brzegu. 

         CENA ZAWIERA :                                                               CENA NIE ZAWIERA: 

* przelot                                                                         *  pakietu nurkowego 

* pobyt w hotelu (All inclusive) w pokoju 2 osob.         *  ubezpieczenia nurkowego 

* transfery z i na lotnisko 

UWAGA ! KRÓTKI TERMIN REZERWACJI  

REZERWACJA MIEJSCA NA WYJAZD - wpłata 850zł./os. do 19 stycznia 

 ZAPISY NA WYJAZD : octopus@octopus.net.pl  informacje : 65 529 30 94  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

mailto:octopus@octopus.net.pl

