
GUIA DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO CHIPRE

Cidade: Larnaca Aeroporto: LCA-ECN Hotel: Alexia Distância A/H: 8 Km

Situada na costa sudeste da ilha de Chipre. É um importante centro turístico e porto comercial, sediando o maior aeroporto internacional de
Chipre. Lárnaca, conhecida na antiguidade como Cítio, foi a cidade de origem do filósofo estóico Zenão de Cítio, que se transferiu para
Atenas após perder toda sua fortuna num naufrágio na costa da Ática. Em Atenas, Zenão estudou filosofia com Crates de Tebas e fundou a
doutrina estóica. Outro natural de Cítio foi o médico Apolônio de Chipre.

Atração O que é? Dist. H/At.

Choirokoitia Ocupado do sétimo milénio a.C. ao quarto milénio a.C., é um dos locais pré-históricos mais importantes do
mediterrâneo oriental. Os restos e achados das escavações lançaram uma luz na evolução da sociedade
humana nesta região fundamental. Apenas uma parte do local foi escavada, e assim forma uma reserva
arqueológica excepcional para estudo futuro.

400 m

Larnaca Castle É um castelo localizado na costa sul de Chipre. Ele foi construído para defender a costa do sul de Chipre e
mais tarde foi usado como uma prisão, artilharia e um posto avançado. Larnaca foi habitada desde o século
14  aC  Foi  fundada  pelos  micênicos-aqueus  gregos.  Era  uma  cidade  pequena  inicialmente;  com  um
pequeno  forte  que  está  sendo  construído  perto  de  seu  porto  durante  o  domínio  bizantino.  (no  maps
Kyriakou Matsi, 34.9192000, 33.6308000) 

750 m

Paralimni É uma cidade situada no sudeste do Chipre, um pouco para o interior, no Distrito Famagusta. Desde 1974
invasão turca de Chipre, tem aumentado em tamanho e status, devido à migração de muitos refugiados que
fogem do norte. Muitas das pessoas que trabalham na indústria do turismo de Protaras e Ayia Napa vivem
em Paralimni, que agora é o centro administrativo temporário do Distrito Famagusta e o maior município do
Chipre grego.

49 Km

Cape Greco Situa-se entre as cidades de Ayia Napa e Protaras, sendo que ambos são populares estâncias turísticas.
Ele é frequentemente visitado por muitos turistas por sua beleza natural. É um parque natural protegido. A
partir dos pontos altos no penhasco que repousa na capa pode-se ver vistas incríveis para o mar. Cabo
elevado formado de rochas que avançam sobre o mar.

55 Km

Ayia  Napa  /
Nissi Beach

É um resort na extremidade oriental da costa sul de Chipre. Nos últimos anos, tornou-se menos conhecido
como um destino de férias com a família, e mais por sua atrevida vida noturna agitada. Ayia Napa atrai um
grande número de turistas, em sua maioria britânicos, russos, escandinavos e libaneses, e apresenta uma
série de praias balneares.

46 Km

Fig Tree Bay Votada como a 13ª melhor praia européia de 2013. Como em todas as praias de Chipre, o acesso ao
público  é  gratuito.  Um  parque  de  estacionamento  municipal  oferece  estacionamento  a  uma  curta
caminhada. A praia se estende por 500 metros e as águas são limpas o suficiente para a praia de ter sido
premiado com a designação de bandeira  azul.  A praia,  que percorre  toda a  extensão de sua própria
enseada,  leva o nome de figueiras localizadas perto da costa.  Há uma ilhota desabitada é facilmente
alcançado por nadar pelas águas rasas e sua localização oferece um bom abrigo para o resto da praia. A
ilhota é coberto com baixo nível de vegetação local.

54 Km
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GUIA DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO CHIPRE

Cidade: Paphos Aeroporto: LCA-ECN Hotel: Nicos Olympia Distância A/H: 164 Km

É uma cidade portuária no sudoeste da ilha de Chipre, a capital do distrito homônimo. Pafos possui 47,530 habitantes (2001–2005). Era um
dos mais célebres centros de peregrinação do antigo mundo grego, pois era onde se pensava ter nascido a deusa grega Afrodite. Foi a
capital de Chipre já no tempo das civilizações grega e romana. Em 15 a.C., sofreu um grande terramoto, e foi reconstruída com ajuda de
Augusto e do Senado Romano, com a condição de passar a se chamar Augusta. O apóstolo Paulo de Tarso visitou-a no século I d.C. 

Atração O que é? Dist. H/At.

Pedra de 
Afrodite

De acordo com uma lenda, esta pedra é o local de nascimento da deusa Afrodite, talvez devido às águas de
espuma ao redor dos fragmentos de rocha, e por isso é conhecido como a Rocha de Afrodite. Gaia (Mãe
Terra), perguntou um de seus filhos, Cronos, para mutilar seu pai, Urano (Céu). Cronos cortou os testículos
de Urano e os jogou no mar. Uma espuma branca apareceu a partir do qual uma moça se levantou, as
ondas primeiro levá-la para Citera e, em seguida, levá-la para Chipre. A moça, de nome Afrodite, foi para a
assembléia dos deuses de Chipre. Os romanos amplamente referiu a ela como Vênus. Afrodite atraiu um
grande culto de seguidores em Pafos, que acabou por ser esmagado pelos romanos. Isto é evidente a partir
do Santuário de Afrodite em Old Pafos Kouklia. Um mito local é que qualquer pessoa que nada em torno do
Aphrodite Rock vai ser abençoado com a beleza eterna.

58 Km

Castelo de 
Pafos (19h30)

O Castelo de Pafos está localizado à beira do porto de Paphos. Foi originalmente construído como uma
fortaleza bizantina para proteger o porto. Em seguida, foi reconstruído pelos Lusignans no século XIII, após
ter sido destruído no terremoto de 1222. Em 1570 foi desmantelado pelos venezianos. Depois de capturar a
ilha, os otomanos restaurados e fortaleceu. Ao longo dos tempos tem visto muitos usos. Ela tem servido
como uma fortaleza, uma prisão e até mesmo um armazém de sal durante a ocupação britânica da ilha.

41 Km

Tumbas dos 
reis (19h30)

Os túmulos dos reis é uma grande necrópole deitado cerca de dois quilômetros ao noroeste de porto de
Paphos no Chipre. É um Património Mundial  da UNESCO. Os túmulos subterrâneos, muitos dos quais
datam  do  século  4  aC,  são  esculpidas  em  rocha  sólida,  e  são  pensados  para  ter  sido  os  locais  de
sepultamento  de  aristocratas  Paphitic  e  altos  funcionários,  até  o  terceiro  século  dC (o  nome vem do
magnificência dos túmulos, há reis eram de fato enterrados aqui). Alguns dos túmulos apresentam colunas
dóricas e frescos nas paredes. As escavações arqueológicas ainda estão sendo realizadas no local. Os
túmulos são cortadas na rocha nativa, e às vezes imitado as casas dos vivos .

38 Km

Coral Bay A costa ao norte e ao sul de Coral Bay é caracterizado por costões rochosos e cavernas do mar, Coral Bay
em si é um crescente 600m de areia branca e fina, cercada por um par de cabeceiras de pedra calcária.
Coral Bay praia carrega uma certificação Bandeira Azul da UE, o que significa que ele adere a todas as
normas, regras e regulamentos exigidos pela comissão competente da União Europeia. A área mais ampla
de Coral Bay inclui outra praia chamada Potima Bay. Situa-se a cerca de 1,5 km / 1 milha de distância
beirando os limites da aldeia Kissonerga.

31 Km

Parque 
Arqueológico 
de Paphos 
(19h30)

Situa-se em Paphos, sudoeste de Chipre perto de Porto de Paphos. Seus sítios e monumentos datam de
tempos pré-históricos até a Idade Média. Estes incluem pisos de mosaico de quatro vilas romanas, assim
como Ágora, Asklipieion, Limeniotissa Basílica em ruínas, Odeion, "Saranta Kolones" Fortaleza, e "Túmulos
dos Reis". O parque, ainda em fase de escavação, é dentro do Nea Pafos ("New Paphos") parte da cidade
costeira.

39 Km
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Coral Bay Parque Arqueológico de Pafos (19h30) Pafos

Cidade: Nicósia Aeroporto: LCA-ECN Hotel: Crown Inn Distância A/H: 53 Km

Nicósia, conhecida localmente como Lefkosia, é a capital e maior cidade de Chipre. À margem do rio Pedieos e quase no centro da ilha,
Nicósia é a sede do governo bem como o principal  centro de negócios. É a capital do distrito omónimo. Depois de uma sequência de
violência da década de 1960, foi dividida entre a capital da ilha cipriota grega e cipriota turca, comunidades do sul e norte, respectivamente.
Uma tentativa de golpe para unir a ilha com a Grécia em 1974 levou a uma invasão turca, deixando a capital dividida desde então, com os
cipriotas turcos alegando a norte como a capital do seu próprio estado, República Turca de Chipre do Norte (RTNC) (reconhecido apenas por
Turquia). Em 3 de Abril de 2008, como parte dos esforços para reunificar a ilha, uma simbólica parede divisória entre as duas comunidades
na Rua Ledra foi aberta. Nicósia é a capital administrativa, sendo atualmente a única capital européia que está dividida em duas partes: ao
norte, a parte turca e ao sul, a parte grega, separadas pela linha verde – uma zona desmilitarizada ocupada pelas Nações Unidas. Nicósia é
um centro econômico e produz têxteis, couro, cerâmica, materiais plásticos, entre outros. As minas de cobre situam-se perto da cidade.

Atração O que é? Dist. H/At.

Büyük Han Maior caravansarai na ilha de Chipre e é considerado um dos mais belos edifícios da ilha. Localizado no
norte de  Nicósia,  Chipre  do Norte,  foi  construído  pelos  otomanos  em 1572,  um ano depois  de terem
invadido o Chipre dos venezianos. No centro do pátio aberto é uma mesquita com uma fonte para as
abluções pré-oração. Tornou-se a primeira prisão da cidade sob administração britânica, mas voltou em
1893 para um albergue para famílias pobres. Depois de passar a maior parte da década de 1990 que está
sendo  restaurado,  a  pousada foi  revivido  como um centro  de  artes  próspera,  em diversas  galerias  e
workshops. Existem também vários cafés e lojas de souvenirs para o pátio

9 Km

Alsos Forest O parque constitui um trecho quase ininterrupta de terra aberta. A noroeste é a entrada da Universidade de
Chipre, tem vista sobre o seu nordeste é o edifício que irá acolher a Presidência Europeia em 2012 e
Aglandjia Public High School.  O parque oferece Nicosia com um impulso ecológico tão necessário. Ela
abriga um grande parque infantil, lanchonete, caminhos através da floresta para pedestres, uma quadra de
basquete e futebol.

7,5 Km
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