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Aranyló nappalok
Ezüstösen csillogó
éjszakák

Az egykoron szunnyadó halászfalvak, mint a mesésen szép dél-keleti homokos partvidéken Agia Napa vagy például keleten Paralimni tengerparti része Protaras, több száz szélmalmával, mára pezsgő életű nyaralóövezetté nőtte ki magát. Napozás, türkiz kék színű tenger, egy kellemes
hajóút a part menti öblökben. A Cape Greco (Greco fok) az egyik legjobb hely a szabadtüdős merüléshez, a keleti félsziget nemzeti parkjának, félreeső homokos és sziklás szirtjeiről pedig pompás kilátást tárul
elénk a tengeri barlangokra. Az esti vacsorához érdemes kipróbálni
Paralimni egyik helyi éttermét. A környék éjszakai klubjaiban a legújabb
zenékre táncolhat, szórakozhat az ember.

Varázslatos partok
Agia Tekla Beach: Hat kilométerre található a városközponttól
nyugati irányban. Egy pici szigetet fog körül. Nevét a környéken található apró kis templomról kapta.

Makronissos Beach: Ez a tengerparti rész három kisebb öbölből áll, mely nyugati irányba található a központtól. A képződmény jellegzetessége, hogy itt nagyon sekély és meleg a tenger.
Landa Beach: 300 méter hosszú tengerpart a Makronissos és a
Nissi öböl között.
Nissi Öböl: 3 kilométerre található a városközponttól az iker
öböl turisták ezreit vonzza minden évben. A Nissi szó jelentése kis
sziget, az öbölből csodálatos látvány tárul elénk. Itt próbálhatjuk ki
a legtöbb vizisport lehetőséget.
Vathia Gonia: Nem messze a Nissi Beachtől található keleti
irányba. Jellegzetessége, hogy tökéletesen szélvédett.
Pernera: 200 méter hosszú partszakasz Vathia Gonia és
Katsarka között.
Katsarka: 800 méter hosszú sziklás partszakaszt találhatunk a
halászkikötő közelében.
Panthaou Beach: Ez a szintén közkedvelt partszakasz majdnem
egy kilométer hosszan nyúlik el a központ irányától keletre. Sokan
keresik fel gazdag kávézó, bár, étterem választéka és vizisport lehetőségei miatt. A partról remek rálátás nyílik a közeli halászkikötőre.
Glyky Nero: A Panthaou Beach végénél kezdődik, és egészen a
tengeri barlangokig tart.
Ammos tou Kambouri: Az előző part folytatása keleti irányba.
Kermia Beach: Kellemes csendes partszakasz két kilométerre
Agia napa központjától keletre. Egészen a Greco fokig tart.
Konnos Öböl: Az utolsó öböl Agia Napát és Paralimnit köti öszsze, keleti irányba a Greco foktól. Ciprus legcsodálatosabb partszakasza. További előnye, hogy szélvédett.
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Vizi csodák
A mitológia világából
A Viziparkok nagyon népszerűek Cipruson. Évről évre nagyobbak lesznek, és egyre érdekesebb lehetőségeket kínálnak. A család minden
tagját felüdíti, kalandos, izgalmas, és azok számára is élmény nyújt,
akik nem szeretnének vizesek lenni. Waterworld Európa legnagyobb
vízi-témaparkja 80 000 négyzetméteren várja a szórakozni vágyókat, csúszdákkal, izgalmas medencékkel, éttermekkel, bárokkal és üzletekkel. A park témája a görög mitológia. Minden szeglete egy történetet mesél el.
„Csobbanjunk Atlantisba”: Az egyetlen olyan típusú csúszda a
világon, amiben belül hang és fényeffektusok teszik izgalmassá az
„utazást”.
„Ikarus zuhanása”: Ez a csúszda a Waterworld kivételes bumeráng utazása. Készüljünk
egy hajmeresztő csúszásra lefelé, majd felfelé
egészen a Napig (ha sikerül) végül gyors egymásutánban közeledő hepe-hupákon át végre
megérkezünk a vízbe. Az izgalom garantált.
„Heracles keresése”: Ezen a kalandon mindenkinek meg kell küzdenie a Hydrával Heracles
legfőbb ellenségével, a kígyó formájára tekeredő
kanyarokban. A Hydra búvóhelyén át folytatott
kalandos mitológiai út felejthetetlen.
„Aeolos örvénye”: Aeolos a szelek mestere,
körberepít minket a szerpentin csúszdán. Mindenképpen ki kell próbálni!
A kamikaze csúszdák: „Zeusz hatalma”
és az „Olympos csúcsa”: Mindannyiunk
atyja Zeusz, istenek és emberek urakodója,
kinek hatalmában áll az egész világot megremegtetni villámával. Ő Kronosz (az idő) és
Rhea fia, az egyetlen gyermekeik közül, aki
megérhette a felnőttkort. A kis Zeuszt Kréta
szigetén titokban nevelték fel, ugyanis apja
Kronosz minden testvérét felfalta. Végül Zeusz megtorolta apja bűnét, kiszabadította
testvéreit a „rabságból” és ő lett az egek legfőbb ura. Fegyvere a villám, amit a küklopszok készítettek neki hálából. Éljük át, ahogy
az adrenalin felszökik a szervezetünkben a 75 méter hosszú majdnem
függőleges csúszdán. De látogatást tehetünk a görög istenek otthonában
is az Olympos csúcsán, majd átélhetjük a 90 méteres utazást, a világ tetejéről a földre.
„Apollo” családi csúszda: A görög mitológia szerint Apollonak a
nap istenének az volt a feladata, hogy a Nap szekerét hajtsa pirkadattól
alkonyatig. Amikor fia Phaethon átvette nehéz feladatát, néha túl magas-
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ra hajtott (ilyenkor mindenki fázott) néha túl
alacsonyan (ilyenkor szinte megperzselte
a földet). Büntetésből Zeusz villámjával sújtotta. Hasonló élményben lehet részünk.
Kapaszkodjunk!
„Phaethon folyója”: Lélegzetelállító
utazás. Szabad sikítani, nevetni, és a végén egy nagyot csobbani. „Szekérhajtás”: A verseny elkezdődött a négy ellenfél között! Lássuk ki a gyorsabb a 70 méter hosszú pályán. Szerpentin csúszdák; „Titán” Medusa” Hydra”:
Ahhoz, hogy a Titánt meghódítsuk, két bátor
harcosra lesz szükségünk. A Medusa legyőzéséhez egyedül kell szembeszállnunk a sötétséggel. Hercules ösvényén haladva ketten kell megküzdenünk a Hydrával. „Minotaurusz labirintusa”: Theseus nyomán haladva lássuk sikerül e kettejüknek „túlélni” a találkozást Minotaurusszal, az emberevő szörnnyel. Vajon sikerül e
túlszárnyalni a mitológiai hősök képességeit a
közel 50 akadályon? „Atlantis-i kalandok”: Nagy kihívás végigmenni az úszó fahasábokon és liliomokon anélkül, hogy a vízbe esnénk. Nem csak gyerekeknek! „Trojai Kalandok” gyerekeknek: A mitológia életre kel a
Vizipark trojai falovának segítségével. A gyerekek imádják ezt, a világon egyedülálló interaktív játékot. Vizipisztolyok, csúszdák, és
számos egyéb érdekes tevékenység és vizijáték várja őket. „Pegasus gyerekmedence”: Ez a medence a kicsik tökéletes
játszótere. Mivel nincs mélysége, így nyugodtan játszhatnak a habjátékokkal. Pegasus Poseidon fia volt, a lovak istene, később
ő lett Zeusz villámának hordozója. Hálából
Zeusz csillagképpel ajándékozta meg, megjelenítve őt útján a mennyországba. „Poseidon Hullámfürdő”: Poseidon zeusz
és Hádész testvére volt. Apjuk halála után Zeusz és Posseidon sokat
harcoltak egymással a hatalomért. Poseidon lett a tengerek ura. Fegyvere a három ágú szigony, mellyel meg tudja remegtetni a földet, és
bármit ketté tud hasítani. Próbáljuk ki Poseidon hullámait, Európa legnagyobb hullámfürdőjében! „Odysseus folyója”: Itt tallkozhatunk
Odysseus, a legendás király kalandjaival, aki harcolt a Trojai háborúban. Utunk során érdekes földöntúli lényekkel találkozhatunk.
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Események Cipruson
JÚNIUS
03.
15-Július 24.
22-24.
JÚLIUS
2-31.
Június 15- Július 24.
7. 14. 21. 28.

Gyerekfesztivál, Agia napa
„2. Középkori fesztivál”, Agia Napa
Shakespeare fesztivál, Kourion ókori színház

„Larnaka Nemzetközi Nyári Fesztivál”
„2. Középkori fesztivál”, Agia Napa
„Agia Napa Nyári fesztivál” (minden vasárnap)
Kommandaria fesztivál a Troodos hegység falvaiban
(Alassa, Doros, Laneia, Monagri, stb.)
„11. Nemzetközi Színházfesztivál- Ókori Görög Dráma 2007”
www.cyprus-theatre-iti.org

AUGUSZTUS

11-16.
15.
28-szeptember 3.
31-szeptember 2.

„11. Nemzetközi Színházfesztivál- Ókori Görög Dráma 2007”
www.cyprus-theatre-iti.org
„Pafia Aprhrodité fesztivál”, Kouklia
„Sörfesztivál”, Limassol
Lefkara Kulturális Fesztivál
Szűz Mária mennybemenetelének napja
Borfesztivál, Limasszol
Afrodité Fesztivál, Pafosz

Amennyiben kiadványunk a fenti időszakot követően jut el önhöz, az aktuális programokról
hivatalunkban érdeklődhet.

