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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Po słońce na Cypr
Tu z morskiej piany wyłoniła się Afrodyta,
bogini piękna i miłości. Dziś nieszczęśliwie
zakochani przyjeżdżają na Cypr, żeby na okolicznych plażach szukać otoczaków w kształcie serca. Wierzą, że podarowanie kamienia
ukochanej osobie zapewni dozgonną miłość.
Tymczasem warto zakochać się w lokalnej
kuchni, bizantyjskich cerkwiach i malowniczych górskich wioskach. Jeśli dodać do tego
340 słonecznych dni w roku, to mamy przepis
na prawdziwy raj!

winogron, pasty z ikry dorsza czy grillowanego sera halloumi.
Do kanonu lokalnej kuchni należy także
musaka – danie z bakłażanów i mięsa mielonego zapiekanych pod sosem beszamelowym.
Figuruje w menu większości restauracji na Cyprze. Natomiast na souvlaki, czyli szaszłyki
drobiowe podawane z sosem tzatziki, najlepiej
wybrać się do tawerny Kalamaki przy plaży
Finikoudes.

Życie Larnaki, jednego z największych
kurortów Cypru, toczy się przy nadmorskiej
promenadzie. Ocienionym palmami bulwarem
spacerują turyści, mijając budki z lodami i loukoumades, czyli pączkami w syropie miodowym. Trudno uwierzyć, że współczesna Larnaka powstała w miejscu starożytnego Kition.
To tutaj działał filozof Zenon, założyciel szkoły stoików. Głosił pogląd, że do osiągnięcia
szczęścia wystarczy życie w zgodzie z naturą
i kierowanie się rozumem. Jego filozofię rozwinęli Seneka i Marek Aureliusz.

Po posiłku pora na zwiedzanie. Skręcając
w prawo z ciągnącej się wzdłuż brzegu promenady, dotrzemy do kamiennego kościoła.
W jego podziemiach znajduje się grób świętego
Łazarza. Niektórzy wierni przesiadują tu godzinami, przekonani, że w świątyni czas biegnie
inaczej, a człowiek się nie starzeje. Wnętrze
pochodzącego z IX wieku kościoła zachwyca
złoceniami i wspaniałymi ikonami świętych.
Kolejnym punktem obowiązkowym na mapie Larnaki jest średniowieczny zamek. Budowla powstała w 1625 roku. Podczas I wojny światowej wykorzystywana była jako posterunek
niemieckiej armii, następnie przekształcono
ją w więzienie. Na dziedzińcu zamku można
podziwiać masywne armaty. W lecie organizowane są tutaj koncerty i spektakle teatralne.

K ulinarna O dyseja

W spółczesne D ionizje
„Pij wino, aby żyć pełnią życia” to dewiza
Festiwalu Wina, odbywającego się co roku
w Limassol. Impreza nawiązuje do starożytnych Dionizji, święta obchodzonego ku czci
Dionizosa – boga wina i winorośli. Główną

trwa przez cały rok. Wybór najlepszego czasu na podróż zależy od planowanej formy
wypoczynku.
Język: Językami urzędowymi są grecki
i turecki, ale można porozumieć się również
po angielsku i rosyjsku.
Waluta: Euro; 1 euro = 4,32 złotych.
Wiza: Dokumentem uprawniającym
do pobytu na terytorium Republiki Cypru
do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty.
Jej granicę z częścią okupowaną przez Turcję
można przekroczyć w wyznaczonych punktach kontrolnych.

Trzy rzeczy,
które
musisz zrobić:

R zymskie mozaiki
W Pafos, dawnej stolicy Cypru, warto
zwiedzić Park Archeologiczny, w którym zachowały się mozaiki przedstawiające sceny
z mitologii. Wpisane na listę UNESCO wykopaliska odkrył polski archeolog Kazimierz
Michałowski. Spacerując po drewnianych
pomostach, podziwiamy mozaiki podłogowe obrazujące zakrapiane winem biesiady
i polowania. Najpiękniejsze z nich znajdują
się w domach Dionizosa, Tezeusza i Orfeusza
(nazwy nawiązują do ukazanych na nich postaci). Wspaniałe kompozycje z kolorowych
kamieni przenoszą nas w świat przodków
– ich marzeń, legend i baśni. To prawdziwa
uczta dla oka.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Cypr jest jednym z niewielu
miejsc w Europie, gdzie sezon turystyczny

Wybierz się do Nikozji, jedynej podzielonej stolicy na świecie. Od ponad 40 lat
przecina ją na pół Zielona Linia, oddzielająca
Republikę Cypryjską od nieuznawanej przez
świat Republiki Cypru Północnego.
Zobacz bizantyjskie kościółki w masywie
Troodos o ścianach ozdobionych kolorowymi freskami. Najstarsza z wpisanych na listę
UNESCO świątyń pochodzi z IX wieku. Warto
odwiedzić również klasztor w Kykkos z mozaikową ikoną Matki Boskiej.
Odkryj wrak Zenobii, szwedzkiego promu, który zatonął u wybrzeży Cypru podczas swojego dziewiczego rejsu. Nurkowanie
do wraku Zenobii to wymarzona przygoda dla
zaawansowanych płetwonurków.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Na Cyprze nietrudno o stoicki spokój. Pogoda dopisuje tutaj przez cały rok,
a na stołach nie brakuje jedzenia. Odwiedzający wyspę po raz pierwszy powinni spróbować meze – różnych drobnych przekąsek podawanych przed daniem głównym. Potrawy
serwowane są na półmiskach ustawionych
pośrodku stołu, dzięki czemu każdy może
skosztować po trochu ze wszystkich smakołyków – sałatki greckiej, faszerowanych liści

P odziemna krypta

atrakcją festiwalu jest możliwość degustacji lokalnych trunków – wystarczy kupić przy wejściu kieliszek za 2,5 euro i przejść się pomiędzy
stoiskami, kosztując wyrobów największych
lokalnych producentów oraz małych rodzinnych wytwórni.
Turyści odwiedzający Limassol mogą
spróbować swoich sił w wyciskaniu soku
z winogron tradycyjną metodą. Rozgniatają winogrona stopami w drewnianej kadzi.
A wszystko to przy dźwiękach Greka Zorby.
Organizatorzy festiwalu przewidzieli bowiem
występy grup folklorystycznych i pokazy
sztucznych ogni.

Współczesna Larnaka powstała w miejscu starożytnego Kition

Festiwal Wina w Limassol odbywa się we wrześniu każdego roku

W podziemiach kościoła św. Łazarza spoczywają szczątki pierwszego biskupa Larnaki

Zamek w Larnace znajduje się na końcu nadmorskiej promenady

