
 

1 czerwca rozpoczęliśmy naszą przygodę z programem kulturowym na Cyprze jako pierwsze 
miejsce odwiedziliśmy miasto Nikozja - stolicę Cypru. Miasto to podzielone jest na dwie części: 
cypryjską oraz na część okupowaną przez Turcję. Mieliśmy szansę na porównanie tych obu 
części miasta i obserwację tych dwóch odmiennych kultur obok siebie. Po drodze zwiedzaliśmy 
osadę z okresu Neolitu, zobaczyliśmy, jak wyglądało miasto w tamtej epoce oraz spacerowaliśmy 
po lesie eukaliptusowym - poznając lecznicze właściwości eukaliptusa, oraz jego historie  
na Cyprze. 

15 czerwca wyruszyliśmy na wycieczkę do Pafos po drodze zwiedziliśmy średniowieczny zamek 
krzyżacki, w Kolossi, następnie udaliśmy się do Kurion, starożytnego miasta-państwa. Można 
było tam podziwiać piękne nadmorskie krajobrazy, pozostałości po domu Eustoliosa z pięknymi 
mozaikami w łaźniach i amfiteatr, który wciąż ma świetną akustykę co zresztą sprawdziła jedna  
z uczestniczek naszego stażu.  Zwiedziliśmy również miejsce narodzenia Afrodyty- Aphrodite's 
Rock, podobno ten kto znajdzie na tej plaży kamień w kształcie serca będzie miał szczęście  
w miłości, udało się to chłopakowi z naszej grupy- Mateuszowi.  
Na sam koniec udaliśmy się do Pafos, gdzie zobaczyliśmy przepiękne, pełne symboliki 
starożytne mozaiki, przepiękna promenadę oraz znajdujący się tam zamek. 

8 czerwca udaliśmy się na plaże w mieście Ayia Napa, gdzie mogliśmy popływać w krystalicznie 
czystej wodzie, skorzystać z dostępnych atrakcji wodnych takich jak np. wodna sofa. Spędziliśmy 
wspaniały czas całą grupą, który pozwolił nam bardziej poznać siebie nawzajem. 

19 czerwca całą grupą zwiedziliśmy góry Troodos, przepiękne miejsce z wspaniałymi widokami. 
Najpierw zwiedziliśmy uroczą wioskę, Lania, w której można zobaczyć jak kiedyś wyglądało życie 
na Cyprze. Zobaczyliśmy ubrania, które kiedyś noszono, różne maszyny rzemieślnicze, 
poznaliśmy zwyczaje ludzi w tamtych czasach.  
Następnie spacerem udaliśmy się zobaczyć malowniczy wodospad Kalidonia. 
Udało się nam również odwiedzić miejscową zielarnię, w której degustowaliśmy różne napary  
z ziół rosnących w okolicy. 

W Omodos zwiedziliśmy klasztor oraz kosztowaliśmy lokalne specjały takie jak oliwy z oliwek, 
słodycze, a pełnoletni uczestnicy stażu mogli spróbować różnych lokalnych win. 

Uczestniczyliśmy również w Meze czyli wielki posiłek w restauracji, gdzie każdy mógł spróbować 
to na co miał ochotę. Idealne zakończenie wspaniałego stażu. 

 

 


