
Limassol 
 

Miasto, które przez miesiąc było naszym przystankiem na 
Cyprze, właśnie tutaj był nasz hotel, w którym pracowaliśmy 
jak i apartamenty, w których mieszkaliśmy. Jest to duże 
miasto pełne życia- rano jak i w nocy. Piękne wybrzeże, 
tętniący życiem deptak, który nigdy nie jest pusty. Każdy ma 

szanse znaleść coś dla siebie, znajduje 
się tam siłownia, zielony skrawek 
idealny do uprawiania jogi, skatepark 
(dla osób, które uwielbiają deskorolki, rolki i hulajnogi- to miejsce zawsze 
jest pełne młodych ludzi z pasją i muzyką w tle), znajdziemy tam, także 
elementy sztuki współczesnej. Oczywiście 
pełno ciekawych restauracji, kawiarnii i beach 
barów, które pozwalały na zachwycaniem się 

nie tylko jedzeniem czy innymi specjałami, ale i cudownymi 
widokami morza i słońca.  



Kiedy mamy szansę być w Limassolu 
nieodwiedzenie Old Town Lemesos (Limassol) to 
grzech. Jest to samo serce miasta, w którym mamy 
wrażenie, że czas stanął tu w miejscu. Piękne 
budynki, greckie restauracje, małe galerie sztuki, 
warsztaty pracy, które na codzień nigdzie nie 
zobaczymy, zakład fryzjerski wyciągnięty jak z filmu 
z lat 70. Dodatkowo jak tylko wchodzimy na teren 

Starego Miasta nad głowami kolorowe parasolki zachęcają nas do 
dalszego poznawania tej części miasta. Mamy tu szansę zobaczyć przepiękną Ayia Napa Cathedral, 
której nazwa nie jest powiązana w żaden sposób z miastem Ayia Napa. Oprócz katedry można 
także zwiedzić zamek (gr. Κάστρο Λεμεσού), który został przebudowany około 1590 roku, a 
wzniesiony został w 1193 roku. Teraz w jego środku znajdują się idealnie zachowane mury i inne 
elementy, a sam zamek stał się muzeum, do którego za małą opłatą można wejść. 

Klimat Starego miasta budują najmniejsze elementy takie 
jak: stare fotografie na murach, wstążki nad ulicami, 
lampiony czy ludzie, którzy wypełnieni są pozytywną 
energią. Tą pozytywną energię zauważyć mogłam już na 
wejściu, gdzie starszy sprzedawca, zauważając tylko moją 
grupę zaproponował nam spróbowanie tutejszych 
słodyczy, orzechów oraz cypryjskich alkoholi z 

towarzystwem jego cudownego opowiadania o mieście i co powinniśmy jeszcze zobaczyć, aby 
później nie żałować.  
Jeżeli chcemy wybrać się na większe zakupy idealnie do tego nada 
się centrum handlowe My Mall, które na 2 piętrach posiada wiele 
różnorodnych sklepów. Do tego na piętrze -1 znajduję się lodowisko, 
które było dla mnie dużym szokiem oraz strefa rozrywki z 
maszynami, kręglami itp. 
Zawsze w drodze do pracy z autobusu po lewej stronie mogliśmy 
zauważyć całą górę z ruinami, więc jak tylko znaleźliśmy czas po 
godzinach pracy w hotelu, udaliśmy się spacerem z Elias Beach Hotel 
właśnie w kierunku tych ruin. Sam spacer właśnie w tamto miejsce, 

był ciekawym doznaniem. Plaże, wszędzie 
różnorodna roślinność, przyjemna 
odświeżająca bryza, która była dla nas 
ukojeniem w czasie spaceru w słońcu. Przechodząc przez most z belek w 
końcu trafiłyśmy na znak jak nazywają się ruiny, na które się wybierałyśmy i 
okazało się, że była to cała strefa "amathus archeological site limassol". 
      W drodze na jedną z wycieczek, pojechaliśmy jeszcze do Kourion 
Amphitheatre, który właśnie też znajdował się w Limassolu. Zachwycał on 
już od samego początku. Do tego, że cudowny widok na morze, to sam teatr 



to było przeżycie z innego świata. Idealnie rozchodzący się głos i opowiadanie przewodniczki o 
tym miejscu pozwoliło nam na lepsze związanie się z tym miejscem. 
Limassol to jedne z piękniejszych miast jakie widziałam, palmy przy ulicach, cudowne miejsca, 
plaże i skały to wszystko tworzyło oryginalny klimat całego miasta. 


