
 

 

  JACHTY, WINO I GOLF  
      CYPR 



 

 

CEL:  podziękowanie kontrahentom za dotychczasową współpracę  

TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik  

GRUPA: 10-40 osób, najlepsi kontrahenci  

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  2-4 dni 

CENA: od 2 900 zł/os. 



 

 

APHRODITE HILLS 

 
Ten luksusowy ośrodek szczyci się doskonałą lokalizacją i oferuje  

widoki na Skałę Afrodyty. Zapewnia zakwaterowanie w pięknie  

urządzonych wnętrzach. Każdy pokój posiada balkon, przestronną 

łazienkę, mini bar, klimatyzację, sejf oraz telewizję satelitarną.  

Hotel w 2012 został wyróżniony nagrodą World Travel Awords,  

Cyprus' Leading Resort. 

 

Liczba pokoi: 290 

Udogodnienia: kort tenisowy, sauna, centrum fitness, pole golfowe 

(w promieniu 3 km), spa i centrum odnowy biologicznej, masaż, jazda 

konna, basen  

Internet: bezpłatny, bezprzewodowy, dostępny w całym hotelu 

LOKALIZACJA 

18 km od lotniska w Pafos 

46 km od miejscowość Limassol 

111 km od lotniska w Larnace  

3, Aphrodite Avenue, Kouklia 8509, 

8072 Paphos 

Tel: +357 26 828000 

     HOTEL 

http://bit.ly/1b1nASu
http://goo.gl/maps/eZr6F
http://on.fb.me/15aaqQp


 

 

     HOTEL 



 

 

     WYŻYWIENIE 

PITHARI TAVERNA 

 
Będąc na Cyprze należy spróbować lokalnych potraw tej  

słonecznej wyspy. Wychodzi nam tutaj naprzeciw tawerna  

Pithari, która serwuje typowe dania tego regionu.  

Najpopularniejszym daniem jest Kleftiko, czyli jagnięcina  

z warzywami zapiekana w papilotach. Trzeba także spróbować 

lokalnego meze, czyli różnorodnych dań-przekąsek, podawanych 

na małych talerzach, serwowanych na obiad lub kolację. Całości  

dopełni muzyka grana na żywo. 

 

 

MESOGIOS MEDITERRANEAN  

 
Restauracja oferuje dania kuchni śródziemnomorskiej. Dania 

przygotowywane są z sezonowych produktów z dodatkiem  

lokalnych ziół i przypraw.  

Specjalnością restauracji są ryby, a ich różne rodzaje serwowane  

są w zależności od porannych połowów. Dodatkiem do ryb  

są lekkie sałatki i lokalny chleb. 

 

Na terenie ośrodka znajduje się kilka restauracji, ich szefem kuchni jest Ermis Panayiotou. To on dobiera odpowiednie menu  

i sprawdza jakość przyrządzanych potraw. Goście do wyboru mają kuchnię śródziemnomorską, włoską pizzę oraz sushi.  



 

 

THE SECRET GARDEN 

 
Ta wyjątkowa restauracja, zlokalizowana jest na Village Square, 

w samym centrum ośrodka, otoczona drzewami cytrynowymi  

i oliwnymi. Używając specjalnych, gorących granitowych kamieni 

każdy gość będzie mógł samodzielnie przygotować swoje dania 

zgodnie z własnymi preferencjami. 

Nowe menu przygotowane przez szefa kuchni składa się  

z wybornych steków, łososia, królewskich krewetek oraz  

delikatnego mięsa jagnięcego z Nowej Zelandii.  Wszystkie  

te potrawy mogą być przyrządzone na oczach gości  

oraz według ich zaleceń. 

     WYŻYWIENIE 



 

 

     ATRAKCJE 

GOLF 

 
W odległości 3 km od hotelu znajduje się jedno z najlepszych  

pól golfowych na Cyprze. To pięknie położone 18-dołkowe pole 

rozpościera się na powierzchni ponad 6 tys. m2. 

Na terenie pola znajduje się driving range z celami i znacznikami 

odległości oraz 3-dołkowe pole dla początkujących graczy.  

Proponujemy Państwu spędzenie popołudnia pod okiem  

doświadczonych instruktorów, którzy zapewnią pełną emocji grę 

dla wszystkich uczestników, niezależnie od poziomu ich  

umiejętności. 

TENIS 
 

Na terenie obiektu znajduje się szkoła tenisa ziemnego  

The Annabel Croft Tennis Academy. Na jej terenie znajduje  

się 9 kortów tenisowych, 5 o twardej nawierzchni oraz  

4 z mączką. 

Wykwalifikowana kadra instruktorów tenisa przybliży tajniki  

tego popularnego sportu początkującym graczom, a także  

chętnie przeprowadzi zaawansowany trening dla osób już  

grających. Część z instruktorów to byli zawodnicy, którzy oprócz 

przeprowadzenia zająć opowiedzą jak wygląda dzień treningowy 

profesjonalnego gracza.  

Proponujemy Państwu zajęcia z tenisa, które możemy  

uatrakcyjnić organizacją mini-turnieju. 



 

 

DZIEŃ NA JACHCIE 

 
Proponujemy Państwu spędzenie całego dnia na luksusowym 

jachcie motorowym. Grupa zostanie odebrana w porcie,  

z którego wyruszy na rejs po błękitnych wodach morza  

śródziemnego. 

Będziecie Państwo mieli okazję podziwiać piękną panoramę  

wyspy oraz Akams – Park Narodowy Cypru.  

W zacisznej zatoczce, będzie czas na kąpiel oraz snorkeling.  

Na pokładzie jachtu zaserwowany zostanie lekki lunch. Po kilku 

godzinach relaksu na wodzie powrócicie Państwo do portu.  

DEGUSTACJA WIN 

 
Cypr, jak większość z Państw regionu śródziemnomorskiego  

także posiada swoje winnice i lokalne wina. Mimo dość trudnej do 

uprawy gleby,  wysokich temperatur w sezonie letnim 

i braku częstych opadów, możemy spotkać urokliwe winnice,  

z serdecznymi właścicielami, którzy przybliżą Państwu cały  

proces tworzenia tego trunku.  

Dodatkową atrakcją tego dnia będzie wizyta w Wine Museum, 

zlokalizowanym w miasteczku Erimi. Muzeum przedstawia  

historię wina w tym regionie. Dowiecie się Państwo jak było  

wytwarzane w przeszłości oraz jak świętowano winobranie  

na Cyprze. 

     ATRAKCJE  



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 
Przelot na Cypr z Warszawy zajmuje ok. 3 godzin 

40 minut. Z lotniska Larnaca do hotelu transfer 

trwa 1 godzinę 15 minut. 

Na miejscu organizujemy transfery autokarem. 

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji. 

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI 

http://bit.ly/10u7AnA


 

 

Ofertę wyjazdu na Cypr przygotowała: 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności  

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

