ارائه خدمات مس��افرتی و جهانگردی بخش��ی از فعالیتهای مختلف توریس��تی و تجاری شرکت
«مترو» در قبرس و اروپا می باشد.
دفتر مسافرتی و جهانگردی مترو سال 1984میالدی در قبرس تاسیس شده است .مدیریت عامل
ای��ن دفتر آقای «دیمیتریز تکوش��یز» یکی از صاحب نام ترین و برجس��ته تری��ن مدیران اداری و
تجاری در قبرس میباشد.
مجوز فعالیتهای جهانگردی این دفتر عضو یاتا 1وعضو اتحادیه دفاتر توریس��تی قبرس 2در بند آ،
3
ب و همچنین ارائه خدمات فرودگاهی و سرویس��های م��ورد نیاز به هواپیماها و خطهای هوائی
میباشد.
بخش مسافرین ورودی ارائه خدمات زیر را به عهده دارد:
 رزرو هتل و انواع محلهای اقامت کوتاه مدت یا بلند مدت در کلیه هتلهای قبرس و دنیا ارائه خدمات رزرو هتل انفردای و پکیج های مسافرتی گروهی برگزاری و رزرو گشتهای روزانه در قبرسدفتر مس��افرتی مترو یکی از باالترین آمار ورودی جهانگردان اروپایی خصوصا اس��کاندیناوی را
دارد؛ آمار این مسافرین ورودی در سال  2008تعداد  20000نفر می باشد که این تعداد نسبت به
آمار سال  2007افزایش  %25را نشان میدهد.
بخش خدمات و سرویس های فرودگاهی این دفتر پروازهای مختلفی را از نقاط مختلف خصوصا
از اروپای غربی و شرقی در تمام فصول به عهده دارد.
بخش مس��افرین خروجی ای��ن دفتر خدمات صدور بلیط به تمام دنیا ،تهیه پکیج های مس��افرتی
گروهی و انفرادی هوائی و دریایی را نیز انجام میدهد.
بخش امور ایرانیان دفتر مس��افرتی مترو  12سال سابقه درارائه خدمات مسافرتی و جهانگردی به
مس��افرین ایرانی را دارد .این بخش از دفتر مس��افرتی مترو از سال  1998با مدیریت «خانم سوفیا
پیرایش» با نام تورهای س��وفیا در بازار ایران فعالیت مینماید که باالترین تعداد جهانگردان ایرانی
مسافر به قبرس را همه ساله به صورت انفرادی یا گروهی با ارائه بهترین نوع خدمات پذیرا بوده
است.
از س��ال  1998ت��ا کن��ون کلیه پروازهای چارتر انجام ش��ده به قبرس به وس��یله بخ��ش ایرانیان
«تورهای سوفیا» انجام و اداره گردیده است.
در راستای ایفای وظایف حرفه ایی خود به این مهم معتقد میباشیم که دفاتر مسافرتی و جهانگردی
همکار مس��افرین خود را که سرمایه و ثمره اصلی کوشش��های سالیانه آنها میباشند با اعتماد به ما
میس��پارند و ما نیز در جلب رضایت این مس��افرین و لذا حفظ این س��رمایه باید پیوسته کوشا و
موثر باشیم.
اعتقاد ما بر این اس��ت که موفقیت برنامه ریزیهای ما و دفاتر تهران به یکدیگر وابس��ته اس��ت و
موجودیت هر دو طرف در گروی خوشنودی و رضایت مسافرین ما میباشد.
ب��ا تکی��ه به تجربیات خود و آگاهی کامل به اهداف و وظایف ش��امخ حرفه ایی خود ،همواره در
کنار ش��ما و بهتر از همیش��ه با ارائه خدمات مناس��ب و ویژه به مس��افرین؛ حرفه خود را حفظ و
حراست خواهیم نمود.
)1. IATA (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS
)2. ACTA (ASSOCIATION OF CYPRUS TRAVEL AGENTS
3. HANDLING AGENT
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قبرس CYPRUS
طلوع آفتاب...
استشمام یاسمن و آویشن وحشی،
در جنگل صنوبرهای معطر یا تاکستانهای زیبا قدم برداشته ،شنا را در آبهای گرم و نیلگون دریای
مدیترانه تجربه کنید .از معابد یونانیان ،کلیساهای بیزانسی و آثار هنری هزاران ساله دیدن کنید .به
تفریحاتی چون گلف ،دوچرخه سواری ،ورزشهای آبی و پیاده روی در حومه شهر مشغول شوید.
روزها با طبیعت یکی شوید و زندگی زنده شب ها را تماشاگر باشید و تعطیالت خود را مملو از
نشاط با جنبه های فراوان زندگی و تفریحات قبرس سازید.
قبرس ،خالصه شده تمام دنیا در منطقه ای کوچک است .هم اکنون همه را با هم تجربه کنید!
با قدم زدن در س��واحل به یاد ماندنی مدیترانه پای خود را در البالی ش��ن و ماسه ها فرو کنید و
آفتاب را برروی پوس��ت خود احس��اس نمایید و همزمان به دریای پرتاللو و نیلگون مدیترانه با
منظره زیبای کشتی های شناور بر آن بنگرید.
برای داش��تن یک تعطیالت خوب در س��واحل دریا با اب و هوایی مفرح ،محیط امن و آرام و با
نشاط به ندرت بتوان جایی بهتر از قبرس را یافت .سواحل متنوع قبرس شما را در انتخاب ساحل
مورد نظر خود راضی خواهد ساخت.
س��واحلی با ماس��ه های طالئی ،آبهای فیروزه ای با عمق کم و خلیج های کوچک با صخره های
بیرون زده از آب محل زیبا و مناسبی برای کند و کاش اعماق آب و یا غواصی خواهد بود.
خط طوالنی ساحل ،طبیعت پردیس گونه ،دریای زیبا ،همچنین خلیج های کوچک گوشه و کنار
واقع در منطقه آرام غربی که بهترین مکان برای با خود بودن اس��ت تا پاتوقهای با نش��اط ش��رقی
جزیره ،همواره برای هر جهانگردی در هر سن و با هر خواسته ایی مکانی را آفریده است.
در هوای پاک و ش��فاف قبرس که میل استنشاق آن تمامی وجود شما را در بر می گیرد ،هنگام غروب
وقتی نسیم دریا پوست شما را می نوازد آنجا که خط دریا و آسمان یکی شده و آبی دریا از آبی
آس��مان قابل تفکیک نیست به استقبال غروب خورش��ید رفته و زیبایی طبیعت و کمال خلقت را
تحس��ین کنید .شب هنگام ستاره ها را در آسمان شفاف ش��ماره کنید و از زیبایی طبیعت سرشار
شوید .یا به یکی از رستورانهای زیبا با محیط گرم اطراف رفته تا تمامی خستگی وفشارهای ناشی
از کار را درسرشاری و نشاط محیط از تن بدر نمایید.
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تاریخ قبرس

جزیره قبرس واقع در منتهی الیه جنوب ش��رقی اروپا و دریای مدیترانه میباش��د .در 70کیلومتری
جنوب ترکیه 100 ،کیلومتری غرب سوریه 380 ،کیلومتر شمال مصر و از طرف شمال غربی280
کیلومتر از جزیره «کاستلوریزو »1دریونان ،واقع میباشد .قبرس سومین جزیره بزرگ مدیترانه بعد
ازجزایر سیسیلی 2و ساردینیا 3است .وسعت جزیره  9250کیلومترمربع و جمعیت آن 789,300نفر
(در پایان س��ال  )2007میباش��د که  %79آن را یونانیان و  %11آن را ترک نژادان و مابقی را سایر
نژادها تشکیل میدهد .نوع حکومت کشور جمهوری دمکراتیک و با روش ریاست جمهوری اداره
میگردد .زبان اصلی مردم یونانی بوده ولی اکثریت مردم به زبان انگلیس��ی تکلم میکنند .دین مردم
مس��یحی (ارتدکس) میباش��د .در طول قرون ،قبرس چون امروز برج دیده بانی و پایگاه مرزی سه
قاره آفریقا ،آسیا و اروپا محسوب شده است و از این بابت در دوران باستان «ارباب دریاها» نامیده
شده بود .موقعیت سوق الجیشی جزیره همواره در طی قرون نقش موثری در برقراری ارتباطات
فرهنگی و تجاری بین س��ه قاره ایفا نموده و از این بابت همواره مورد حس��د و تهاجم همسایگان
خود قرار گرفته است.
تاریخ قبرس به  9000سال قبل بازمیگردد ،شواهد و آثار موثق تاریخی وجود این تمدن را به اثبات
میرساند .تنها سر فصل های تاریخ قبرس خود کتابی قطور خواهد بود ،دولتها و ملیتهای بسیاری
از جزیره عبور کرده اند ولی قدر مسلم اکثریت جمعیت همیشه یونانی بوده اند.
تاریخ و تمدن سرشار قبرس که از دوران نو سنگی 9000سال پیش آغاز گردیده ،شواهد بسیاری
تمدنهای1050سال قبل از میالد دوران مس و برنز را در قبرس تحریر نموده اند .اسکندر مقدونی
(الکس��اند) امپراط��ور یونان در 323-332قبل از میالد جزی��ره را آزاد می نماید و آن را در اختیار
امپراط��وری کوچ��ک قبرس میگ��ذارد و در این دوران تجارت بین یون��ان و قبرس باال میگیرد و
فرهنگ و هنر یونانیان به جزیره راه می یابد.
آس��وریها  669 - 673قبل از میالد ،مصریها در س��الهای 560الی  545قبل از میالد ،ایرانیها 545
 332قبل از میالد و در این دوران اس��ت که کوروش (س��ایروس) بزرگ پادش��اه ایران در مقابلهبا بابیلیون از حمایت قبرس��ی ها و ش��اهان سلسله س��االمیس در قبرس برخوردار گردیده است،
در س��الهای  58قبل از میالد تا  330بعد از میالد رومن ها 400س��ال بر جزیره حکومت کرده اند.
بیزانس��ی ها از س��الهای  330الی1191میالدی در جزیره بوده اند و عربها نیز بین قرون  7الی10
میالدی در جزیره حضور داشته اند.
در1191میالدی جزیره قبرس به دس��ت ریچارد اول و س��ربازان صلیبی انگلس��تان افتاد .بیشتر بر
حسب تصادف ریچارد شیردل به آبهای لیماسول رسید و با ملکه برنگاریا در کلیسای سنت جورج
ازدواج نمود و همانجا نیز به عنوان شاه قبرس تاجگذاری نمود.
)از جزایر یونان( 1. Kastellorizo

)بزرگترین جزیره مدیترانه( 2. Sicil

)دومین جزیره بزرگ مدیترانه( 3. Sardinia
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قرن  12الی  14میالدی قبرس تحت سلطه 300ساله فرانسویان بوده است و این دورانی است که
معماری قرون وسطایی به جزیره وارد می شود تا جایی که بسیاری از آثار تاریخی موجود امروزی
در جزیره از آن دوران به جای مانده است.
در  1489الی1571می�لادی ونیزی ها جزیره را اش��غال می کنن��د و از قبرس به عنوان یک پایگاه
نظامی اس��تفاده میکردند و از اینجاس��ت ک��ه آثار هنر و معماری ونیزی ه��ا در جزیره باقی مانده
است.
از 1571الی1878میالدی جزیره قبرس تحت اشغال عثمانی ها قرار میگیرد و قبرسی ها  307سال
در زیر فشار حکومت عثمانی ها باقی می مانند.
از سالهای  1878الی 1960میالدی قبرس برای دومین بار در تاریخ به دست انگلیسی ها و استعمار
آنان اسیر میگردد .قبرس «کلید» سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا برای 82سال در اختیار انگلیس قرار
میگیرید و این موجبات مشکالت فراوان اقتصادی ،سیاسی و تجاری برای جزیره میگردد.
بعد از مبارزات فراوان آزادیخواهان در س��الهای  1955الی 1959میالدی در سال«1960اس��تقالل
قب��رس» و «جمه��وری دموکراتیک قبرس» اعالم میگردد و قبرس نه تنها عضو س��ازمان ملل بلکه
عضو انجمن اروپا و کشورهای مشترک المنافع نیز میگردد .اسقف ماکاریوس آزادیخواه قبرسی
به عنوان اولین رئیس جمهور کشور انتخاب میگردد .ماکاریوس اولین رئیس جمهور روحانی دنیا
می باشد.
زمانی که اختالفات سیاسی بین احزاب کشور در سالهای  1974باال میگیرد و به گونه ای تبدیل به
اختالفات نژادی بین ساکنین یونانی و ترک نژاد جزیره میگردد ،کشور ترکیه در15جوالی  1974از
شمال قبرس به جزیره حمله میکند و قسمتی از خاک جزیره را اشغال می نماید .در گیریهای مابین
یونانی ها و ترک نژادان جزیره باعث میگردد سازمان ملل در این مسئله دخالت نموده و کشور را
به دو منطقه تجزیه نماید و %30از سرزمینهای شمال قبرس را به ترک نژادان و ارتش ترکیه دهد و
مابقی %70در اختیار یونانیان قرار می گیرد .نیکوزیا پایتخت جزیره اولین پایتخت دنیا بعد از برلین
است که با دیوار به دو قسمت تقسیم شده و با دو حکومت جداگانه اداره میگردد.
همانطور که در شروع آمده است موقعیت سوق الجیشی قبرس این جزیره زیبا را همواره در گزند
حمالت استعمار در لباسهای متفاوت قرار داده است.
جزیره قبرس امروزی هنوز با دو حکومت جداگانه یکی در ش��مال (ترکها) و دیگری در جنوب
(یونانی ها) اداره میش��ود .قبرس یونانی نش��ین در جنوب در می  2004رس��ما وارد اتحادیه اروپا
گردیده است و در آینده نزدیک جزء کشورهای شنگن خواهد شد.
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آمار تعداد ،درآمد و مشخصات جهانگردان در قبرس
(بر اساس آمار سال )2007
تعداد مسافرین ورودی به قبرس 2,629,178در سال 2007بوده است که این درصد رشد %1/6را
نسبت به سال 2006نشان میدهد .کشورهای اروپایی باالترین تعداد توریست را با %94داشته اند
و کشور انگلیس با تعداد  1,282,873باالترین تعداد توریست به قبرس را داشته است.
آمار توریست بین ماههای آپریل تا اواخر اکتبر باالترین تعداد را نشان میدهد و میانگین روزهای
اقامت هر مسافر 10روز میباشد.
درآمد عایده از توریسم در سال  2007مبلغ 1,878,000,000یورو بوده است.
آمار توریستهای ورودی بر اساس کشور محل اقامت انها در سال 2007
انگلیس
آلمان
یونان
سوئد
نروژ
فنالند
دانمارک
فرانسه
سویس
هلند
بلژیک
اتریش
ایتالیا
ایرلند
اسپانیا
روسیه
مجارستان
لهستان
چکسلواکی
سایر کشورهای اروپایی
کشورهای عرب
کشورهای گلف
امریکا
کانادا
استرالیا
سایر کشورها

1,282,873
138,451
139,815
120,989
53,422
21,461
34,759
41,394
41,407
26,650
23,174
24,359
19,225
35,875
4,118
145,921
16,669
10,086
20,972
68,545
26,215
26,640
23,744
5,625
10,742
18,725

شامل بحرین ،ایران ،کویت ،امارات ،عربستان ،عمان ،یمن و قطر

آمار مقیمان قبرسی مسافر به خارج از کشور

آمار ،مقیمان قبرسی مسافر به خارج از کشور از ماه ژانویه الی آخر سپتامبر  2008تعداد  950,000نفر
را نشان میدهد که کشور لبنان با  ،%40/6انگلیس با  %40/2و سپس کشور مصر با  %21/2باالترین
تعداد مسافر را داشته اند .سپس کشورهای یونان و روسیه قرار دارند.
از این تعداد  %75/3با قصد تعطیالت %19 ،برای تجارت و مابقی با مقاصد تحصیلی یا غیره به
سفر رفته اند.
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تعداد تختها و هتلها ،سپتامبر 2008
جمع هتل
آپارتمان ها

هتل آپارتمان ها
کالس سی

تخت

واحد

تخت

130
1126
1570
5388
8053
3294

2
20
27
57
66
37

64
252
306
422
212
346

واحد

1
5
6
8
2
8

30 1602 209 19561

کالس ب
تخت

واحد

1
9
19
39
36
12

356
2655
990
4852
2615
4170
898
116 16536

کالس آ
تخت

واحد

390
254
2214
4279
2142

5
2
10
28
17

جمع
هتل ها

دوبلکس
تخت

114

114 62 9279

تخت

واحد

2112
9842 1
4404
10270
7136
17248
1719
52731 1

*

تخت

واحد

14
38
22
45
27
59
20
225

51
160
19
45
34
392
312
1013

واحد

1
4
1
1
1
7
7
22

**

تخت

286
755
695
730
145
456
226
3296

هتل ها
واحد

5
7
9
7
1
7
7
22

***

تخت

واحد

**** *****
تخت

واحد

تخت

واحد

منطقه
نیکوزیا
لیماسول
الرناکا
آیاناپا
پارالیمنی
پافوس

1 596 3 823 4 356
6 3202 9 3070 12 2655
1 386 6 2314 5 990
4 1698 9 2945 24 4852
2 788 11 3554 12 2615
8 3903 19 8327 18 4170
هتلهایکوهستانی
1 280 8 898
جمع
22 10573 58 21313 83 16536

سایر گروه ها
کمپ ها
تخت

پانسیون ها
تخت

واحد

1 1440

64

3

3 1368

21
53
138

1
2
6

واحد

4 2808

هتل های
بدون ستاره
تخت

34
192
226

واحد

1
8
9

آپارتمانهای
مبله
تخت

واحد

130
76
22
4
36

5
5
1
1
4

16 268

آپارتمانهای
توریستی
تخت

هتلآپارتمانها

واحد

تخت

واحد

هتل ها

تخت

تمام گروه ها

واحد

تخت

واحد

تخت

واحد

20 5 34
2242
76 21 113 14 526
11288
48 45 367 9 360
5974 1 66
56 2504
17834 5 436
4 78
15883
24164 140 1189 2 48 33 220 22 1692
3 49 4 40
1719
79104 146 1691 13 241 108 774 114 5160
2
3
3

جمع کل
تخت

جمع هتل ها و
هتل آپارتمان ها در
شهرکهای توریستی

16
60
49
109
95
107
20
456

واحد

واحد

13637

107

2349

47

لیماسول

20796

180

2962

71

آیاناپا

28772

113

4608

206

پافوس

90410

872

11306

416

جمع

6791

15965
2053

کالس ب
تخت

واحد

23

112
100
37

تخت

54

917
82

334

7

63
5

17

کالس آ
تخت

320

واحد

2

7 2176
2 694
11 3622
0

22 6812 0

جمع سایر گروه ها
منطقه

2269

شهرکهای توریستی

نیکوزیا
الرناکا

پارالیمنی
هتلهای کوهستانی
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- Sophia Tours
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منطقه
نیکوزیا
لیماسول
الرناکا
آیاناپا
پارالیمنی
پافوس

هتلهایکوهستانی

جمع

راهنمای سفر

آب و هوای قبرس:

آب و هوای قبرس از سالمترین و بهترین انواع آب و هوای های دنیا است .آب و هوای قبرس از نوع
معتدل مدیترانه ایی اس��ت ،تابستان های گرم و خشک ،زمستانهای معتدل و بارانی با میانگین 330روز
آفتابی در سال .تابستان از نیمه مارچ (اواخر اسفند ماه) شروع میشود و تا اواخر سپتامبر ادامه پیدا میکند.
زمستان از نیمه نوامبر (اواخر آبان ماه) شروع میشود و تا ماه فوریه (بهمن ماه) ادامه پیدا میکند .بهار و پائیز
در مابین این دو دوره می باشند .در طول 30سال گذشته میزان متوسط بارش ساالنه 503میلی متر بوده
است .برف فقط در مناطق کوهستانی ترودوس می بارد .در مناطق ساحلی برف نمی بارد.
ماه

حداکثردرجهحرارتروزها
در سواحل
(سانتیگراد)

ژانویه

حداکثردرجه
حرارتشبانه
در سواحل
(سانتیگراد)

تابش آفتاب در روز
(ساعت)

درجه حرارت آب دریا

میزان رطوبت

()٪

روزهای
بارانی

16

8

5

17

70

9

17

8

6

17

69

7

18

9

7

18

65

5

22

12

9

20

67

3

می

26

16

10

21

68

3

جون

30

18

12

24

64

1

جوالی

32

21

12

26

60

1

آگوست

33

22

12

27

61

1

سپتامبر

فوریه
مارچ
آپریل

31

20

11

26

59

1

اکتبر

27

16

9

24

64

3

نوامبر

22

13

6

21

68

4

دسامبر

18

6

19

70
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جرائم در قبرس:

آمار منتش��ر شده قبرس را امن ترین کش��ور اروپائی محسوب نموده است بر اساس اخرین آمار
ارائه شده در سال 2006تعداد جرائم جدی گزارش شده به پلیس 7,917است که %63آن جرائم
مربوط به مسائل مالی بوده است .در قبرس خانم ها و کودکان تا دیروقت شب میتوانند به تنهائی
در خیابانها رفت و آمد کنند و جرائم معموال در بخشهای توریستی کمترین اثر را دارد.

غذاهای قبرس:

از آنجا که قبرسی ها یونانی نژاد میباشند زبان ،دین ،رسوم و فرهنگ آنها نیز یونانی میباشد.
قب��رس مطمئنا یکی از متن��وع ترین و بهترین غذاهای دنیا را به ش��ما عرضه خواهد کرد چرا که
قبرسی ها خود نیز به خوراک اهمیت فراوان میدهند .از انواع خوراکهای محلی مثل کلفتیکو (بره
طبخ شده در تنور با هیزم) ،انواع غذاهای دریایی ،موساکا( بادمجان و کدوی طبخ شده در سس
و پنی��ر) ،دلم��ه ،کوفته ،کبابهای یونانی ،ماکارونی های بی نظیر ،س��بزیجات پخته با س��س های
متنوع ،حلومی(پنیر محلی قبرس) روی آتش تا انواع غذاها و رستورانهای زنجیره ایی بین المللی
در قبرس با بهترین استانداردهای اروپایی به شما عرضه میگردد.
دسرهای متنوع ژله ها و کرم ها ،شیرینهای خانگی بی نظیر ،باقلوای قبرس را نیز باید امتحان کنید.

کشاورزی در قبرس:
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آب و هوای معتدل مدیترانه ایی و آفتاب مستمر قبرس شرایط بسیار مساعدی برای رشد گیاهان
اعم از گلهای متنوع ،درختان و میوه جات را فراهم آورده است .محصوالت کشاورزی قبرس از
مرغوبترین محصوالت کش��اورزی صادراتی به اروپا می باشد .ازجمله این محصوالت کشاورزی
سیب زمینی ،مرکبات ،صیفی جات ،انگور و زیتون میباشد.
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فرودگاه تهران

مس��افرینی که با پروازهای غیر مس��تقیم از طریق کش��ورهای دیگر به صورت ترانزیت به قبرس سفر
میکنند باید تاکید و توجه داشته باشند که هنگام تحویل چمدان به خط هوایی در فرودگاه مبدا برچسب
الرناکا را به عنوان مقصد نهائی روی چمدانها چسبانده شود.
1
چنانچه زمان ترانزیت در فرودگاه واسطه کمتر از  3ساعت باشد برچسب (حمل فوری) روی چمدانها
گذارده ش��ود ،ضمنا توجه فرمایند که ساعت پرواز از فرودگاه ترانزیت ساعت محلی آن کشور واسطه
خواهد بود و مسافران جهت از دست ندادن پرواز باید دقت الزم به این ساعات را داشته باشند.

فرودگاه الرناکا

مس��افرین هنگام ورود به فرودگاه باید کارت ورود به کش��ور قبرس را پر فرمایند و توجه داشته باشند
که بلیط برگشت تایید شده ،برگه رزرو هتل ،مبلغ حدود1200یورو هزینه سفربرای هر نفر و به تناسب
برای اعضا یک خانواده و همچنین مدارک جهت اثبات دلیل س��فر به قبرس را برای تایید اجازه ورود
و دریافت مهر مدت اقامت دردس��ترس داش��ته باشند تا در صورت درخواس��ت مامور اداره مهاجرت
ف��رودگاه الرن��اکا ارائه گردد ،لذا توصی��ه میگردد این مدارک در چمدانهای تحویل ش��ده به بار حمل
نگردد .توجه به این نکته ضروری اس��ت که مامورین اداره مهاجرت الرناکا مجاز به عدم صدور اجازه
ورود مسافرین حتی با وجود صدور ویزا از طرف سفارت قبرس میباشند.
مسافرین بعد از انجام مراحل تایید ویزای ورود باید چمدانهای خود را تحویل بگیرند.
در بعضی از پروازها احتمال نرسیدن به موقع چمدانها همراه مسافر وجود دارد در اینصورت مسافرین
باید فرمهای خاصی را در باجه مربوطه به چمدانهای گمشده آن خط هوایی پر نمایند .مسئولیت انتقال،
حمل و تحویل این چمدانها در محل اقامت مسافرین به عهده خطوط هوایی میباشد.

گمرک فرودگاه الرناکا

ورود میوه ،سبزیجات تازه ،بذرها ،لبنیات ،گوشت به قبرس ممنوع است .کنترل های ویژه جدی جهت
جلوگیری از ورود مواد مخدر به هر شکل و به هر اندازه در فرودگاه انجام میشود.
مبالغ بالغ بر13000یورو نیاز به اخذ اظهار نامه ارزی دارد.
چنانچه در زمان ترک قبرس مبلغی که میخواهید خارج نمایید بیش از 4000یورو باش��د باید حتی این
مبلغ هم هنگام ورود اظهار گردیده باشد و از آن بابت اظهار نامه ارزی در دست باشد تا هنگام خروج
دچار مشکالت خروج غیرقانونی ارز نگردید.
جهت باز کردن حس��اب بانکی و س��پردن وجوه نقدی به بانکها نیز نیاز به اظهار نامه ارزی از فرودگاه
الرناکا میباشد.
هر نفر بیشتر از1جعبه سیگار نمی تواند همراه داشته باشد(.سیگارهای اضافی مصادره خواهد شد).
چنانچه همراه خود بار گران قیمتی مثل فرش یا نقره یا وسایل الکتریکی نو داشته باشید توصیه میگردد
رس��ید خرید به زبان انگلیس��ی همراه داش��ته باش��ید تا چنانچه مجبور به پرداخت عوارض مالیاتی و
گمرکی گردید دچار مشکالت مضاعف نشوید.
1. Quick Transfer
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فرودگاه قبرس

بعد از جریانات سیاسی  ،1974تجزیه قبرس و دو تکه شدن شهر نیکوزیا فرودگاه بین المللی در
اختیارترکها قرار گرفت .یونانیها که همیش��ه منتظر یک پارچه شدن دوباره جزیره بودند فرودگاه
موقتی در الرناکاو س��پس فرودگاه دیگری در ش��هر پافوس درجنوب و غرب جزیره بنا می کنند.
بعد از به اتحادیه اروپاپیوستن قبرس طرح تاسیس دو فرودگاه جدید الرناکا و پافوس به تصویب
رس��ید .فرودگاه جدید الرناکا باظرفیت جابجائی س��الیانه  7میلیون نفر از ماه نوامبر  2009مورد
بهره برداری قرار گرفته است و اینظرفیت در  2سال آینده افزایش قابل مالحظه ای خواهد یافت.
فاصله فرودگاه بین المللی الرناکا به نیکوزیا  50کیلومتر ،الرناکا ( مرکز شهر)  5کیلومتر ،لیماسول
70کیلومتر ،آیاناپا  45کیلومتر و پافوس  140کیلومتر است.

سرویسهای قابل دسترس در فرودگاه

اطالعات پرواز 24ساعته ،اطالعات جهانگردی  8:15الی  ،23:00تبدیل ارز ،تلفن سکه ای و کارتی،
کافه تریا ،روزنامه فروشی ،حمل و نقل با تاکسی بر اساس تاکسی متر ،اجاره ماشین (با گواهینامه بین
المللی) ،سرویسهای مربوط به معلولین ،کمکهای اولیه و خدمات درمانی ،پست ،خدمات برگشت
مالیات خرید ،باجه های استفاده از کارتهای اعتباری بین المللی و فروشگاهای خرید بدون مالیات.

حمل و نقل

جهت اس��تفاده از تاکس��ی در شهر باید به آنها تلفن شود و یا مستقیما به دفتر آنها مراجعه گردد به
این معنا که تاکسی ها دائما در خیابانها در حرکت نیستند.
اتوبوسهای شهری و بین شهری از ساعت  7:30صبح الی16:30یا .17:00
اتوبوس��های ش��هری و بین شهری خصوصی برنامه مخصوص دارند و با نرخ بیشتر از اتوبوسهای
عادی.تاکسی های بین شهری نوع تاکسی ارزان قیمتی است که بین حداقل 7نفر مشترک است و
مسافرین را از شهرهای مختلف راس ساعت خاصی با رزرو قبلی نقل و انتقال می نماید.

انتقال به هتل

همکاران دفتر مس��افرتی مترو در فرودگاه الرناکا با در دس��ت داشتن نام مسافرین یا عالمت دفتر
مس��افرتی مترو منتظر مسافرین می باشند به جهت شلوغی فرودگاه الرناکا خصوصا در فصلهای
توریستی مسافرین شخص ّا مسئول پیدا کردن نماینده ما میباشند  ،نماینده ما حداکثر تا  1ساعت
بعد از فرود هواپیما منتظر مسافرین خواهند ماند.
با توجه به ش��لوغی و فصلی که مس��افرین سفر می نمایند انتقال به هتل با اتوبوس  ،مینی بوس یا
ماشین انفرادی انجام خواهد شد.
هنگام ورود همکاران ما پاکتی را که از قبل آماده ش��ده اس��ت در اختیار مس��افر قرار خواهند داد
که آن محتوی اطالعات مورد نیاز اقامت در قبرس به زبان فارس��ی و همچنین برنامه تورهای
انتخابی که هزینه آنها باید از طرف مسافر مستقیما پرداخت شود  ،خواهد بود .
همکاران فارس��ی زبان دفتر ما در قبرس حداکثر تا  24ساعت بعد از ورود مسافرین با آنها تماس
خواهند گرفت و کمکهای الزم را به مسافرین ارائه خواهند داد.
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تعطیالت رسمی در قبرس

روزهای شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل آخر هفته در قبرس میباشد .شنبه و چهارشنبه بعد ازظهر
و یکشنبه تمام روز مراکز خرید تعطیل میباشد.
روزه��ای  1و  6ژانوی��ه 25،م��ارچ 1 ،آپریل 1 ،می 15 ،آگوس��ت 1 ،و  28اکتب��ر 25 ،24 ،و 26
دسامبرتعطیالت رسمی در قبرس محسوب میگردد.
قابل توجه میباشد که قبل از تعطیالت سالیانه کریسمس و سال نو میالدی در اواخر ماه دسامبر و
همچنین تعطیالت عید پاک در ماه آپریل مراکز خرید همه روزه از ساعت  9الی 20باز میباشند.

بانکها

بانکهای بس��یار زیادی در قبرس ارائه خدمات می نمایند که معموال در ش��هرهای اصلی دنیا شعبه
دارند و عضو ارتباطات بین المللی بین بانکها می باشند.

ساعت کار بانکها

سپتامبر :دوشنبه تا جمعه ساعات  8 :15الی  .13 :00دوشنبه ساعات  15 :15الی 16 :45
اکتبر تا آپریل :دوشنبه تا جمعه ساعات  8 :30الی  13 :00دوشنبه ساعات  15 :15الی 16 :45
می تا آگوست :دوشنبه تا جمعه ساعات  8 :15الی.13 : 00
( بانکها در تعطیالت آخر هفته و تعطیالت رسمی تعطیل هستند)

واحد پول

واحد پول قبرس از ژانویه س��ال  2008از پوند قبرس به یورو تبدیل ش��ده است .اسکناسهای ،5
 500 ،200 ،100 ،50 ،20 ،10یورویی و س��که های  20 ،10 ،5 ،2 ،1و 50س��نتی و همچنین سکه
های  1و  2یورویی پولهای رایج در حال حاضر میباشند.

کشتیرانی در قبرس

بندرهای مهم ،مجهز و مدرن لیماس��ول و الرناکا با  4خط کشتیرانی اصلی برنامه حمل و نقل بین
الملی بین  5قاره را اداره میکنند.
کش��تیهای مسافرتی نیز سفرهای تفریحی جهانگردان را در فصلهای مناسب به صورت روزانه به
نقاط مختلف انجام میدهند.
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سرمایه گذاری در قبرس

موقعیت س��وق الجیش��ی و جغرافیایی قبرس که سر راه سه قاره آس��یا ،اروپا و آفریقا قرار گرفته
است ،اقتصاد آزاد ،امنیت اجتماعی ،استاندارد باالی زندگی و مالیات کمتر نسبت به اروپا از جمله
دالیلی میباش��د که در س��الهای اخیر قبرس را به صورت یک مرکز تجارت بین المللی در آورده
اس��ت .از این بابت اس��ت که بسیاری از شرکتهای بین المللی و از جمله ایرانی تجارت خود را از
طریق تاس��یس ش��رکت از قبرس اداره می نمایند .از طرفی پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا ،امنیت
اجتماع��ی ،کم جمعیت بودن ،محلی ایده آل ب��رای زندگی کردن ،مالیاتهای کم و برنامه های بلند
مدت اروپا جهت س��رمایه گذاری در قبرس مهاجران زیادی را در س��الهای اخیر جهت س��رمایه
گذاری جلب این جزیره نموده است.خرید زمین و ملک با مالکیت قطعی و برخورداری از وامهای
بلند مدت با سودهای مناسب بانکی برای ملیتهای غیر اروپایی نیز در حال حاضر میسر میباشد.

اقامت در قبرس

روشهای متفاوت تقاضای اخذ اقامت در قبرس برای مقیمان کشورهای غیر اروپایی وجود دارد:
س��رمایه گذاران با تاسیس شرکت و ارائه سرمایه حداقل 220000یورو در بانکهای قبرس با منشا
خارجی همراه با ارائه مدارک مورد نیاز اداره مهاجرت و وزارت کار از طریق وکالی معتبر قبرسی
میتوانند درخواست اقامت کاری بنمایند.
خریداران ملک در صورتی که قصد واقعی آنها اقامت ،زندگی و س��کنی نمودن در قبرس باش��د
با ارائه مدارک موردنیاز و دریافت مجوز خرید ملک از وزارت کش��ور در صورت واجد ش��رایط
شناخته شدن از طرف وزرات کشور میتوانند درخواست اقامت بدون اجازه کار یکساله نمانید که
این اقامت با توجه به تصمیات اداره مهاجرت میتواند قابل تمدید باشد.
بازنشستگانی که مدارک کافی برای اثبات در آمدهای خارج از قبرس و سپرده ثابت مکفی داشته
باشند میتوانند تقاضای اقامت دائم بازنشستگی بنمایند.
البت��ه تصمیم نهائی جهت صدور هرنوع اقامتی حتی بع��د از ارائه مدارک کافی موکول به تصمیم
اداره مهاجرت و وزارت کشور خواهد بود و در صورت اخذ اقامت ،ورود ،خروج و مدت اقامت
آنان که ضوابط خاصی را دارد تحت کنترل اداره مهاجرت قرار خواهد گرفت.

تحصیل در قبرس

قبرس به دلیل امنیت باال ،شرایط مساعد و مطلوب اجتماعی ،محیط آرام و هزینه های زندگی مناسب محل
امنی برای ادامه تحصیل جوانان میباشد .دانشگاههای آمریکایی زبان ،ارتباط آنها با دانشگاههای مختلف در
سراسر دنیا و مدارک معتبر آنها انتقال دانشجویان را نیز به سایر دانشگاههای اروپا و آمریکا میسر میسازد.

خدمات درمانی

در موارد اضطراری فوری س��رپائی مراجعه به بیمارستان دولتی بدون هزینه میباشد .ارائه خدمات
پزشکی در کلینیک های خصوصی با پرداخت هزینه انجام میگردد و همچنین مسافرین میتوانند از
بیمه های مسافرتی صادر شده در کشور مبدا استفاده نمایند و با دریافت رسید در برگشت هزینه
ها را از شرکت بیمه گر دریافت فرمایند.

رانندگی در قبرس
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جهت رانندگی در قبرس بر خالف ایران بوده و مانند کشور انگلیس است ،گواهینامه بین المللی
با تاریخ معتبر را جهت اجاره ماشین می توان استفاده نمود.

Metro Travel - Sophia Tours

ویزای قبرس

با توجه به اینکه قبرس عضو کش��ورهای اتحادیه اروپا اس��ت جهت ورود به کش��ور نیاز به اخذ ویزا از
سفارتخانه مربوطه میباشد.جهت اخذ ویزای توریستی معموال مدارک زیر به صورت اصل و ترجمه و تایید
شده وزارت امور خارجه مورد نیاز است که الزم میباشد با دفتر مسافرتی خود در ایران نیز یک بار دیگر
کنترلفرمایید:
 فرم تکمیل شده درخواست ویزا پاسپورت معتبر با حداقل  6ماه اعتبار  2قطعه عکس جدید و روتوش نشده برای هر درخواست بلیط رفت و برگشت با تاریخ قطعی واچر رزرو هتل با پرداخت تایید شده یا دعوت نامه از شخص مقیم قبرس که نزد او اقامت خواهید داشت. گزارش کار کرد بانکی با حداقل 15میلیون تومان موجودی بانکی هر گونه اسناد مالکیت مدارکی که نوع شغل و وضعیت درآمد شخص متقاضی را ثابت کند. نامه مرخصی از محل کار مبنی بر اینکه در طول مدت مسافرت ،شخص در مرخصی می باشد. هزینه سفر (مبالغ نقدی همراه مسافر) پاسپورتهای قبلی مدارک و سند ازدواجهمراه داشتن کپی مدارک و اوراق مذکور جهت ارائه به سفارت قبرس الزامی وجهت فرودگاه الرناکا مفید
میباشد .بعد از ارائه مدارک صدور ویزا بین  3الی  10روز کاری به صورت متغیر زمان نیاز خواهد داشت.

ویزای ترانزیت

دارندگان ویزای شنگن (ورود به دفعات) معتبر با داشتن بلیط به مقصد بعدی کشور اروپایی شنگن مشروط
بر اینکه قبال با این ویزا به یک کشور عضوشنگن سفر کرده باشند و همچنین دارندگان ویزای شنگن (یکبار
ورود) معتبر هنگام برگشت از کشور شنگن می توانند هردو مشروط بر داشتن بلیط برگشت معتبر ورزرو
هتل می توانند به صورت ترانزیت حداکثر  5روز درقبرس اقامت کنند.
مسافرینی که به بخش اشغالی قبرس شمالی (قبرس غیر اروپایی) سفر کرده به این معنا که از طریقمرزهای
غیر قانونی وارد قبرس اشغالی شده باشند با شرایط مضاعف اخذ ویزا برای ورود به قبرساروپایی مواجه
خواهندشد.

سفارت قبرس

تهران ،تجریش ،دزاشیب ،خیابان شهید کریمی ،شماره 328
فکس  009821( 22219843 :)
تلفـن  22201240 :و  009821( 22198422)

www.mfa.gov.cy/embassytehran

Ε-mail: cyprus@parsonline.net



ساعات کار سفارت قبرس

ساعات کار کنسولگری جهت صدور ویزا به صورت فصلی متغیر میباشد.
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سفارت آمریکا در قبرس

سفارت آمریکا در قبرس متقاضیان ویزا را با وقت قبلی میپذیرد .متقاضیان میتوانند وقت سفارت
را از طریق سایت سفارت آمریکا در نیکوزیا انجام دهند .معموال روز پانزدهم هرماه در ساعات
خاص برای ماه بعد میتوان وقت گرفت .متقاضیان الزم است جهت اخذ وقت ،فرمهایI-157
 I-156,را قبال پر فرمایند .سایت سفارت امریکاwww.usembassy.gov :
بعد از مراجعه به سفارت آمریکا در صورت موافقت با صدور ویزا ،سفارتخانه نیاز به حداقل2
هفته زمان برای انجام کنترل های الزمه با پلیس آمریکا خواهد داشت.
انجام ویزای مهاجرت ( گرین کارت) بر اساس درخواست وابستگان درجه اول با پاسپورت
امریکائی مانند فرزند و همسر شخص در زمان حدودیک هفته با وقت قبلی قابل انجام میباشد.

سفارتخانه های دیگر در قبرس

درخواست ویزا برای کشورهای دیگر برای افراد غیر مقیم از طریق قبرس ممکن نیست ،متقاضیان
باید از طریق سفارتخانه های مربوطه در ایران اقدام نمایند.

پست و تلفن

اداره پست در مرکز شهرها ،مراکز توریستی و فرودگاه شعبه دارد .با خرید کارت تلفن ،از طریق
باجه های تلفن ارتباط با تمام دنیا امکان پذیر است .با خرید سیم کارت موبایل با نرخ بسیار نازل
میتوانید شماره تلفن محلی ،که قابل استفاده در تمام دنیا است ،در اختیار داشته باشید.

ساعت

1
زمان استاندارد بین المللی قبرس( )+2میباشد که این معموال نسبت به وقت ایران یک ساعت و نیم عقب تر
میباشد.

صندوق امانات

در صورت نیاز در غالب هتلها با پرداخت مبلغ کمی میتوانند صندوق امانت در اختیار داشته باشید.

ساعات ورود و خروج به هتل :

ساعت ورود به اتاقها  12الی  14بعدازظهر می باشد  .ساعت خروج از اتاقها  12ظهر می باشد .
چنانچه فاصله خروج از اتاقها تا ساعت پرواز طوالنی است میتوانید چمدانهای خود را به صورت
امانت به انبار هتل بسپارید و از محوطه البی هتل استفاده نمایید.
)1. (HOUR GMT/UTC 2:00
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ولتاژ برق

ولتاژ برق قبرس مثل ایران 220ولت است .ولی پریزها و وسایل الکتریکی به جای دو شاخه ،سه
شاخه هستند که می توان با پرداخت مبلغ کمی به صورت امانت ،آداپتور از هتل ها دریافت نمایید
و با عودت آن مبلغ امانت مسترد خواهد شد.

آب آشامیدنی

توصیه میشود آب آشامیدنی را خریداری فرمایید.

آفتاب

توصیه میگردد که هنگام روز در فصل تابس��تان و خصوصا هنگامی که در معرض نور خورش��ید
قرار میگیرید حتما از کرمهای ضد آفتاب استفاده نمایید.

راهنمای فارسی زبان تور

هن��گام ورود ب��ه قبرس در فرودگاه یا زمان معارفه راهنمای فارس��ی زبان تور به مس��افرین معرفی
میگردد .حضور مسافرین در زمان مقرر در جلسه معارفه سبب خواهد گردید تا اطالعات الزمه در
اختیار ایشان قرار گیرد ضمنا برنامه تورها ی اختیاری و هماهنگی های الزمه نیز در این زمان ارائه
میگردد.

ساعت بیداری

مسئولین هتل میتوانند با هماهنگی قبلی مسافرین را با زنگ تلفن بیدار نمایند.

صبحانه

برنامه س��رو صبحانه در هتل ها از ساعت  7الی10صبح میباشد .چنانچه مسافرین در مواقعی قبل
از این س��اعات از هتل خارج میش��وند گاهی با هماهنگی قبلی با هتل میتوانید صبحانه را زودتر
میل فرمایند.

نظافت و تعویض حوله ها و ملحفه ها

در کلیه هتلها و آپارتمانها اتاقها همه روزه نظافت میگردد در هتل آپارتمانها گاهی روزهای یکشنبه
نظافت اتاقهای مسافرین ساکن انجام نمیگیرد.
در هتله��ای 4و  5س��تاره معموال ملحفه ها و حوله ها هر روز تعوی��ض میگردد ولی در هتلهای
 3،2،1و هتل آپارتمان ملحفه و حوله ها  2بار در طول یک هفته اقامت تعویض میگردد.
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گشت های روزانه در قبرس

قبرس سرزمین آفتاب جادویی نهفته در دل آبهای گرم و زیبای مدیترانه ورود شما را خوش آمد
عرض میکند .دنیای کوچک اروپایی قبرس با گذشته نهفته در قرون و اعصار ،افسانه ای دلربا و
هم آهنگ نقش کرده است .تاریخ طوالنی و رنگارنگ جزیره ،چشم اندازه های سحرانگیز ،هوای
معتدل و سالم ،امنیت و آرامش ،فرهنگ غنی و مجذوب کننده ،ملتی اصیل و گشاده رو ،قبرس
را محلی مناسب و مطمئن برای جهانگردان در آورده است.
تورهای سوفیا در قبرس با تجربه متجاوز از 10سال فعالیت در بازار ایران و قبرس همیشه بهترین
سرویس را برای مسافرین خود مهیا داشته است.
در ادامه گذری بر روی گشتهای اصلی خواهیم داشت همچنین توجه فرمایید برنامه گشت ها در
فصل های مختلف متغیر خواهد بود.

پافوس

سفری است به یکی از زیباترین و تاریخی ترین مناطق قبرس ،طبیعت زیبا ،تاریخ کهن و شهری با هتل ها
و مناطق زیبای توریستی را در کنار یکدیگر بسیار دیدنی خواهید یافت .به دیدار اثر تاریخی«کورویون»،
شهری که بقایای آن در پس اعصار پیدا شده است در منطقه ایی زیبا و از یاد نرفتنی خواهیم رفت و
بار دیگر در این گوشه دنیا نمونه ایی از معماری زیبای رومی ها را خواهید دید.
از آنجا که قبرس زیبا و مسحور کننده بوده است ،ونوس الهه عشق و زیبایی برای اولین بار از
آسمانها قدم به زیباترین گوشه دنیا در پافوس گذارده و ما نیز به دیدار این گوشه زیبا در منطقه
پافوس خواهیم رفت .به دیدار آثار بی نظیر کهن موزائیک در خانه الهه های یونان در کتاب هومر
خواهیم رفت و پی خواهیم برد آنان چندان هم افسانه نبود ه اند.

نیکوزیا

نیکوزیا که امروزه سعی میشود بار دیگر با نام کهن آن لفکوزیا خطاب گردد شهری در دل جزیره
و تنها شهر اصلی است که غیر ساحلی میباشد .به بازدید مرکز صنایع دستی و هنرهای دستی
زیبای قبرس ،موزه قبرس که محل نگهداری آثار گرانبها و منحصر به فردی است که کاوشگران و
باستان شناسان آمریکایی و اروپایی و  ...از دل خاکهای جزیره طی قرون یافته اند.
از کاخ ریاست جمهوری و محل اقامت اسقف اعظم و کلیساهای زیبای ارتدکس که مزین به شمایل
های مقدس باقیمانده از دوران بیزانسی ها است ،دیدار خواهیم کرد.
روزی برای گشتی در کوچه های تنگ بازار و همچنین مراکز خرید مدرن خواهد بود.
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آیاناپا

در منطقه زیبای آیاناپا و اطراف خواهیم رفت .از کلیسای الیاس پیغمبر بر فراز کوهستانها به زیبایی
و افسون طبیعت جزیره نگاه خواهیم کرد و تا ایستگاه رادیو مونت کارلو خواهیم رفت .قدم بر
سواحل زیبای آیاناپا که از زیباترین ،پاک ترین و نرم ترین سواحل دنیا است خواهید گذاشت و
هوای پاک را در زیر آسمان شفاف تنفس خواهیم کرد و خستگی را از بدن بیرون خواهیم راند.
در آمار سالیان گذشته آیاناپا دومین مقصد محبوب جوانان دنیا شناخته شده است .بهار افسونگر،
آفتاب ،خرمی ،تابستانها ی زنده و پر حرکت ،آبهای فراموش نشدنی و سحرانگیز آیاناپا دلیل سفر
جهانگردان به این منطقه را برای ما بازگو می کنند.

دنیای بازی با آب

یکی از چندین پارکهای آبی که در قبرس وجود دارد و ش��اید مجهزترین آن«دنیای آب» واقع در

ش��هرک آیاناپا است بزرگترین اس��تخر مواج اروپا را دارد .سرگرمی و هیجان بازیهای آبی روزی
فراموش نشدنی را خواهد ساخت.

شبهای قبرس

موسیقی زیبای زوربا ،رقصهای فولکوریک متوازن یونانیها و بوفه غذاهای متنوع محلی مناسب با

ذائقه ایرانی ،شبی فراموش نشدنی برای شما خواهد ساخت.

سفر روزانه دریایی

ش��ما را با کش��تی تا س��واحل زیبای آیاناپا خواهیم برد و از فراز آبهای تمیز و نیلگون ماسه های
کف دریا را خواهید ش��مرد و آبهای معتدل دلچس��ب مدیترانه به ش��ما خواهد گفت زندگی چه
زیباست!

در کنار یکدیگر روزی به یاد ماندنی خواهید داشت.

ترودوس

س��فری بر فراز کوهس��تانهای ترودوس و دیداری از طبیعت زیبا و ش��هرکهای این منطقه زیبا در

قب��رس و دیداری از بزرگترین مجموعه ش��مایل های مقدس کهن و آث��ار تاریخی به یاد ماندنی

کارهای موزائیک چهره دیگری از قبرس را به شما نشان خواهد داد.
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مصر و لبنان

مس��افرینی که از قبل ویزای لبنان و مصر را دریافت نموده اند میتوانند با کش��تی های تفریحی و
مجهز سفرهای کوتاه مدت چند روزه به این دو کشور داشته باشند.

سایر سرگرمی ها

س��رگرمی های بیش��تری نیز از قبیل پرواز با بالون ،پرواز با هواپیما های دو نفره ،غواصی ،اس��ب
سواری ،ملوانی ،ماهیگیری ،شکار اختاپوس یا سفر با جیپ سفری در دور جزیره را نیز میتوانید
در قبرس تجربه کنید.

هتل ها:

انواع محل های اقامت در قبرس

هتل های  2 ،3 ،4 ،5و  1ستاره با استانداردهای اروپایی که هتلهای زنجیره ایی در دنیا مثل هیلتون،
هالیدی این  ،فورس��یزنز و گروه گلدن تولیپ را نیز شامل میگردد ،این هتلها سرویسها و خدمات
قابل مقایسه با هتلهای اروپایی را به مسافرین محترم ارائه میدهند.

هتل آپارتمانها :

هتل آپارتمانها که در انواع کالس های  A ,B ,Cمیباشند .آپارتمانهای این مجموعه ها شامل انواع
اس��تودیو ش��امل یک اتاق خواب همراه با آشپزخانه و س��رویس بهداشتی میباشد و برای یک الی
تا  2نفر مناس��ب اس��ت .یک خوابه که این واحد ش��امل یک اتاق خواب ،نش��یمن با آشپزخانه و
سرویس بهداشتی است و برای  2الی  4نفر مناسب است .دو خوابه که یک واحد آپارتمان با دو
اتاق خواب مجزا ،نش��یمن با آش��پزخانه و سرویس بهداش��تی را شامل میشود و برای  4الی  6نفر
مناس��ب اس��ت.هتل آپارتمانها غالبا برای خانواده ها یا اشخاصی توصیه میشود که میل به پخت و
پز در سفر را دارند.

دهکده های توریستی:

دهکده های توریس��تی ،مجتمع توریستی میباشند که ویال یا آپارتمانهای توریستی گاهی بصورت
اتاقه��ای هتل یا هت��ل آپارتمانها در مجموعه توریس��تی برای پذیرایی جهانگردان طراحی ش��ده
است.
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نیکوزیا یا لفکوزیا

این شهر که پایتخت قبرس است با جمعیت 310,100نفر تا پایان سال  2007اولین شهر بزرگ جزیره
اس��ت ،در قلب جزیره جای گرفته و تنها شهر اصلی غیر س��احلی قبرس میباشد .نیکوزیای امروزی
شهری مدرن و تمیز میباشد که محل اجتماع ادارات دولتی ،سفارتخانه ها ،بسیاری از شرکتهای خارجی،
دانشگاهها و کالج های آمریکایی ،دانشگاه قبرس و مرکز اقتصادی و تجاری کشور میباشد.
نیکوزیای مدرن نهفته در جلوه های شرقی به همراه دیوارهای سنگی آثار بیزانسی ها ،خیابانهای
باریک ،مس��اجد ،درختهای نخل ،ایوانهای بر آمده ،مراکز خرید ،کافه و رس��تورانهای یونانی واقع
در کوچ��ه پس کوچه های ش��هر و از طرفی کافه تریاهای م��درن اروپایی چهره دیدنی و جذاب
برای شهر خلق نموده اند.
عصرها به کنسرت ها در مراکز فرهنگی اطراف خندق کهن شهر بروید و یا از یکی از نمایشگاهای برپا
شده در محل دروازه «فاماگوستا» (یکی از دروازه های ساخته شده در دوران بیزانسی ها) دیدن کنید.
بع��د از برلین ،نیکوزیا اولین پایتخت دنیا اس��ت که بعد از بحرانهای 1974جزیره به دو قس��مت
تقسیم شده و با دو حکومت اداره میشود.

لیماسول

دومین ش��هر بزرگ جزیره قبرس با جمعیت 226,700نفر تا پایان س��ال  2007می باشد .این شهر
در امتداد ساحلی به طول  15کیلومتر گسترش یافته که انبوهی از هتل ها و هتل آپارتمانها در این
امتداد توسعه پیدا کرده است .لیماسول بزرگترین بندر ترانزیت تجاری مدیترانه است.
لیماس��ول تاریخی کهن داشته است و پادشاهی اماتوس این شهر را مرکز حکومت خود قرار داده
بوده.
قلعه قرون وسطایی محل ازدواج ریچارد شیر دل با ملکه برنگاریا در غرب شهر ،پایگاه انگلیسی
ها در حومه شهر ،دریاچه نمک و صومعه سنت نیکالس از جمله محلهای دیدنی لیماسول میباشند.
لیماسول بندر اصلی جزیره و یکی از پر جنب و جوش ترین شهرهای جزیره است.فستیوال های
مختلف از جمله فستیوال گل ،انگور و کارناوال سالیانه نیز در این شهر برگزار میگردد.
مرک��ز اجتم��اع صنایع مختلف جزیره از جمله کارخانجات تولید س��یمان ،صنای��ع انگور و غیره
میباشد.
مرکز شهر با فروشگاهها و مراکز خرید با شعبه فروشگاهای اروپایی ساعتها شما را مشغول خواهد کرد.
شهری گسترده در کناره مدیترانه که از پنجره اتاق خود میتوانید کشتیهای زیبا یا قایقهای کوچک
ماهیگیری را در صبحگاه مه آلود بنگرید و در خود تکرار کنید «زندگی زیباست».

پافوس

جمعیت پافوس 76,100نفر تا پایان سال  2007میباشد ،شاید بتوان پافوس را خوش منظره ترین
منطقه قبرس نامید و کلمه پافوس از لغت یونانی به معنای(همه جا نور) آمده اس��ت .منطقه ایی
ب��ا تاریخ��ی غنی و یکی از مهمترین مناطق کهن که معبد ونوس (آفرودیت) الهه عش��ق و زیبایی
در آنجا قرار دارد .همچنین آثار کهن موزائیک بسیار زیبا ،بنای باستانی کوریون نیز در این منطقه
یافت شده اند.
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الرناکا

شهر الرناکا با جمعیت 131,900نفر تا پایان سال 2007سومین شهر بزرگ قبرس می باشد .اهمیت
الرناکا در آن اس��ت که فرودگاه بین المللی الرناکا در آن قرار دارد و کمترین فاصله را با س��ایر
ش��هرهای بزرگ قبرس و همچنین ش��هرک توریس��تی آیاناپا که بزرگترین منطقه توریستی قبرس
میباشد را دارد.
س��واحل نرم ش��نی الرناکا ،دریای آرام و زیبا ،آفتاب گرم ،افق و غروب های زیبا ،امنیت ،هتلهای
زیبا و مردم مهمان نواز ،بازیهای آبی مفرح ،محیطی مناس��ب را برای تعطیالت جهانگردان فراهم
آورده است.
الرناکا هم محل برگزاری فستیوال سالیانه آب ،گل و کارناوال سالیانه می باشد.
الرناکای امروزی بر روی شهر باستانی کیتیون ساخته شده است که زمانی محل استقرار پادشاهی
کیتیون بوده اس��ت .محل اصلی تجارت مس و بعدها پایگاه نظامی فنیقی ها و مرکز تجاری آنان
شده است.
هم مس��لمانان و هم مس��یحیان در این ش��هر آثار باس��تانی به جا گذارده اند از جمله در فاصله 7
کیلومت��ری غرب الرناکا در کنار دریاچه نمک در یک منطقه زیبا و در یک چش��م انداز زیبا «تکه
هال سلطان» قرار دارد .یکی از مقابر شناخته شده مسلمانان است که هر ساله جهانگردان بسیاری
به خود جذب میکند.
مدف��ن «ام حرم» یک��ی از دختران میلحان انص��اری و خاله «اناس» مباش��ر مخصوص و نزدیک
حضرت محمد بوده است .ام حرم هنگام حمله اعراب به جزیره از اسب به زمین می افتد و پس
از فوت در قبرس دفن میگردند« ،ام حرم» از همسران عمربن کیس که در جنگ بدر شرکت کرد
و در جنگ احد کشته شد ،بوده است.
در دنیای اس�لام آمده است که بعد از کعبه و مدینه سومین محلی که هر مسلمان باید زیارت کند
این محل می باشد.
کلیسای الزاروس مدفن الزاروس که از معروفترین حواریون مسیح است و جای خاصی در دنیای
مسیحیت دارد میباشد که بعدها کلیسای بسیار زیبایی روی آن ساخته شده است.
فرودگاه جدید قبرس در شهر الرناکا در حال ساخت است و طرح توسعه بندر و اسکله توریستی
در درس��ت انجام می باش��د .همچنین بازس��ازی و کالج های امریکایی زبان الرناکا از سایر دالیل
توسعه و رشد بیشتر شهر تا سال 2010میباشد.
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هتل گلدن بی ( 5ستاره)

GOLDEN BAY HOTEL

در منطقه توریستی دکلیا ،در فاصله  15کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا و  7کیلومتر تا مرکز
شهر الرناکا واقع شده است .هتل دریکی از بی نظیرترین سواحل دنیا واقع شده است .تخت ،چتر
و حوله بدون دریافت هزینه در اختیار مسافرین گذارده میشود.

اتاقها:

هتل در  6طبقه با تعداد  192اتاق ش��امل (اتاقهای با منظره دریا از روبرو ،منظره دریا از یکس��و،
مظنره با دید محوطه هر سه نوع با وسعت  25مترمربع ،سوئیت کوچک 30مترمربع ،سوئیت بزرگ
 50مترمربع رویال سوئیت 60متر مربع) میباشد 31 .اتاق برای غیر سیگاری ها وجود دارد.
اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناسب می باشد.

امکانات هتل:

صبحانه بوفه متنوع ،س��رویس 24س��اعته ،فضای سبز ،پارکینگ ،دکتر 24س��اعته ،آرایشگاه (آقایان
و بانوان) ،خشکش��وئی ،آسانسور3 ،رستوران سرپوشیده1 ،رس��توران روباز ،منوی رژیمی 4 ،اتاق
کنفرانس با ظرفیت 220نفر و امکانات (ویدئو ،پروژکتور ،تلویزیون ،)...،بار ،کافی شاپ ،یک استخر
سرپوش��یده (120متر مربع) 1 ،استخر روباز به شکل الگون2 ،زمین تنیس (مجانی در روز) ،اجرای
برنامه های ش��اد و س��رگرم کننده ،کارمندان مسلط به زبانهای (انگلیس��ی ،فارسی ،یونانی ،فرانسه،
آلمانی ،ایتالیایی و روسی) ،اجاره ماشین در هتل ،تاکسی در هتل ،فکس ،اینتر نت ،فروشگاه.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

بدنسازی(مجانی) ،استخر(مجانی) ،والیبال ساحلی(مجانی) ،بیلیارد ،تنیس روی میز ،تنیس(مجانی) انواع
بازیهای آبی ،س��ونا (با پرداخت) ،جکوزی(با پرداخت) ،ماس��اژ(با پرداخت) ،سوالریوم(با پرداخت)،
غواصی(با پرداخت) ،قایق سواری(با پرداخت) ،جت اسکی(با پرداخت) ،برنامه موسیقی زنده(مجانی).

امکانات هتل برای کودکان:

پرستار بچه ،مینی کلوپ شامل زمین بازی برای کودکان(سرپوشیده و روباز) ،سینما ،ویدئو،صندلی
بچه در رستوران ،استخر برای بچه ها ،غذای بچه.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،تهویه مطبوع ،تلفن مس��تقیم ،مینی بار ،ماهواره ،تلویزی��ون ،وان حمام ،صندوق امانات(با
پرداخت) ،بازیهای کامپیوتری ،سشوار ،تخت بچه(براساس تقاضا) ،تخت اضافه برای بزرگساالن
(بر اساس تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه هر روز ،نظافت روزانه ،کف اتاقها موکت است.
جکوزی مش��ترک و تراس با باغجه در مینی س��وئیت ها ،در رویال سوئیت یک واحد دوخوابه با
بالکن و تراس و جکوزی خصوصی و تراس با باغچه وجود دارد.
فکس00357-24646212:
تلفن00357-24646022 :
www.goldenbay.com.cy
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هتل پالم بیچ ( 4ستاره آ)

PALM BEACH HOTEL & BUNGALOWS

( )

آخرین بازسازی سال 2003

در منطقه توریس��تی دکلیا ،در فاصله 13کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا و 6کیلومتر تا مرکز
شهر الرناکا واقع شده است.
هتل در یکی از بهترین س��واحل دنیا واقع می باش��د ،تخت ،چتر و حوله بدون دریافت هزینه در
اختیار مسافرین گذارده می شود.
هت��ل در 4طبق��ه با تعداد  232اتاق ش��امل اتاقهای با منظره دریا از روب��رو و یا منظره محوطه22
مترمربع ،رویال س��وئیت در ساختمان اصلی 47مترمربع ،سوئیت بنگالو باغ 30متر مربع ،سوئیت
بنگالو پرزیدنشال یا سوئیت بنگالو امباسادور 60متر مربع میباشد 20.اتاق برای غیرسیگاری ها.
اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناسب می باشد.

امکانات هتل:

صبحان��ه بوفه متن��وع ،امکانات الزمه برای معلولین ،فضای س��بز ،پارکینگ ،سرویس24س��اعته،
دکتر24س��اعته آرایشگاه(آقایان و بانوان) ،خشکشوئی ،آسانسور2 ،رستوران سرپوشیده4،رستوران
روباز ،منوی رژیمی 3،اتاق کنفرانس با ظرفیت 500نفر و امکانات (ویدئو ،پروژکتور ،تلویزیون،)...،
بار ،کافی ش��اپ 1 ،اس��تخر سرپوشیده ( 70متر مربع) 1 ،استخر روباز به مساحت  275متر مربع،
2زمی��ن تنیس(مجانی در روز) ،کارمندان مس��لط به زبانهای(انگلیس��ی ،یونانی ،فرانس��ه ،آلمانی،
ایتالیائی و روسی) ،اجاره ماشین در هتل ،تاکسی در هتل ،فکس ،اینترنت ،فروشگاه.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

بدنس��ازی(مجانی) ،استخر رو باز و سرپوشیده(مجانی) ،والیبال ساحلی(مجانی) ،تنیس روی میز،
تنیس(مجانی) ،زمین اس��کواش ،انواع بازیهای آبی(با پرداخت) ،س��ونا (با پرداخت) ،جکوزی(با
پرداخت) ،ماساژ(با پرداخت) ،سوالریوم(با پرداخت) ،غواصی ،قایق سواری(فصلی) ،جت اسکی
( فصلی) ،برنامه موسیقی زنده(بطور فصلی) ،اجرای برنامه های شاد و سرگرم کننده.

امکانات هتل برای کودکان:

پرستار بچه ،مینی کلوپ شامل زمین بازی سرپوشیده و روباز برای کودکان ،سینما ،ویدئو ،صندلی
بچه در رستوران 2،استخر برای بچه ها ،غذای بچه.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،تهویه مطبوع ،تلفن مستقیم ،مینی بار ،ماهواره ،تلویزیون ،تلفن ،وان حمام ،صندوق امانات،
بازیه��ای کامپیوتری(،مجانی) ،سش��وار ،کانال های تلویزیون��ی اضافی(باپرداخت) ،امکانات تهیه
چای و قهوه در س��وئیت های بنگالو ،تخت بچه(براس��اس تقاضا) تخت اضافه برای بزرگسال(بر
اساس تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه هر روز ،نظافت اتاق روزانه ،کف اتاقها موکت است.
تلفن00357-24846600 :

فکس00357-24846601:

www.palmbeachhotel.com
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هتل لردوس بیچ ( 4ستاره)

LORDOS BEACH HOTEL

در منطقه توریستی دکلیا ،در فاصله  15کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا و 7کیلومتر تا مرکز
شهر الرناکا واقع شده است.
هتل در یکی از بهترین س��واحل ش��نی دنیا میباش��د ،تخت ،چتر و حوله بدون دریافت هزینه در
اختیار مسافرین گذارده میشود.
هتل در  5طبقه با تعداد  175اتاق شامل اتاقهای با منظره دریا از روبرو و یکسو  23مترمربع،سوئیت
کوچک27مترمربع ،س��وئیت بزرگ یا اتاق خانوادگی46مترمربع ،رویال سوئیت 60مترمربع میباشد.
اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناسب می باشد.

امکانات هتل:

صبحانه بوفه متنوع ،س��رویس 24ساعته ،فضای س��بز ،پارکینگ ،دکتر 24ساعته ،آرایشگاه (آقایان
و بانوان) ،خشکش��وئی ،آسانس��ور 2،رستوران سرپوشیده2،رس��توران روباز ،منوی رژیمی2،اتاق
کنفرانس با ظرفیت 220نفر و امکانات(ویدئو ،پروژکتور ،تلویزیون ،اینترنت  ،)...بار ،کافی شاپ1 ،استخر
سرپوشیده 1 ،اس��تخرروباز 1،زمین تنیس (مجانی در روز) ،کارمندان مسلط به زبانهای(انگلیسی،
یونانی ،فرانس��ه ،آلمانی ،ایتالیائی و روسی) ،اجاره ماش��ین در هتل ،تاکسی در هتل ،فروشگاه در
هتل ،فکس و اینترنت.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

بدنسازی(مجانی) ،استخر(مجانی) ،والیبال ساحلی(مجانی) ،تنیس روی میز ،تنیس(مجانی) ،انواع
بازیهای آبی ،سونا(با پرداخت) ،جکوزی(با پرداخت) ،ماساژ(با پرداخت) ،سوالریوم(با پرداخت)،
غواصی ،قایق سواری ،جت اسکی ،برنامه موسیقی زنده(مجانی) ،اجرای برنامه های شاد و سرگرم
کننده.

امکانات هتل برای کودکان:

پرستار بچه ،مینی کلوپ شامل زمین بازی سرپوشیده و روباز برای کودکان ،سینما ،ویدئو ،صندلی
بچه در رستوران 2 ،استخر برای بچه ها ،غذای بچه.

امکانات موجود در اتاق:

تراس،تهوی��ه مطبوع ،تلفن مس��تقیم ،مینی بار ،ماهواره ،تلویزیون ،کاناله��ای تلویزیونی اضافی(با
پرداخ��ت) تلفن ،وان حمام ،صندوق امانات(با پرداخت) ،سش��وار ،امکانات تهیه چای و قهوه بر
اس��اس تقاضا ،تخت بچه(براساس تقاضا) ،تخت اضافه برای بزرگسال(بر اساس تقاضا) ،تعویض
حوله و ملحفه هر روز ،نظافت روزانه ،کف اتاقها موکت است.

تلفن00357-24647444 :

فکس00357-24645847:

www.lordosbeach.com
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هتل سندی بیچ ( 4ستاره)

**** SANDY BEACH HOTEL

آخرین بازسازی سال 2009
در منطقه توریستی دکلیا ،در فاصله  15کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا و  7کیلومتر تا مرکز
شهر الرناکا واقع شده است.
هتل در یکی از بهترین سواحل دنیا واقع میباشد .تخت،چتر و حوله بدون دریافت هزینه در اختیار
مسافرین گذارده میشود.
هتل در  5طبقه با تعداد  205اتاق ،شامل  145اتاق با منظره محوطه هتل 55 ،اتاق با منظره استخر
از روبرو و یکسو منظره دریا 5 ،اتاق خانوادگی میباشد.
اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناسب می باشد.

امکانات:

صبحان��ه بوفه متنوع ،س��رویس 24س��اعته ،فضای س��بز ،پارکین��گ ،دکتر(با تماس) ،آسانس��ور،
1رس��توران سرپوشیده1،رس��توران روباز1 ،ات��اق کنفرانس با ظرفیت120نف��ر و امکانات(ویدئو،
پروژکتور ،تلویزیون ،اینترنت  ،)...بار ،کافی ش��اپ 1،اس��تخر سرپوشیده 2 ،استخر روباز 1 ،زمین
تنیس(مجانی در روز) ،کارمندان مس��لط به زبانهای(انگلیس��ی ،یونانی ،فرانسه ،آلمانی) ،تاکسی(با
تماس) ،فکس ،اینترنت.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

بدنس��ازی(مجانی) ،استخر(مجانی) ،والیبال ساحلی(مجانی) ،تنیس روی میز ،تنیس(مجانی) انواع
بازیهای آبی ،سونا(با پرداخت) ،جکوزی(مجانی) ،ماساژ(با پرداخت) ،برنامه موسیقی زنده(مجانی)
اجرای برنامه های شاد و سرگرم کننده.

امکانات هتل برای کودکان:

مینی کلوپ ش��امل زمین بازی سرپوش��یده و روباز برای کودکان ،س��ینما ،ویدئو ،صندلی بچه در
رستوران ،مرکز نگهداری بچه ها.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،تهویه مطبوع ،تلفن مس��تقیم ،مینی بار ،ماهواره ،تلویزی��ون ،وان حمام ،صندوق امانات(با
پرداخت) ،سش��وار ،تخت بچه(براس��اس تقاضا) ،تخت اضافه برای بزرگس��ال(بر اساس تقاضا)،
تعویض حوله و ملحفه هر روز ،نظافت روزانه ،کف اتاقها موکت است.
تلفن - 00357-24646333 :فکس00357-24646900:
سایتwww.sandybeachhotel.com.cy :
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هتل سان هال ( 4ستاره)

SUN HALL HOTEL

در منطقه توریستی خیابان آتنه(فینیگودز) ،در فاصله 8کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا ،مرکز
شهر و مرکز توریستی شهر الرناکا و در ساحل دریا واقع شده است.
هت��ل در 8طبق��ه با تعداد 112اتاق که ش��امل اتاقهای ب��ا منظره دریا از روبرو و یکس��و یا منظره
ش��هر میباش��د .اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناس��ب
می باشد.

امکانات هتل:

صبحانه بوفه متنوع ،س��رویس 24س��اعته ،دکتر ،خشکش��وئی ،آرایش��گاه ،آسانس��ور2 ،رستوران
سرپوشیده1 ،رستوران روباز ،منوی رژیمی 2 ،اتاق کنفرانس با ظرفیت 300نفر و امکانات(ویدئو،
پروژکتور ،تلویزیون ،)...،بار ،کافی شاپ 1 ،استخر روباز به مساحت 152متر مربع (با آب گرم در
زمس��تان) ،کارمندان مس��لط به زبانهای(انگلیسی ،یونانی ،آلمانی و فرانسه) ،اجاره ماشین در هتل،
تاکسی در هتل ،فکس و اینترنت.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

بدنس��ازی(مجانی) ،اس��تخر رو باز(مجانی) ،انواع بازیهای آبی(با پرداخت) ،س��ونا(با پرداخت)،
ماساژ(با پرداخت) ،جکوزی(با پرداخت) ،برنامه موسیقی زنده (بطور فصلی).

امکانات هتل برای کودکان:

پرستار بچه ،هتل در منطقه ایی واقع گردیده که مراکز تفریحی برای بچه ها در فاصله  3-1دقیقه
پیاده میباشد.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،تهویه مطبوع ،تلفن مستقیم ،مینی بار(با پرداخت) ،ماهواره ،تلویزیون ،تلفن ،اینترنت(کامپیوتر
ش��خصی) ،وان حمام ،صندوق امانات(با پرداخت) ،سش��وار ،تخت بچه(براساس تقاضا) ،تخت
اضافه برای بزرگس��ال(بر اس��اس تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه یک روز در میان ،نظافت اتاق
روزانه ،کف اتاقها موکت است.
تلفن00357-24653341 :

فکس00357-24652717:

www.aquasolhotels.com
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هتل فالمینگو ( ستاره)

FLAMINGO BEACH HOTEL
در منطقه توریس��تی مکنزی بیچ ،در فاصله  15کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکاو 2کیلومتر تا
مرکز شهر الرناکا واقع گردیده است.
هتل در س��احل دریا واقع گردیده اس��ت لذا ساحل اختصاصی داشته ،که این ساحل شنی یکی از
بهترین س��واحل قبرس می باش��د ،هتل در 5طبقه با تعداد 64اتاق ش��امل اتاقهای با منظره دریا یا
منظره اس��تخر می باشد .اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها
مناسب می باشد.

امکانات هتل:

صبحان��ه بوفه متنوع ،پارکینگ ،سرویس24س��اعته ،دکتر ،خشکش��وئی ،آسانس��ور1 ،رس��توران
سرپوش��یده1 ،رس��توران روباز ،من��وی رژیمی 3 ،ات��اق کنفرانس با امکانات(ویدئ��و ،پروژکتور،
تلویزیون ،)...،بار ،کافی ش��اپ 1 ،استخر روباز( 88متر مربع) ،کارمندان مسلط به زبانهای(انگلیسی،
یونانی ،فرانسه و روسی) ،فکس.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

سونا(با پرداخت) ،انواع بازیهای آبی(در نزدیکی هتل).

امکانات هتل برای کودکان:

پرستار بچه ،صندلی بچه در رستوران ،غذای بچه.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،تهویه مطبوع ،تلفن مس��تقیم ،ماهواره ،تلویزیون ،وان حمام ،صندوق امانات(با پرداخت)،
سشوار ،تخت بچه(براساس تقاضا) ،تخت اضافه برای بزرگسال(بر اساس تقاضا) ،تعویض حوله
و ملحفه هر  3روز یک بار ،نظافت اتاق روزانه ،کف اتاقها موکت است.

تلفن00357-24828208 :

فکس00357-24656732:

www.flamingobeachhotel.com
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هتل هنیپا ( 3ستاره)

HENIPA HOTEL

در منطقه توریستی دکلیا ،در فاصله 12کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا و  5کیلومتر تا مرکز
ش��هر الرناکا واقع گردیده اس��ت .هتل در فاصله200متری از یکی از بهترین سواحلی شنی قبرس
واقع گردیده است .هتل در 4طبقه با تعداد 120اتاق با مساحت  22مترمربع شامل اتاقهایی با منظره
استخر و منظره محوطه می باشد.
اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناسب می باشد.

امکانات هتل:

صبحانه ،بوفه متنوع ،پارکینگ ،س��رویس 24س��اعته ،دکتر ،خشکش��وئی ،آسانس��ور2 ،رستوران
سرپوش��یده ،رس��توران روب��از ،منوی رژیم��ی 5 ،اتاق کنفرانس ب��ا امکانات(ویدئ��و ،پروژکتور،
تلویزیون ،)...،بار ،کافی ش��اپ ،اس��تخر روباز ( 250متر مربع) ،استخر سرپوشیده( 200مترمربع)،
کارمندان مسلط به زبانهای (انگلیسی ،یونانی) ،فکس ،اینترنت.

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

سونا(با پرداخت) ،جکوزی(با پرداخت) ،بدنسازی ،انواع بازیهای آبی(در نزدیکی هتل).

امکانات هتل برای کودکان:

استخر بچه،پرستار بچه ،صندلی بچه در رستوران ،غذای بچه.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،تهویه مطبوع ،تلفن مستقیم ،ماهواره ،تلویزیون ،وان حمام ،صندوق امانات (با پرداخت)،
سشوار ،تخت بچه(براساس تقاضا) ،تخت اضافه برای بزرگسال(بر اساس تقاضا) ،تعویض حوله
و ملحفه هر  3روز یک بار ،نظافت اتاق روزانه.

تلفن00357-24646022 :

فکس00357-24646212:

www.crownresortsgroup.com
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هتل لیوادیوتیس – لوکس

(داوطلب اخذ هتل  3ستاره از سازمان هتل های قبرس )

LIVADHIOTIS CITY HOTEL

آخرین بازسازی سال 2009

در منطقه توریستی خیابان آتنه (فینیگودز) و مرکز شهر الرناکا و در فاصه  5کیلومتری از فرودگاه
بینالمللی الرناکا واقع گردیده است.
هتل در  3طبقه با تعداد  52اتاق که شامل اتاقهای استاندارد ،سه نفره و سوییت می باشد .مساحت
اتاق ها 20الی  35متر مربع می باش��د .تمامی تاسیس��ات ،س��اختمان ،کفپوش ها و سرویس��های
بهداشتی و مبلمان اتاقهاتعویض و نوسازی گردیده است.

امکانات هتل:

باغچ��ه مجاور رس��توران؛ پارکین��گ در نزدیکی هتل ،س��رویس  24س��اعته ،دکتر ،آسانس��ور،
 1رس��تورانسرپوشیده ،صبحانه بوفه متنوع ،کافی ش��اپ ،کارمندان مسلط به زبانهای (انگلیسی،
فرانسه ،یونانی،آلمانی ،روسی ،فرانسه) ،اینترنت.
رسپش��ن  24س��اعته ،صبحانه بوفه ،آسانس��ور ،صندوق امانات (با پرداخت) ،اینترنت ( رایگان)،
سشوار،اتو 2،رستوران 1 ،اتاق کنفرانس ،کارمندان مسلط به زبان انگلیسی و یونانی.

امکانات اتاق:

بالکن در بعضی از اتاقها ،یخچال ،امکانات تهیه چای و قهوه در اتاق ،تهویه مطبوع ،تلقن ،ماهواره،
تلویزیون ،حمام ،صندوق امانات (با پرداخت) ،تعویض حوله و ملحفه هر سه روز یک بار ،نظافت
اتاقهاروزانه (به غیر از یکشنبه ها)

فکس 00357-24626406 :

تلفن 00357- 24626222 :
www.livadhiotis.com
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هتل لنیوز بیچ ( 2ستاره آ)
( )

LENIOS BEACH HOTEL

آخرین بازسازی 2002

در منطقه توریستی دکلیا ،در فاصله 11کیلومتر تا فرودگاه بین المللی الرناکا و  5کیلومتر تا مرکز
شهر الرناکا واقع شده است.
هتل در یکی از بهترین سواحل قبرس واقع می باشد.
هتل در 3طبقه با تعداد  54اتاق شامل اتاقهای با منظره دریا و یا جزیره میباشد.
اتاقهای با درب میانی( )Connectedکه مرتبط بوده و برای خانواده ها مناسب می باشد.

امکانات هتل:

صبحانه بوفه متنوع ،فضای س��بز ،پارکینگ ،س��رویس 24س��اعته ،دکتر ،خشکش��وئی ،آسانسور،
تاکس��ی ،اجاره ماش��ین1 ،رستوران روباز1 ،رستوران سرپوش��یده ،منوی رژیمی ،بار ،کافی شاپ،
1اس��تخر روباز( 128متر مربع) ،کارمندان مس��لط به زبانهای(انگلیسی  ،یونانی و روسی) ،فکس،
اینترنت ،موسیقی زنده(فصلی).

امکانات تفریحی و ورزشی هتل:

بدنسازی ،بیلیارد ،تنیس روی میز ،سونا(با پرداخت) ،انواع بازیهای آبی(با پرداخت).

امکانات هتل برای کودکان:

پرستار بچه ،صندلی بچه در رستوران 1 ،استخر برای بچه ها ،غذای بچه.

امکانات موجود در اتاق:

ت��راس ،تهویه مطبوع ،مینی بار(براس��اس تقاض��ای قبلی و با پرداخت) ،تلفن مس��تقیم ،ماهواره،
تلویزیون ،تلفن ،وان حمام ،صندوق امانات(با پرداخت) ،سشوار ،امکان تهیه چای و قهوه در اتاق،
اینترنت(با کامپیوتر ش��خصی) ،تخت بچه(براساس تقاضا) ،تخت اضافه برای بزرگسال(بر اساس
تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه هر  3روز یک بار ،نظافت اتاق روزانه.

تلفن00357-24646100 :

فکس00357-24647104:
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لس پالمیرز هتل ( 2ستاره)


LES PALMIERS HOTEL

هتل ساحلی بوده و در منطقه توریستی خیابان آتنه (فینیگودز) و مرکز شهر الرناکا و در فاصله 5
کیلومتری از فرودگاه بین المللی الرناکا واقع گردیده است.
هتل در  5طبقه با تعداد  35اتاق که شامل اتاقهای استاندارد با منظره شهر یا منظره دریا می باشد.
مساحتاتاق ها  17متر مربع است.

امکانات هتل:

رسپش��ن  24س��اعته ،صبحانه بوفه ،آسانس��ور ،صندوق امانات (با پرداخت) ،اینترنت (رایگان)،
سشوار،اتو 2 ،رستوران 1 ،اتاق کنفرانس ،کارمندان مسلط به زبان انگلیسی و یونانی.

امکانات اتاق:

تلویزیون ،تلفن  ،بالکن ،اینترنت ،یونیت تهویه مطبوع ،حمام،تعویض حوله و ملحفه هر سه روز
یک بار،نظافت اتاقها روزانه (به غیر از یکشنبه ها)

تلفن 00357-24627200 :

فکس 00357-24627204 :

www.anadixislespalmiers.com
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هتل آمرغوس (بوتیک هتل)

(AMORGOS HOTEL (BOUTIQUE HOTEL

آخرین بازسازی 2008

در منطقه توریستی در مجاورت خیابان آتنه(فینیگودز) و مرکز شهر الرناکا و در فاصله  3کیلومتر
از فرودگاه الرناکا .هتل درفاصله 150متر از ساحل دریا واقع گردیده است.
هتل در  5طبقه با تعداد  44اتاق که شامل اتاقهای استاندارد ،لوکس و سوپرلوکس با مساحت 18
الی  22متر مربع می باشد .هتل در سال  2008بازسازی گردیده است ،تمامی تاسیسات ساختمان،
مبلمان و وضعیت اتاقها تعویض گردیده است و هتل به صورت بسیار لوکس در آمده است.

امکانات هتل:

صبحانه بوفه متنوع ،پارکینگ(در نزدیکی هتل) ،سرویس  24ساعته ،دکتر ،خشکشوئی ،آسانسور،
تاکسی ،اجاره ماشین1 ،رستوران سرپوشیده ،بار ،کافی شاپ ،کارمندان مسلط به زبانهای(انگلیسی،
یونانی ،آلمانی ،روسی ،فرانسه) فکس ،اینترنت.

امکانات موجود در اتاق:

تراس ،مینی بار ،امکانات تهیه چای و قهوه در اتاق ،تهویه مطبوع ،تلفن مستقیم ،ماهواره ،تلویزیون،
تلفن ،اینترنت ،حمام ،صندوق امانات (با پرداخت) ،سش��وار ،تخت بچه (براساس تقاضا) ،تخت
اضافه برای بزرگس��ال(بر اس��اس تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه هر 3روز یک بار ،نظافت اتاق
روزانه.

تلفن00357- 24621900 :

فکس00357- 24626397 :

w w w.amorgos -hotel.com
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هتل آپارتمان کیتیون (ب)

(KITION HOTEL APARTMENTS (CLASS B
در مرکز ش��هر الرناکا و در فاصله  3-2دقیقه پیاده تا مرکز توریس��تی خیابان آتنه(فینیگودز) و 6
کیلومتر تا فرودگاه الرناکا واقع شده است.
هتل در فاصله  2الی  3دقیقه از ساحل دریا واقع گردیده است آنجا که رستورانها ،مراکز تفریحی،
بانکها و فروشگاه ها مجتمع هستند.
هتل در 5طبقه با تعداد  56آپارتمان که ش��امل  15اس��تودیو 35 ،یک خوابه 5 ،دو خوابه و  1س��ه
خوابه می باشد.
استودیو شامل یک اتاق خواب با نشیمن ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی میباشد ،برای اقامت 1
الی  2نفر مناسب است .آپارتمان یک خوابه یک واحد شامل یک اتاق خواب ،نشیمن با آشپزخانه
و سرویس بهداشتی میباشد که امکان افزودن 2تخت اضافه در آن وجود دارد لذا برای اقامت  2الی
 4نفر مناس��ب اس��ت .آپارتمان دو خوابه شامل یک واحد با  2اتاق خواب ،نشیمن با آشپزخانه و
سرویس بهداشتی می باشد و امکان افزودن  2تخت اضافه در آن وجود دارد لذا برای اقامت 4الی
 6نفر مناس��ب اس��ت .آپارتمان  3خوابه که شامل یک واحد با  3اتاق خواب ،نشیمن با آشپزخانه
و س��رویس بهداش��تی می باش��د و و برای اقامت  6الی  9نفر مناسب است .اتاق فامیلی یک اتاق
بزرگ با  4تخت خواب و سرویس بهداشتی می باشد.

امکانات هتل:

س��رویس  24ساعته ،آسانسور ،کارمندان مس��لط به زبانهای(انگلیسی  ،یونانی) ،فکس ،اینترنت،
سش��وار در هتل ،اتو در هتل ،ماشین لباسشوئی(با پرداخت اضافی) ،بیلیارد ،دارت ،سوپر مارکت،
استخر در طبقه پنجم با تخت و چتر.

امکانات موجود در اتاق:

تراس(به غیر از استودیو ها) ،صندوق امانات(با پرداخت) ،یخچال ،گاز برای پخت و پز ،آشپزخانه،
تهوی��ه مطبوع فقط در ات��اق خوابها(برای هر واحد خنک کننده در فص��ل گرما باید هزینه اضافه
پرداخت گردد) ،تلفن مستقیم ،ماهواره ،تلویزیون ،سرویس بهداشتی ،تخت اضافه برای بزرگسال
(بر اساس تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه هر  3روز یک بار ،نظافت اتاق روزانه.

تلفن00357-24655880 :
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فکس00357-24620587:
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هتل آپارتمان پترو بروس هالیدی

PETROU BROS HOLIDAY HOTEL APARTMENTS
در مرک��ز ش��هر الرناکا و در فاصله  3-2دقیقه پیاده تا مرکز توریس��تی خیاب��ان آتنه(فینیگودز)6
کیلومتر تا فرودگاه الرناکا واقع شده است.
هتل در فاصله  2الی  3دقیقه از ساحل دریا واقع گردیده است .آنجا که رستورانها ،مراکز تفریحی،
بانکها و فروشگاها مجتمع هستند.
هتل در 3طبقه با تعداد  52آپارتمان که ش��امل 40یکخوابه 6 ،دوخوابه و  3س��ه خوابه و  3اتاق
فامیلی می باش��د .آپارتمان یک خوابه که ش��امل یک اتاق خواب ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی
می باش��د ،برای اقامت  2الی  3نفر مناس��ب اس��ت .آپارتمان دو خوابه شامل یک واحد با  2اتاق
خواب ،آش��پزخانه و سرویس بهداشتی می باش��د ،برای اقامتا  2الی  4نفر مناسب است .آپارتمان
 3خوابه که شامل یک واحد با  3اتاق خواب ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی میباشد ،برای اقامت
 6الی  9نفر مناس��ب اس��ت .اتاق فامیلی یک اتاق بزرگ با  4تخت خواب ،آش��پزخانه و سرویس
بهداشتی می باشد.

امکانات هتل:

س��رویس  24ساعته ،آسانس��ور ،کارمندان مسلط به زبانهای(انگلیس��ی ،یونانی) ،فکس ،اینترنت،
سشوار در هتل ،اتو در هتل.

امکانات موجود در اتاق:

ت��راس(در غالب اتاقه��ا) ،صن��دوق امانات(با پرداخت) ،یخچ��ال ،گاز برقی ب��رای پخت و پز،
آش��پزخانه،تهویه مطب��وع فقط در ات��اق خوابها(جهت هر واحد خنک کنن��ده در فصل گرما باید
هزینه اضافه پرداخت گردد) ،تلفن مس��تقیم ،ماهواره،تلویزیون ،تلفن ،س��رویس بهداشتی ،تخت
اضافه برای بزرگس��ال (بر اساس تقاضا) ،تعویض حوله و ملحفه هر  3روز یک بار ،نظافت اتاق
روزانه.

تلفن00357-24650600 :

فکس00357-24655122:
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هتل آپارتمان فرانجورجیو (ب)

FRANGIORGIO HOTEL APARTMENTS (CLASS B) 

اخرین بازس��ازی مارچ  2010بازسازی شده اس��ت .کلیه سرویس های بهداشتی ،پوشش کف و
کلیه مبلماناتقاقها و تمام تجهیزات آشپزخانه و حتی وسایل برقی و تلویزیون ها تعویض گردیده
است.
در مرکز ش��هر الرناکا و در فاصله  3-2دقیقه پیاده تا مرکز توریس��تی خیابان آتنه (فینیگودز) و 6
کیلومترتا فرودگاه الرناکا واقع شده است.
هتل در فاصله  2الی  3دقیقه از ساحل دریا واقع گردیده است .آنجا که رستورانها ،مراکز تفریحی،
بانکهاو فروشگاها مجتمع هستند.
هتل در 3طبقه با تعداد  27آپارتمان که ش��امل  6اس��تودیو  15 ،یک خوابه 3،دو خوابه و  3اتاق
می باش��دکه در اواخر سال  2009تماما بازسازی و تعویض کلیه مبلمان در ان انجام شده است.
اس��تودیو ش��امل یک اتاق ش��امل تختخواب ،آش��پزخانه و سرویس بهداش��تی که معموال برای
اقامت  1یا 2نفرمناس��ب اس��ت .آپارتمان یک خوابه یک واحد شامل یک اتاق خواب ،نشیمن با
آش��پزخانه و س��رویسبهداشتی اس��ت و برای اقامت  2الی  4نفر مناسب می باشد .آپارتمان دو
خوابه یک واحد با  2اتاق خواب،نش��یمن با آش��پزخانه و س��رویس بهداشتی که برای اقامت 4
الی  6نفرمناسب است.
امکانات هتل:
صبحانه در رس��توران مخصوص از س��اعت  7الی  10صبح س��رو میگردد (.هزین��ه آن جداگانه
میباش��د).سرویس  24ساعته ،آسانسور 1 ،رستوران جهت صبحانه ،کارمندان مسلط به زبانهای
(انگلیسی ،یونانی) ،فکس ،اینترنت ،صندوق امانات (با پرداخت) ،سشوار ،اتو ،سوپرمارکت.
امکانات موجود در اتاق:
 تراس (به غیر از اس��تودیو ها) ،یخچال ،گاز برقی برای پخت و پز ،آشپزخانه ،تهویه مطبوع فقط
دراتاق خوابها (برای هر واحد خنک کننده ،در فصل گرما باید هزینه اضافه پرداخت گردد) ،تلفن
مس��تقیم،ماهواره ،تلویزیون  ،سرویس بهداش��تی ،تخت اضافه برای بزرگسال (بر اساس تقاضا)،
تعویض حوله وملحفه هر  3روز یک بار ،نظافت اتاق روزانه.

تلفن 00357-24627444 :
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فکس 00357-24627447:
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