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Organizuje wyjazd turystyczny na 

CCCYYYPPPRRR   PPPÓÓÓŁŁŁNNNCCCOOONNNYYY   

 

HOTEL  SALAMIS BAY CONTI 

FAMAGUSTA 
WWW. http://salamisbayconti.com/en/ 

 

TERMIN: 22.09.2021 – 29.09.2021 

 
Cena :  Osoba  dorosła     - 2500 zł  
                   Dziecko  do lat 12  - 1030  
 

Zapisy  jak najszybciej ponieważ musimy  zdeklarować liczbę osób na wyjazd abyśmy mogli 

utrzymać cenę, wpłata zaliczek do 30.09.2020r 

Oferta jest wstępna i ilości dostępnych miejsc tez się zmieniają w systemie. W sytuacji jeśli zapisy będą trwały 
dłużej niż tydzień, to zajdzie potrzeba aktualizowania oferty. 

Telefon kontaktowy: 667-632-047  

http://salamisbayconti.com/en/


 

UWAGA  
JEŚLI KTOŚ ZREZYGNUJE Z WYJAZDU  PO 31.12.2020 – MUSI ZNALEŹĆ ZA SIEBIE ZASTĘPSTWO 

I DODATKOWO PONOSI KOSZTY PRZEBUKOWANIA W SAMOLOCIE  OKOŁO 250 ZŁ OD OSOBY  

 

Podróż tam: Wylot z: Katowice do Nikozja dnia: 22.09.2021 godz. 00:00**  

 

Powrót: Wylot z: Nikozja do Katowice dnia: 29.09.2021 godz. 00:00** Zakwaterowanie: 2 os. pokój standardowy  

 

 

Opis oferty: Położenie: Nowoczesny, mieszczący się na zadbanym terenie kompleks hotelowy, położony jest w północnej 

części Famagusty, ok.10 km od jej centrum, w którym dostępnych jest wiele restauracji, sklepów i barów. 

Międzynarodowe lotnisko w Ercan oddalone jest o ok. 50 km.  

Plaża:  
Obiekt usytuowany tuż przy prywatnej, dość wąskiej, piaszczystej plaży. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na 

plaży - bezpłatne.  

 

Do dyspozycji gości: Recepcja 24 - godz., punkt wymiany walut, kasyno, mini market, sklep z biżuterią, windy, usługi 

concierge. Goście mogą korzystać z restauracji głównej oraz 3 barów: lobby baru, baru przy basenie, na plaży i przy 

Aquaparku. Hotel posiada dwa baseny zewnętrzne, basen wewnętrzny oraz brodzik dla najmłodszych gości otoczony 

rozległym tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenach - bezpłatne. Na terenie hotelu 

dostępny jest Aquapark (kilka dużych zjeżdżalni).  

 

Wyżywienie:  
Ultra All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) oraz kolacje (18:30-21:30) serwowane w 

restauracji głównej Seluck w formie bufetu (kuchnia cypryjska i międzynarodowa). Dodatkowo: późne śniadanie 

(10:00-11:00), przekąski i lody(12:00-16:00), podwieczorek (17:00-18:00) oraz późne przekąski (23:00-02:00) serwowane 

w wyznaczonych barach lub restauracji. Dostępne są także lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych 

barach i restauracjach na terenie hotelu w godzinach 08:00-02:00. Ultra All Inclusive nie obejmuje: mini baru, szampana, 

świeżo wyciskanych soków, napojów butelkowanych, posiłków w restauracjacha'la carte oraz room service'u.  

 

Program sportowy i animacyjny: Bogaty program animacyjny, zarówno w ciągu dnia (tenis stołowy, fitness, gry 

i zabawy), jak i wieczorem (lokalne show, muzyka na żywo). Od połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB z 

animacjami w języku polskim. Dodatkowo :tenis (oświetlenie kortu i sprzęt - płatne dodatkowo), tenis stołowy, boisko do 

siatkówki plażowej oraz koszykówki, rzutki, aerobik, szachy, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, siłownia, a za opłatą: bilard, 

masaże, sporty wodne. Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, animacje w ramach mini klubu, a za opłatą - opiekunka do dzieci.  

 

Internet: Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Kategoria lokalna: *****  

 

 

Program Dzień Pierwszy Wyloty z Polski. Zbiórka na 2 godz. przed planowanym wylotem przy stanowisku 

Rainbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: stronie operatora. Dni od drugiego do 

przedostatniego Czas na wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne, udział w wycieczkach lokalnych itp. Dzień 

ostatni Wykwaterowanie z hotelu wraz z końcem ostatniej doby hotelowej, transfer na lotnisko, powrót do Polski.  

 

Uwagi do programu Turecka Republika Cypru Północnego nie jest uznawana przez Unię Europejską jako samodzielne 

państwo. W związku z powyższym na jej terytorium brak jest opieki konsularnej nad obywatelami Rzeczypospolitej 

Polskiej. Najbliższa placówka dyplomatyczna znajduje się na terenie Cypru Południowego: Ambasada RP w Nikozji 

(Nikozja, Kennedy Avenue 12/14, Office 601, 1087 Tel. +35722753517, +35722668415). Rezydenci Biura Podróży 

Rainbow sprawują kompleksową opiekę na klientami wypoczywającymi na terytorium Cypru Północnego. Klienci są 

także standardowo ubezpieczeni przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A.  



Loty realizowane są w następujący sposób: wylot z lotniska w Polsce do międzynarodowego lotniska w Antalyi w Turcji 

kontynentalnej, następnie z Antalyi do Ercanu jako wewnętrzny lot krajowy na terenie Turcji. Obecnie turyści, którzy chcą 

przemieszczać się pomiędzy terenami tzw. "Tureckiej Republiki Cypru Północnego" a terenami Republiki Cypryjskiej 

muszą przekroczyć Zieloną Linię w wyznaczonych miejscach. Są to m.in.: Yeslirmak, Bostanci, Mehetan, Beyarmudu, 

Akyar w okolicy Famagusty oraz przejście na Ledra Street w Nikozji - przejście tylko piesze na starówce. Przejście 

odbywa się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (zaznaczamy, iż w drodze powrotnej należy okazać 

ten sam dokument, który był okazywany uprzednio). Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MSZ dotyczącym 

odwiedzanego kraju: 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr 

  

Świadczenia Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7 lub 

14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela podczas 

odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 

Assistance i bagaż). Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione. 

 

 

Wycieczki lokalne : 
NIKOZJA - ok. 45 EUR/os. dorosła, 25 EUR/dziecko Nikozja jest jedyną na świecie, wciąż podzieloną na 2 części stolicą, 

zachowując przy tym w dalszym ciągu swoje niepowtarzalne piękno i charakter - w wąskich uliczkach, architekturze, 

zwyczajach i kulturze. Podczas naszej wycieczki obejrzymy: Zieloną Linię, mury obronne Nikozji, Meczet Selimiye 

(Katedra św. Zofii), Wielki Kryty Bazar (Bandabuliya) oraz największy karawanseraj (Buyuk Han).  

 

GUZELYURT - ok. 50 EUR/os. dorosłą, 30 EUR/dziecko Miasto zostało założone przez Spartan, którzy przywieźli ze 

sobą kult Afrodyty. Zwiedzanie Guzelyurt uwzględnia Klasztor Św. Mamasa (uważanego za patrona omijających podatki) 

oraz muzeum archeologiczne z unikatowymi zbiorami. Nasza wycieczka zaprowadzi Państwa do ruin miasta Soli ze 

wspaniałymi mozaikami i pozostałości Pałacu Vouni posiadającego 137 komnat i oszałamiającą panoramę Morze 

Śródziemnego. 

 KYRENIA - ok. 50 EUR/os.dorosła, 25 EUR/dziecko W czasie tej całodniowej wycieczki zwiedzamy ruiny zamku,  

o którym mówi się, że stanowił inspirację dla Walta Disneya przy tworzeniu “Królewny Śnieżki". Zamek Św. Hilariona 

położony jest na wzgórzu, z którego rozciąga się przepiękny widok na wybrzeże Kyrenii. Udamy się również do wioski 

Bellapais położonej u stop Gór Pięciu Palców. Znajdujące się w pobliżu Opactwo jest wspaniałym przykładem sztuki 

gotyckiej, a rozciągający się z niego widok na Kyrenię i Morze Śródziemne zapiera dech w piersiach. Po obiedzie 

zwiedzicie Państwo zamek w Kyrenii usytuowany w porcie wraz z muzeum “tonącego statku". Będzie też chwila czasu na 

zwiedzanie bardzo klimatycznego portu kyreńskiego. 

 

PÓŁWYSEP KARPAZ - ok. 50 EUR/os. dorosła, 25 EUR/dziecko To zdecydowanie najpiękniejsza kraina Cypru 

Północnego, która wciąż jeszcze nie została do końca poznana. Nasza wycieczka obejmuje wizytę w wiosce Dipkarpaz 

gdzie odwiedzimy słynny klasztor Św. Andrzeja Apostoła. Będziemy mieli również możliwość podziwiania miejscowej 

flory i fauny, m.in. dzikich osłów, a także popływamy w morzu. 

 FAMAGUSTA - ok. 50 EUR/os. dorosła, 30 EUR/dziecko Podczas tej wycieczki zwiedzimy klasztor Św. Barnaby, ze 

słynną “salą ikon" oraz muzeum archeologiczne. Będziemy też mieli możliwość obejrzenia grobowca Św. Barnaby,  

a następnie ruin starożytnego miasta Salamis, w którym pierwsze ślady osadnictwa datowane są na epokę brązu. Po 

lunchu zobaczymy potężne mury obronne Famagusty, Wieżę Otella, która podobno zainspirowała Szekspira do napisania 

słynnego dzieła (zbudowana w XII wieku n.e.), oraz katedrę Św. Mikołaja (Meczet Lala Mustafa Pasza), a także na koniec 

“Miasto Widmo" Varosa - opuszczoną dzielnicę miasta od czasów podzielenia wyspy pomiędzy Turcję i Grecję.  

REJS - ok. 39 EUR/os. dorosła, 24 EUR/dziecko Jeżeli chcecie przeżyć małą przygodę, weźcie pod uwagę nasze 

specjalne rejsy z portu w Kyrenii, które odkryją tajemnicze piękno wyspy widziane od strony morza. Ustalamy kurs na 

zachodnie lub na wschodnie wybrzeże (w zależności od pogody). W trakcie rejsu czas na odświeżające kąpiele w morzu, 

lunch oraz kąpiele słoneczne. Późnym popołudniem relaksujący rejs powrotny do portu w Kyrenii.  

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr


Uwaga!! 

Zamieszczone powyżej opisy wycieczek lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. 

Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz atrakcji lokalnych wraz z ich aktualnymi cenami jest 

dostępny u naszych rezydentów. Wycieczki prowadzone są w języku polskim (przy min. 15 osobach) bądź angielskim. 

Ich organizatorem nie jest Rainbow, a lokalne biuro, które odpowiada za jakość serwisu. Ustala też ich program, ceny 

i terminy wyjazdów. Rezydent jest jedynie pośrednikiem w zapisie na imprezy lokalne. Nie ma możliwości płatności kartą 

kredytową. Inne Cypr Północny - informacje ogólne Waluta Lira turecka (TRY) 1 PLN- ok. 0,5 TRY 1 USD - ok. 1,5 

TRY. Można powszechnie płacić kartami kredytowymi. W miejscowościach turystycznych dostępne są liczne kantory 

wymiany walut (także w hotelach) oraz bankomaty. Napiwki Ogólnie przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako 

napiwków, zwłaszcza kierowcom i przewodnikom podczas lokalnych wycieczek, a także pracownikom hoteli i restauracji. 

Zdarza się, iż napiwek został dodany do rachunku w restauracji (należy sprawdzić przed płatnością). Wiza Obywatele 

polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży 

uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypryjskiej do 

90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Polski należy upewnić się, czy dokument jest ważny,  

w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę). 

 

 
 


