
 

CYPR 2013 

PROGRAM  

LEONARDO da VINCI 



    amathus-hotel 



          Pokoje z basenem 



        Przykładowy pokój 



Basen 



         Restauracja - praca 



 Geografia 

• Cypr jest krajem kontrastów. Szczyty górskie 
przeciwstawiają się tu pięknym plażom. Wioski, w 
których życie toczy się swoim rytmem nie zważając na 
upływ czasu, sąsiadują z nowoczesnymi, 
kosmopolitycznymi miastami. Wielkie, luksusowe 
hotele z ich plażami nie są w stanie zakłócić odległych 
o parę kilometrów niczym nie skażonych krajobrazów. 

• Kontrastów tych możesz doświadczyć w przeciągu 
kilku godzin. Pomimo tego, że Cypr jest trzecią co do 
wielkości wyspą Morza Śródziemnego, odległości 
dzielące poszczególne miejsca nie są duże. 
Przemieszczanie się po wyspie ułatwia rozbudowana 
sieć (bezpłatnych, co warto zauważyć) nowoczesnych 
dróg i autostrad. 



 Geografia 

• Położenie Cypru na przecięciu szlaków wiodących 
pomiędzy Europą, Afryką i Azją uczyniło wyspę ważną 
z militarnego i gospodarczego punktu widzenia. Ze 
względu na ten fakt, w przeciągu 10 tysięcy lat jej 
historii, wyspa wielokrotnie zmieniała właścicieli - 
począwszy od Greków, poprzez Egipcjan, Persów, 
Rzymian, Krzyżowców, Franków, Wenecjan, Turków, na 
Brytyjczykach skończywszy.  



  Kuchnia 

• Kuchnia cypryjska jest typową kuchnią 
śródziemnomorską, może odrobinę lżejszą.  

• Dużą popularnością cieszą się dania z ryb, a także 
"przegryzki" takie jak: figi, orzechy, pestki i ziarna, 
oliwki.  

• Z jednej strony na wyspie jest wiele oryginalnych 
przysmaków i kulinarnych zwyczajów, a z drugiej 
strony - podobnie jak w kulturze i zwyczajach - można 
zauważyć wpływy państw poprzez historię związanych 
z Cyprem. 
 
 



    Warto wiedzieć! 

 Nie obowiązują tu szczególne normy prawne ani 
zwyczajowe, które mogłyby prowadzić do konfliktów.  

 Należy pamiętać o odpowiednim stroju przy 
zwiedzaniu świątyń – ramiona i kolana muszą być 
zakryte. W wielu świątyniach można pożyczyć spodnie 
lub chusty, które należy nałożyć podczas zwiedzania. 
Może się zdarzyć, że nieodpowiednio ubrana osoba nie 
zostanie wpuszczona. 



                 Przykładowe zakwaterowanie 



           Restauracja przy basenie 

        - praca 



       Posiłki dla uczniów 



          Dokument tożsamości 

• Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży 
uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu 
(niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru  
do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. 

• Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest  
w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala  
na stwierdzenie tożsamości.  

• Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać wyłącznie 
przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos 
oraz morskie w Larnace, Limasol i Pafos. Zabroniony jest 
wjazd i wyjazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze 
w części wyspy zajętej przez Turcję. 



       Karta ubezpieczenia  

        zdrowotnego 

Osoby, opłacające w Polsce składki ubezpieczeniowe na Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ), podróżujące po krajach Unii Europejskiej, mają prawo do 
skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia.  
Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument 
potwierdzający fakt ubezpieczenia, a mianowicie plastikową kartę o nazwie 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ang. European Health 
Insurance Card (EHIC).  

Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ. 
Oznacza to, że przed wyjazdem trzeba złożyć w oddziale lub delegaturze NFZ 
wniosek o wniosek o wydanie EKUZ. Posiadanie EKUZ potwierdza, że dana 
osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu 
zabezpieczenia społecznego w swoim kraju oraz stanowi dowód zgody 
ubezpieczyciela (NFZ) na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn 
medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Wniosek o wydanie karty 
można odebrać osobiście w oddziale NFZ lub wydrukować ze strony 
internetowej 
http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf. 
Składając wniosek należy przedstawić również dowód tożsamości i 
ubezpieczenia (opłacania składek ubezpieczeniowych). 

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=4&artnr=768&czartnr=2
http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf
http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf
http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf


Wyjazd  

 I grupa               13 maja 2013  - 10 czerwca 2013 

 II grupa             10 czerwca 2013 - 8 lipca 2013 

 

TRANSPORT  NA  LOTNISKO , PRZELOT SAMOLOTEM 
TRANSFER DO HOTELU.  
DOKŁADNA INFORMACJA PRZED WYLOTEM U OPIEKUNA 
PRZED WYJAZDEM: 

  GRUPA I  -   MARIOLA DEPTA 

  GRUPA II –   ANNA CZARDYBON  

 

 

 

 



Podróż 

 

Proszę zapoznać się z 

 
WARUNKAMI PRZEWOZU BAGAŻU  

FIRMY RYANAIR 
 

 

 

 

 



            Podstawowe ważne informacje 

1. Uczestnik powinien posiadać ważny dowód tożsamości 
lub paszport. 
(wyrabianie dokumentu 6 tygodni!!) 

2. Karta NFZ - ubezpieczenie zdrowotnie za granicą. 

3. Jeśli uczestnik posiada chorobę przewlekłą powinien 
we własnym zakresie się dodatkowo ubezpieczyć. 

4. Ubezpieczenie nie obejmuje dentysty-na Cyprze 
dentyści leczą tylko prywatnie!!! 

5. Uczestnik ubezpieczony jest na kwotę 200 000PLN 

 

 

 


