RUTES
ARQUEOLÒGIQUES
PEL MÓN CLÀSSIC

Salamina de Xipre

XIPRE

Estiu 2021
DATES del 21.08 al 28.08.2021
Benvolguts clients:
El catedràtic Joan Alberich, llicenciat en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona
(1968), organitza una ruta pel món clàssic de l’illa de Xipre durant la darrera setmana d’agost,
i ho farà de la mà de Pol Viatges. El professor Alberich fa més de dues dècades que organitza
sortides arqueològiques pel món clàssic amb el grup CLÀSSIQUES, i aquest cop la ruta a Xipre
restarà disponible per aquells clients de Pol Viatges que vulguin participar-hi. Tanmateix, es
tracta d’una sortida amb places limitades, per això, us agrairem que ens contacteu com més
aviat millor. A continuació us detallem la descripció i les característiques del viatge.

www.polviatges.cat

Proposta de viatge amb una durada de 8 dies
21.08.2021, dissabte: BARCELONA – LÀRNACA
Sortida en avió directe amb la companyia Vueling (VY6216) des de Barcelona a les 13:30 i
arribada a Làrnaca a les 18:20h. Trasllat des de l’aeroport fins a l’hotel a Limassol Hotel
AJAX 4****. Sopar i allotjament.

22.08.2021, diumenge: ENKOMI – SALAMINA DE XIPRE - FAMAGUSTA
Esmorzar a l’hotel de Limassol. Sortida cap a Famagusta (en grec: Ammochostos), un del ports
fortificats amb més personalitat de la Mediterrània. Visita a les ruïnes de l’antiga ciutat
d’Enkomi, important assentament en l’edat del Bronze, on es refugiaren molts micènics
foragitats del continent per les invasions dels pobles del mar.
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Tot seguit anada cap a Salamina de Xipre, ciutat fundada al segle al segle XI aC, amb un
espectacular amfiteatre, termes romanes, gimnàs i les tombes reials de la necròpolis de
Salamina. Visita de l’església de sant Bernabé, el fundador de la seu apostòlica a l’illa el 45 dC.
A continuació es visitarà el castell gòtic d’Otel·lo, famós per la coneguda obra de Shakespeare.
Després de dinar es farà la visita a Famagusta amb les seves muralles, la plaça del mercat, el
Palau venecià i la catedral de St. Nicolau, ara convertida en mesquita Un cop fetes les visites,
retorn a Limassol. Sopar i allotjament a l’ Hotel AJAX 4****.

Enkomi, gran centre de l’edat del bronze de Xipre

Tombes reials de Salamina
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23.08.2021, dilluns: AMATUNT – MONESTIR D’AGIOS GEORGOS ALAMANOS - CHOIROKITIA
– LÀRNACA
Un cop haguem esmorzat a l’hotel sortirem en direcció cap a Amatunt, ciutat amb restes
impressionants, que fou conquerida per perses, per Ptolemeus, per romans i per bizantins. Pel
camí podrem conèixer el monestir d’Agios Giorgos Alamanos, a una 24 Km de Limassol.
La visita següent serà Choirokitia, l’assentament neolític més important de l’illa i el més ben
conservat de l’est de la Mediterrània. S’hi troben les restes construccions circulars que són
l’origen de les tombes micèniques en forma de tolos. Visitarem Làrnaca, construïda, en part,
damunt de l’antiga ciutat de Cícion, on va néixer Zenó, el fundador de l’estoïcisme.
Hi visitarem el museu privat de Dimètrios Pierides, que conté una gran col·lecció
arqueològica. Coneixerem la catedral de sant Llàtzer, el primer bisbe de Cícion, construïda
cap al 900, amb una iconòstasi magnífica. L’emperador Lleó VI de Bizanci la va fer construir
sobre el lloc on hi havia la tomba de sant Llàtzer, que es va perdre amb la dominació àrab al
s. VII.

Amatunt
Després de dinar farem la visita al Museu Arqueològic de Làrnaca amb la col·lecció de les
troballes arqueològiques de Cícion i de l’assentament neolític de Choirokitia.
Tot seguit es visitarà la Tekke Mosque de Hala Sultan, un mena de monestir musulmà on hi
ha enterrat un dels seguidors del profeta Mahoma. En aquest lloc s’hi ha trobat restes
importants de l’edat del Bronze i de vasos micènics i cretencs.
També veurem l’església ortodoxa Angeliktistos de Kiti amb un bell mosaic bizantí a l’absis.
Retorna cap a Limassol.
Sopar i allotjament a l’ Hotel AJAX 4****.
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24.08.2021, dimarts: IDÀLION – NICÒSIA
Esmorzar a l’hotel. Visita a Idàlion o Dali, considerada la més antiga ciutat-estat de Xipre.
Els grecs hi arribaren cap al 1220 aC. El 450 fou ocupada pels fenicis i finalment decaigué sota
el domini del rei de Cícion.
A Idàlion hi ha dos turons que formen dues acròpolis. A l’acròpolis oriental hi ha les restes del
temple d’Afrodita; i a l’occidental hi ha les restes del temple d’Atena.
Després de recórrer uns 25 Km arribarem a Nicòsia o Lefkòsia, habitada des del període
neolític. Hi veurem la muralla veneciana del segle XVI que té una forma estrellada. La porta
més important és la de Famagusta.
També coneixerem la catedral de Sant Joan amb les voltes i els murs pintats al segle XVIII.
Tot seguit visitarem el Museu Arqueològic, el més important de tota la illa. A més de poder
seguir tots els períodes des del Neolític fins a l’època bizantina, hi cal destacar, entre altres,
una estàtua d’Afrodita trobada a Solos, l’Eros de Pafos i el retrat de bronze de l’emperador
Septimi Sever.
A la part antiga de Nicòsia podrem passejar pel Laiki Geitona amb els seus típics carrers
empedrats i les botigues típiques.

Museu de Nicòsia
Després de dinar en un restaurant visitarem la Catedral de Santa Sofia, avui Mesquita de
Selimeye. És d’estil gòtic, construïda el 1209 imitant Notre Dame de París. El 1570 hi van afegir
dos minarets de 49 m. d’altura. Des de 1954, les autoritats religioses turques canviaren el nom
de Santa Sofia pel de mesquita de Selimeye.
A continuació visitarem el Buyuk Han, d’estil tradicional construït el 1572 en pedra. Hi ha 67
habitacions per tal d’allotjar-si viatgers en dos pisos al voltant d’un pati central. Sopar i
allotjament a l’ Hotel AJAX 4****.
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25.08.2021, dimecres: CERÍNIA O KERYNIA
Després d’esmorzar a l’hotel tot anant cap a Cerínia visitarem en primer lloc el castell de Sant
Hilari molt ben conservat i amb unes vistes extraordinàries.
Continuarem cap a Bellepais, lloc famós pel seu monestir del segle XII, on a mitjans del segle
passat el britànic Lawrence Durrell va escriure sobre Xipre Bitter lemons.
Després de dinar a Bellepais visitarem el port i el castell de Cerínia amb el museu que conté
el Cerínia, segurament el vaixell antic enfonsat i recuperat més important de l’antiguitat.
Sopar i allotjament a l’hotel de l’Hotel AJAX 4****.
26.08.2021, dijous: SERRALADA DE TRÒODOS. ESGLÉSIES BIZANTINES I MONESTIR DE
KYKKOS
Després d’esmorzar a l’hotel s’anirà a la serralada de Tròodos, zona declarada patrimoni de la
humanitat per l'Unesco. En aquesta serralada cal destacar el mont Olimp de 1952 metres
d’altura, on hi ha el radar anglès que controla els moviments militars de l’Orient Mitjà.
Kykkos és el monestir més ric i més famós de tota la illa. Fundat el 1100 és dedicat a la Mare
de Déu i estotja tres icones dedicades a Maria i atribuïdes a sant Lluc. Al museu hi ha una
important col·lecció d’icones, vasos, manuscrits i restes de l’antiga cultura xipriota.
Tot passant per llocs molt pintorescos també visitarem el monestir d’Agios Ioannis
Lampadistis, situat a la part central de la serralada.
Després de dinar en un restaurant local visitarem el monestir d’Agios Nikolaos tis Stegis,
construït entre els segles XI i XVII. L’església és considerada com una de les més interessants
de tota l’illa.
Després de la visita ens traslladarem cap a Limassol.
Sopar i allotjament a l’ Hotel AJAX 4****.
27.08.2021, divendres: SEGUINT LES PETJADES D’AFRODITA - CÚRION – PAFOS
Després d’esmorzar a l’hotel, anada cap a Pafos passant per camps plantats de cítrics i pel
castell de Kolossi, construït al segle XIII.
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Iniciat pels templers, passà a l’ordre dels hospitalers, als quals s’atribueix l’origen de
l’elaboració del famós vi Commandària. La major part de l’obra de l’actual castell, atribuïda a
Lluís de Magnac, data del 1454.
Tot seguit visitarem Cúrion, fundada, segons Heròdot, per ciutadans d’Argos després del
retorn de la guerra de Troia.
Veurem el teatre espectacular amb vistes a la mar i tindrem l’oportunitat de contemplar
mosaics meravellosos: els d’Aquil·leu, els de la casa dels gladiadors, els de la casa d’Eustòlios,
etc. També s’hi ha conservat restes magnífiques d’una església paleocristiana.

Teatre de Cúrion
Tot seguit visitarem Pafos, considerada patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
Per alguns mitòlegs, Pafos és el lloc on nasqué Afrodita. Hi podrem contemplar els mosaics
fascinants: els de la casa de Dionís. Visitarem, a més, les tombes dels reis i l’església de la
Panagia Chrysopolitissa del segle XIII, construïda damunt una basílica bizantina. S’hi
conserva el pilar de sant Pau, on l’apòstol fou assotat per ordre del governador Sergi Paulus
abans de la seva conversió al cristianisme.
Després de dinar podrem veure molts altres mosaics, tots ells fascinants per l’alt grau de
conservació fins als nostres dies: els mosaics de la casa d’Eó, els de la casa de Dionís, els de
la casa d’Orfeu i els de la casa de Teseu.
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Hermes lliurant Dionís al preceptor
Tot retornant cap a Limassol tindrem l’oportunitat de gaudir d’una posta de sol en l’escenari
on, segons una tradició mítica, va néixer la dea Afrodita en caure-hi els genitals d’Úranos, en
ser segats per Cronos.
Sopar i allotjament a l’ Hotel AJAX 4****.
28.08.2021, dissabte: LIMASSOL – LÀRNACA (AEROPORT) - BARCELONA
Després d’esmorzar a l’hotel, dia lliure i dinar lliure, per traslladar-nos cap a les 15:00 a
l’aeroport de Làrnaca, des d’on agafarem el vol directe de la companyia Vueling (VY6217) a
les 19:05 amb arribada a Barcelona a les 22:35.

Preu per persona en habitació doble……………………………………....1.988,00€
Preu per persona en habitació individual.……………………………....2.286,00€
Per tal de fer la inscripció trucar al 93 241 41 42 de DL-DV de 9:0 - 14:00 i a les tardes
al telèfon mòbil 657 318 458. S’ha de fer l’ingrés abans del DIMARTS 20 de JULIOL al
número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
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El preu inclou:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vols directes Barcelona Làrnaca Barcelona amb la companyia Vueling.
7 nits Hotel AJAX 4**** en mitja pensió sense begudes incloses al sopar.
6 dinars amb begudes incloses.
Guia de parla castellana en destí per fer visites incloses en l’itinerari.
Entrades a museus, monuments i recintes històrics tal com diu l’itinerari.
Trasllats amb autocar tal com surten a l’itinerari.
Acompanyant de POL VIATGES.
Assegurança assistència i cancel·lació

El preu no inclou:
● Qualsevol cosa no especificada.
● Qualsevol prova COVID o relacionada.

Nota: Si per raons de força major cal alterar l’itinerari, s’oferirà una ruta alternativa totalment
completa sense cap modificació en el preu.
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