
XIPRE

DEL 18 AL 25 D’ABRIL DE 2023

Especialista acompanyant: 
Àngel Morillas, historiador i coordinador del 
Patrimoni de la UNESCO

VIATGES CULTURALS - DESCOBRIM EL PATRIMONI DE LA UNESCO

ILLA D’AFRODITA I BRESSOL DE 
CIVILITZACIONS
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XIPRE, lloc de naixement de AFRODITA,  la 
deessa de l'amor i de la bellesa, motiu pel 
qual Homer la citava com "la xipriota".
És una illa de la Mediterrània que des del 
1974 està dividida en dues parts: al Sud, la 
República de Xipre - grec xipriota -, i la 
República Turca del Nord de Xipre - turc 
xipriota -. Les dues comparteixen capital: 
NICOSIA.
Va ser una important cruïlla de civilitza-
cions: egipcis, minoics, micènics, fenicis, 
grecs, romans... dels que queden impor-
tants mostres arqueològiques, especial-
ment de l'època grega i romana.

Ja més tard, de l'època cristiana, podem 
destacar els monestirs ortodoxes (S.XI-XII) 
i també les catedrals que van construir els 
croats al convertir-se en seu de la dinastia 
Lusignan, i també de les ordres dels Tem-
plers i Hospitalers.
Xipre té tres llocs que la UNESCO ha 
declarat Patrimoni Mundial, que són: "El 
lloc arqueològic de PAPHOS", "Les esglé-
sies ortodoxes pintades de la regió de 
TROODOS" i "l'assentament neolític de 
CHOIROKOITIA". També dins del Patrimo-
ni Immaterial està declarat "El treball de 
puntes o randes de Lefkara", que inclús 
Leonardo da Vinci va visitar.

PAFOS PARC ARQUEOLÒGIC



Presentació a l’aeroport del Prat dues 
hores abans de la sortida del vol de la 
companyia Swiss Air en direcció Xipre, via 
Zurich. Arribada a l’aeroport de Làrnaca, 
on ens esperarà el nostre autocar per 
dirigirnos a l’hotel Best Western Plus 
Larco 4*. 

Sopar i allotjament.

Gaudirem de la nostra llimonada refres-
cant, preparada de les llimones cultivades 
a la granja de la família Georgiades i ens 
traslladarem a Choirokoitia on els 
arqueòlegs han descobert un extens 
assentament neolític envoltat per una 
poderosa muralla. Es tracta d'un dels més 
antics de l'illa (6.800 aC). La seva població, 
que va arribar fins als 2.000 habitants vivia 
en cases circulars d'argila i pedra - algunes 
reconstruïdes - en moltes de les quals 
s'han trobat tombes subterrànies amb 
gran quantitat d'aixovars funeraris. Els 
seus habitants vivien de l'agricultura i de la 
ramaderia i en els darrers temps van usar 
una ceràmica de gran qualitat. El jaciment 
va ser declarat Patrimoni Cultural de la 
Humanitat per la UNESCO. 
Després de la visita de Choirokoitia torna-
rem a la fonda per gaudir d´un dinar de 
menjar típic de la regió, preparat per les 
senyores del poble de Skarinou.
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DIA 1
– 
BARCELONA 
– 
XIPRE

Província de Làrnaca, història 
i tradicions

Esmorzar a l’hotel.
Començarem la ruta viatjant cap al poble 
de Kiti on visitarem l´església d´Ange-
loktistos. Aquesta església, construïda al 
S. XI conserva al seu interior un bell 
mosaic del S. VI que mostra la Verge Maria 
amb el Nen Jesús en braços acompanyada 
dels arcàngels Miquel i Gabriel. 

Continuarem el viatge cap a la zona de 
Skarinou. Parada a la granja de la família 
Georgiades. Ens saludaran senyores del 
poble de Skarinou i ens mostraran com es 
prepara el formatge de cabra Xipriota “Ha-
lloumi”, el formatge fresc “Anari” i com 
s’aconsegueix la mel de la garrofa. Ens 
faran una demostració de la preparació 
de les postres Bourekia (empanades de 
formatge fresc amb canyella i mel). 

DIA 2

BOTIGA D’ARTESANIA LEFKARA



Tot preparat al forn de llenya. Se servirà 
també vi de la casa i per postres les empa-
nades de formatge fresc. 
Després de dinar viatge al poble tradicio-
nal de Lefkara. El poble és conegut per la 
seva artesania. Segons la tradició Leonar-
do Da Vinci va visitar el poble i va comprar 
unes estovalles per a la Catedral de 
Milano. 
Les estovalles sobre la taula en el seu 
quadre “l'últim sopar” són unes estovalles 
de Lefkara. Passejarem pel poble, que va 
ser declarat el 2022 com un dels pobles 
més bells d'Europa.

Tornada a Làrnaca i visita de l'Església i 
de la Tomba de Sant Llàtzer. Aquest 
sant, una vegada ressuscitat per Crist, va 
partir per a Xipre on va ser bisbe de l'anti-
ga ciutat de Kition – avui Làrnaca – on va 
ser enterrat.  
Descoberta la tomba l'any 890, l'empera-
dor bizantí Lleó VI va construir l'església. 
Després de la visita tornada a l'hotel.

Sopar i allotjament.

TE DE TERTÚLIA D.OPERA TRAVELLER
4

 ESGLÉSIA D´ANGELOKTISTOS. KITI



Serralada de Troodos, Esglésies Bizan-
tines i  Monestir de Kykko

Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí sortirem cap a la serralada 
de Troodos. Recorrerem pel camí petits 
llogarets i bells paisatges naturals coberts 
de boscos de pins per arribar a la vall de 
Marathassa i el poble de Kalopanagio-
tis.

 Aquí es troba el Monestir de Sant Joan 
de Lampadistis que és un dels més inte-
ressants de Xipre. El monestir inclou 2 
esglésies i una capella de diferents èpo-
ques. La més important és l'església dedi-
cada al sant local Joan nascut a Lampa-
dou. Data del S. IX i la seva tomba es troba 
al seu interior, així com les relíquies. El 
que és destacable són sens dubte les 
seves pintures del S. XII que descriuen els 
miracles de Crist, així com l'iconostasi 
daurat que és del S XVI. 

DIA 3
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MONESTIR DE KYKKOS. TROODOS



El conjunt és avui patrimoni de la 
UNESCO. Continuació del viatge per les 
muntanyes per arribar al famós Monestir 
de Kykko. Visita aquest gran monestir. 
Fundat per l'emperador bizantí Alejo I 
Commino cap al 1.100 per contenir una 
icona de la Verge de la Misericòrdia que la 
tradició atribueix a Sant Lluc i és avui el 
més gran i més important de tot Xipre. 
Dinar en grup i continuació del viatge cap 
al poble rural de Kakopetria que va ser 
declarat Monument d'herència cultural de 
Xipre. Passejarem pel nucli antic del poble 
i gaudirem de temps lliure. Després visita-
rem l'Església Agios Nikolaos tis Stegis 
(Patrimoni de la humanitat de la UNESCO). 

La part més antiga de l'edifici data del 
segle XI i la cúpula i el vestíbul del segle XII. 
Al S.XV tot l'edifici va ser cobert d'una 
enorme teulada per protegir-la de la neu. 
L´església era la capella d´un monestir ja 
desaparegut. Al seu interior es conserven 
algunes de les pintures més antigues de 
totes les esglésies de Troodos realitzades 
entre els segles XI i XV constituint el millor 
exemple per observar l'evolució de l'art 
religiós ortodox bizantí. La temàtica de les 
pintures descriu escenes del Nou Testa-
ment: La resurrecció de Llàtzer, La Crucifi-
xió, La Nativitat, etc. 

Tornada a l'hotel, sopar i allotjament.
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MONESTIR DE SANT JOAN - LAMPADISTIS



Nicòsia, capital del país

Anomenada Lefkosia en grec, Nicòsia és 
actualment la capital de la República de 
Xipre, a més de ser seu política és la capi-
tal financera de la illa. El més important el 
constitueix el cas antic encara tancat per 
poderoses muralles venecianes de gaire-
bé 5 Km de longitud del S. XVI amb 3 
portes. Dividida en 2 per l'ocupació turca 
del nord de l'illa després del 1974, ara la 
seva cruïlla és molt senzilla gràcies a l'aixe-
cament parcial de les restriccions per al 
turisme pel famós carrer Ledra, cor 
comercial de la ciutat. Única ciutat encara 
dividida a Europa té l'atractiu de passar 
d'Occident a Orient en pocs passos. 

A la part Sud visitarem el Museu 
Arqueològic i la seva meravellosa col·lec-
ció de peces que abasta la dilatada 
història de l'illa des del III Mil·lenni aC, el 
Palau Arquebisbal dins del qual es troba la 
Catedral Metropolitana de S. Juan 
Teòleg, del S. XVII amb bells frescos del S. 
XVIII. 

Passejarem pels carrerons del nucli antic 
de la ciutat fins al check point del carrer 
Ledra per visitar la zona nord de la ciutat. 
Visitarem el Buyuk Han, antiga posada 
per a comerciants del S.XVI, actualment 
dedicada a zona d'oci i després la Gran 
Catedral de Santa Sofia – transformada 
en mesquita després de la conquesta 
turca de l'illa el 1570 – amb la seva sorpre-
nent factura gòtica de clara inspiració 
francesa del S. XIII on eren coronats els 
reis de Xipre a l'Edat Mitjana. 
Un cop finalitzades totes les visites, torna-
da a l'hotel. Sopar i allotjament.

DIA 4 
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CATEDRAL SANTA SOFIA. NICOSIA



Pafos, la ciutat de la deessa Afrodita i 
d'Apòstol Pau

Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí anirem cap a l'Oest al costat 
de la costa sud de l'illa fins arribar a la 
nostra primera parada: Petra tou 
Romiou. En aquest lloc de la costa, entre 
Limassol i Pafos, hi ha un conjunt de 3 
enormes roques de calcària blanca al 
costat del mar on la tradició mitològica 
grega localitza el lloc on va sorgir de les 
escumes blanques del mar Afrodita, 
deessa de l'amor i de la bellesa. 

Continuarem fins a Kato-Pafos on visita-
rem les anomenades actualment Tombes 
dels Reis (UNESCO). En aquest jaciment 
arqueològic, durant el període comprès 
entre el S.III a.C. i el S.III d.C. es van tallar 
un conjunt únic de tombes a la roca de 
clara inspiració alexandrina, que van 
començar durant l'ocupació egípcia de 
l'illa sota la dinastia dels Ptolomeus, quan 
van fer de Pafos la capital de l'illa. 
Després continuarem fins al Parc 
arqueològic de Pafos per visitar aquesta 
enorme zona arqueològica excavada el 
1962 i recentment declarat patrimoni de 
la UNESCO, que ocupa part de la ciutat 
antiga al costat de la ciutat moderna. 
Visitaran els mosaics a les cases d'Aió, la 
de Dionís, la de Teseu – palau del governa-
dor romà. 

DIA 5

TE DE TERTÚLIA D.OPERA TRAVELLER
8

MOSAIC CASA DE TESEU PAFOS



Hi podem trobar un dels conjunts de 
mosaics més importants i rics de tota la 
Mediterrània la visita de la qual és obliga-
da i l'edat de la qual abasta des del S. II dC. 
al S. IV dC. Acabada la visita, temps lliure 
per passejar pel port pesquer. 
Dinarem en grup i a la tarda visitarem el 
Pilar de Sant Pau on la tradició afirma 
que l'Apòstol va ser lligat i assotat abans 
de convertir a la nova fe al governador 
romà Sergio Paulo quan aquell va venir a 
Xipre a predicar el cristianisme. 

Just darrere del Pilar hi ha l'Església de 
Chrysopolitissa construïda al S XIII sobre 
les ruïnes de la basílica bizantina més gran 
de Xipre al S.VI dC. Al costat hi havia el 
gran palau episcopal. Tot el conjunt va ser 
destruït per un atac dels àrabs al S.VII. 
Encara segueixen treballant els 
arqueòlegs i podem contemplar bells 
mosaics religiosos bizantins. 

Tornada a l'Hotel, sopar i allotjament.
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D’ARTAGNAN AUCH

PILAR DE SANT PAU. PAFOS



DIA 6 
Limassol i la zona vinícola

Esmorzar a l’hotel.

Avui anirem fins al nucli antic de la ciutat 
de Limassol. A la nostra arribada farem 
un recorregut per la ciutat per conèixer el 
Castell Medieval. Aquesta petita fortale-
sa, situada en ple nucli antic, molt a prop 
del port, va ser ordenada aixecar pels 
sobirans de la dinastia franca de Lusignan 
sobre fonaments anteriors del període 
bizantí. Avui ha estat transformada en un 
interessant museu medieval. Però sens 
dubte el més notable és que a la seva 
capella el 1.191, durant la III Creuada del 
rei d'Anglaterra, Ricardo Cor de León es va 
casar amb Donya Berenguela, filla de Sanç 
IV de Navarra sent així proclamada reina 
d'Anglaterra i Xipre. 

Després seguirem el nostre itinerari per 
arribar a Kourion (Curium). Aquesta 
ciutat va ser un dels majors i més impor-
tants enclavaments polítics i religiosos de 
tota Xipre. Fundada pels micènics cap al S. 
XII a.C. la seva estratègica localització 
sobre fèrtils terres i la seva àmplia badia 
van facilitar el seu desenvolupament arri-
bant durant el domini ptolemaic i romà a 
una gran prosperitat. Així, destacarem les 
belles i riques restes de les seves viles: 
Casa d'Eustolios, dels Gladiadors, d'Aqui-
l·les (S.IV d.C.) amb les seves magnífiques 
col·leccions de mosaics; el seu Teatre grec 
del S. II a.C. amb la seva singular esceno-
grafia sobre el mar, l'Àgora i les seves 
riques Termes, el Nimfeu amb el seu bell 
complex de fonts, la grandiosa Basílica 
Paleocristiana seu del bisbe de la ciutat, 
així com el Baptisteri recentment restau-
rat.
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 LIMASSOL



Acabada la visita, ens traslladarem seguint 
la nostra ruta fins al Santuari d'Apolo 
Hylates. A l'Antiguitat, aquest era un dels 
llocs més importants de l'illa. Dedicat al 
déu sol Apol·lo a la seva faceta com a déu 
dels boscos, les ruïnes actuals són d'èpo-
ca romana, encara que ja es coneixen 
restes del S. VII a.C. El santuari estava 
envoltat de jardins de llorers i palmeres 
amb cérvols. Els pelegrins portaven les 
ofrenes votives que dipositaven al costat 
de les cases dels sacerdots. També hi ha 
unes termes, una palestra, magatzems i 
dormitoris per als pelegrins. Però sens 
dubte, el més excel·lent del recinte és el 
Temple del déu en part restituït al final de 
la via sagrada processional. Té la singulari-
tat de tenir els seus capitells realitzats en 
estil nabateo per artistes procedents de la 
llunyana Petra. 
Després viatjarem cap a les faldes meri-
dionals de les muntanyes de Troodos. 
Aquí hi ha la rica zona vinícola de la qual 
Omodos és la seva seu més important. 
Aquest poble pintoresc viu ara del turisme 
i de la venda de les seves artesanies locals 
entre les quals destaca un elaborat tipus 
d'encaix, així com del vi i la mel. 
Dinar i visita del Monestir de la Santa 
Creu, temps lliure i tast de vi. 
Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 

Va ser al seu actiu port on va desembarcar 
Sant Pau l'any 45 dC. iniciant l´evangelitza-
ció de l´illa. Posteriorment durant el perío-
de bizantí, va continuar la seva importàn-
cia sent també embellida amb basíliques 
ja que es va transformar a la capital de la 
illa rebent el nom de Constantia. A 5 km. 
de distància es troba el Monestir de S. 
Bernabé. Aquest sant, nascut a Salamina, 
es va unir a S. Pau així que aquest va des-
embarcar allà mateix procedent d'Antio-
quia l'any 45 dC. i junts van fer l'evangelit-
zació de Xipre. Visitarem el monestir, així 
com la tomba del sant que va morir 
màrtir. 

Acabada la visita, ens dirigirem cap a la 
propera ciutat de Famagusta. Aquesta 
ciutat, segons alguns historiadors fundada 
com Arsinoe pels Ptolomeus durant l'ocu-
pació egípcia de l'illa entre els segles II i I 
aC. A partir del S XIII va anar adquirint més 
importància gràcies al seu actiu port i les 
seves defenses. La Dinastia dels Lusignan 
la van utilitzar com a seu del seu govern 
sobre l'illa i després de la caiguda de Terra 
Santa en mans musulmanes, la seva pros-
peritat va continuar fins i tot sota el 
domini venecià després de la seva con-
questa el 1389 quan la van fortificar de tal 
manera, que va poder resistir el setge dels 
turcs durant 10 mesos abans de caure a 
les mans al S.XVI sent avui dia les seves 
muralles les més importants de l'antiga 
república de Sant Marc a Orient. Famosa 
per albergar més de 300 esglésies moltes 
de les quals encara s'alcen en ruïnes és 
sens dubte, la seva Catedral de St. Nicolau 
construïda a la fi del S.XII inspirada en la 
francesa de Reims, la més notable de 
totes sent el lloc a més a més on els sobi-
rans de la dinastia de Lusignan eren coro-
nats com a reis de Jerusalem. 

Visita del Castell d'Otel·lo i dinar. Passe-
jada per la ciutat i temps lliure. 

Tornada a l'hotel, sopar i allotjament.

Salamis/Bernabé/Famagusta

Esmorzar a l’hotel.

Sortirem cap a Strovilia per creuar a la 
part est de l'illa. Arribarem a un dels llocs 
més importants de l'illa: l'antiga ciutat de 
Salamina. Segons la llegenda, fundada 
per emigrants grecs de l'Àtica, va ser 
durant 10 segles la ciutat més important 
de l'illa gràcies al seu magnífic port i cons-
titueix sens dubte el jaciment arqueològic 
més gran de Xipre encara sense excavar la 
major part. 
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DIA 7
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Xipre - Barcelona

Esmorzar a l’hotel.

Trasllat a l’aeroport per agafar el vol de 
tornada.

DIA 8

FAMAGUSTA, LLOC ARQUEOLÒGIC
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EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- Àpats que coincideixin amb horaris de vol o aeroport.
- Tot allò no especificat en el programa.

EL VIATGE INCLOU

Reunió de presentació i documentació del viatge.

TRASLLATS EN CÒMODE AUTOCAR DURANT TOTA LA RUTA.

7 nits d’estada a l’hotel Best Western Plus Larco a Làrnaca 4*
Esmorzars a l’hotel
Pensió completa amb begudes incloses durant els dinars i aigua en els sopars.
Una cata de vins a Omodos.

Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el viatge 
a càrrec del professor Àngel Morillas.
- Acompanyant de Te de Tertúlia / D.Opera.Traveller.
- Guies locals a les ciutats on son obligatoris. 
- Entrades als monuments.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.
Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions 
amb bona qualitat. 

Assegurança de viatge i cancel·lació.

Vols anada i tornada: Barcelona - Larnaca - Barcelona (amb escala).
Companyies Swiss Air i Austrian Airliness.

Taxes d’aeroport.



SORTIDA BARCELONA
09:50h

ESCALA A ZURICH ARRIBADA LÀRNACA
19:15h
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Best Western Plus Larco a Làrnaca 4*

HOTELS

PREUS
Preu per persona
En habitació doble: 2300 €
Suplement individual: 280 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Grup màxim: 30 persones

SORTIDA LÀRNACA:
14:20h

ARRIBADA BARCELONA:
19:30h

RETORN A BARCELONA

ESCALA A VIENA
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INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran confir-
mades fins que es formalitzi el pagament 
del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  els 
inscrits tindran preferència d’escollir seient 
per ordre d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538      
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net (Degut a la 
pandèmia els grups són més reduïts i dispo-
sem de menys places).
Disposem de poques habitacions indivi-
duals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 920 € per persona (en habitació 
doble) / 1035 € (en habitació individual) 
Abans del 13 de gener de 2023.

3. Resta de 1380 € per persona (en habitació 
doble) / 1545 € (en habitació individual) 
Abans del 18 de març de  2023.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les persones 
inscrites.
- DNI (enviar escanejat o foto per mail).
- Mòbil de contacte.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant afecta 
les reserves i pagaments realitzats per al 
conjunt del grup.

Per això, a més de regir-se per les condi-
cions generals de la normativa vigent, les 
cancel·lacions tenen les següents despeses 
d’anul·lació:
 
A partir del pagament de la reserva 
del viatge, el 100% del preu del bitllet 
de transport. En cap cas es possible 
retornar l’import dels bitllets emesos 
i de l’assegurança de viatge. 

Més els següents percentatges sobre 
l’import total:

1. Despeses d’anul·lació en cas de 
cancel·lació per part del client.

- Entre 90 i 45 dies abans de la sortida 
del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la 
bestreta pagada en concepte de reserva.

- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà 
del 100% del preu total del viatge.

- No presentació: No presentar-se a 
l’hora de sortida comporta la pèrdua del 
100% de l’import, qualsevol que sigui la 
causa.

NOTA:
Coneguda la desestimació, l’agència 
retornarà al consumidor les quantitats 
que hagués d’abonar, deduïdes les des-
peses de gestió i, si s’escau, les despe-
ses d’anul·lació justificades i les pena-
litzacions.
Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o 
cancel·lació té unes despeses de gestió 
que dependran de cada viatge.  

ASSEGURANÇA DE VIATGE
-Tots els assistents tenen inclosa en el 
preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA 
amb cancel·lació de viatge per una causa 
mèdica (no preexistents) o emergència 
familiar justificada. 

Es demanarà entrega de documents
podrà iniciar cap reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall.



ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 

info@tedetertulia.com
tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

www.tedetertulia.com

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

culturals@doperatraveller.net

Núria García – mòb. 617385799


