


Cipru (în greacă Κύπρος / Kípros, în turcă Kıbrıs) este o insulă din estul Marii Mediterane, a treia 

ca mărime și ca număr de locuitori din Mediterana. Este situată în sudul Turciei (70 km), la mică 

distanță de coastele Orientului Apropiat (100 km) și la 500 de km de Egipt. 

După așezarea geografică insula Cipru se afla în Asia. Insula e ocupată pe 2/3 din suprafață 

de Republica Cipru, care este stat membru al Uniunii Europene de la 1 mai 2004. Restul de 1/3 al 

insulei este ocupată de Republica Turcă a Ciprului de Nord (TRNC), care a fost proclamată după 

intervenția militară turcă din anul 1974. 



Cipru este o insula mica, dar cu o istorie lunga si o cultura bogata, facandu-o una dintre cele mai 

vechi civilizatii din Marea Mediterana - dupa cum o demonstreaza si varietatea de atractii culturale 

fascinante, muzee, monumente si galerii. Pe toate acestea le puteti descoperi intr-o vacanta in 

Cipru alaturi de cei dragi. Situata la intersectia a 3 continente - Europa, Asia si Africa - pozitia 

geografica unica a insulei a jucat un rol important in trecutul sau turbulent din Antichitate. Vechile 

moduri de viata, obiceiuri si traditii sunt inca frumos conservate in satele din Cipru, iar elementele 

esentiale ale insulei sunt capturate in multe muzee si galerii. Fiecare calator va putea sa se bucure 

de un sejur in Cipru pe placul sau - relaxandu-se pe plaja, explorand vestigii valoroase, 

familiarizandu-se cu viata si traditiile cipriote sau acceptand provocarea sporturilor de apa si 

distractiei pana dimineata. 



Pentru o vacanta in Cipru, 

alegerea statiunii in care sa 

va cazati are o importanta 

semnificativa. Fiecare 

statiune si oras are o 

atmosfera aparte, plaje 

atractive pentru fiecare 

categorie de calatori, hoteluri 

si apartamente pentru 

cazare, facilitati si atractii 

care sa va faca vacanta mai 

frumoasa, mai confortabila si 

mai captivanta. 

Limassol - Este o recomandare buna pentru 
cazare indiferent care este motivul principal al 
vacante 

Paphos si Nicosia - Sunt locatii bune pentru cazare in 
Cipru daca doriti sa mergeti in excursii si tururi, sa 
descoperiti imprejurimile fermecatoare, Muntii 
Troodos, satele traditionale si situri istorice din Cipru 

Larnaca, o statiune fermecatoare, cu o combinatie 
bogata de atractii istorice, culturale. 



 Limassol este o baza excelenta pentru calatorii care doresc sa combine plaja cu nisipul si distractia cu 

explorari istorice si culturale.  

 Castel Limassol , din perioada medievala, este situat in 

inima Orasului Vechi din Limassol. Castelul Limassol, 

construit in secolul al XIV-lea gazduieste Muzeul 

Medieval din Limassol cu o colectie fascinanta de 

armuri, arme, icoane si pietre funerare.  



Paphos - Locul De Nastere Al Afroditei 

Regiunea ofera posibilitatea de a va bucura atat 

de mare si de munti, cat si de 

descoperirea patrimoniului cultural al insulei, 

cu numeroasele sale vestigii arheologice Inotati in 

mare printre rocile cunoscute sub numele 

de Petra tou Romiou, unde se crede ca Afrodita 

s-a inaltat din valuri, faceti un pelerinaj la 

sanctuarul ei de la Kouklia sau vizitati grota de 

langa Polis unde se presupune ca Afrodita se 

scalda.  

Paphos este un cumul de elemete care determina turistii 

sa ii treaca pragul an de an: o statiune de vacanta 

cosmopolita cu o zona rurala spectaculoasa si 

multe situri arheologice fascinante.  



Nicosia (Lefkosia) este capitala Ciprului, dar este si un oras care a 

ramas divizat inca de la invazia turca din 1974. Sudul Nicosiei 

(numit si Lefkosia) apartine Republicii Cipru, in timp ce nordul 

Nicosiei (cunoscut si sub numele de Lefkosa) face parte din 

Republica Turca a Ciprului de Nord (TRNC) de la ocupatia turca 

din 1974. Din 2003, situatia a devenit buna, asadar trecerea 

granitei din Ciprul de Nord si inapoi necesita doar o scurta 

validare a pasaportului, pe masura ce va plimbati prin traversarea 

frontierei, mai exact a strazii Ledra, care imparte cartierul vechi al 

orasului in doua. 

Nicosia si satele traditionale din imprejurimi 



Larnaca - Cel Mai Vechi Oras Din Cipru Este cel mai vechi oras din Cipru, cu o istorie 

care dateaza de mai bine de 6.000 de ani. 

Aceasta este de departe cea mai relaxanta zona 

pentru turisti. Se pot gasi toate facilitatile pentru 

distractie pe plaja si pe nisip, iar vechiul cartier 

turcesc Skala  

si frumoasele biserici Agios 

Lazaros, Biserica Sf. 

Lazar sau Biserica 

Faneromeni confera orasului o 

alura istorica interesanta. 



Alte atractii turistice din Cipru 

Muntii Troodos reprezinta o destinatie turistica 

majora pentru recreere in aer liber in timpul unei 

vacante in Cipru. Este plin de sate, presarate 

cu case traditionale din piatra si drumuri pietruite.  

 

Kyrenia este unul dintre cele mai frumoase 

orase al Ciprului de Nord, un oras portuar 

clasic dar care se afla sub controlul Turciei, 

fiind chiar primul ce a fost cucerit in 1974. 

Ceea ce il face deosebit este faptul ca il 

strajuiesc Muntii Pentadaktylos si are 

numeroase elemente arhitecturale vechi de 

peste 1300 de ani.  



Cum ajungi in Cipru 

Pentru a petrece un sejur in Cipru, varianta cea mai buna este 

sa optati pentru calatoria cu avionul, unde aveti la dispozitie 

optiunea de curse low cost si curse de linie de pe Aeroportul 

din Otopeni sau din alte orase din Romania. 

 Pentru a ajunge de la aeroport in statiunea dorita din 

Cipru, aveti la dispozitiei mai multe modalitati 

de transfer – cu mijloace de transport public, transfer 

privat sau chiar puteti inchiria o masina pentru perioada 

vacantei. 



Cipru este o destinatie fantastica, 
care poate fi vizitata pe parcursul 

intregului an.



 https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/ 

 https://european-union.europa.eu › cyprus_ro 

 

 

 

https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://www.mypal.travel/cipru-atractii-obiective-turistice/
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/cyprus_ro


Material realizat de către elevii participanți la proiectul Erasmus+ nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000012711 
„Specialiști pentru viitor”.  

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului 

(autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției 

Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi 

considerate răspunzătoare pentru acestea. 


