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יומיים בקפריסין 
היום הראשון

בוקר
סעו מוקדם בבוקר ללרנקה )ראו עמ' 
78(, והקצו זמן להצצה באוסף המגוון 
של קרן ּפֶייריֶדס )ראו עמ' 18-19(. פנו 

אל הנמל לארוחת צהריים, והמשיכו ישירות 
לניקוסיה )ראו עמ' 12-13(. 

אחה"צ
ערכו היכרות עם העיר המופלאה שבין 

החומות, התרשמו מאתריה ההיסטוריים, 
בקרו במוזיאון קפריסין )ראו עמ' 14-15( ואל 
תוותרו על הצצה בחנויות. חצו את הגבול גם 

לצפון ניקוסיה )ראו עמ' 109(, ובואו לקנות 
מלאכות־יד בּבּויּוק האן העותומני )ראו עמ' 

 .)13

היום השני

בוקר
סעו אל הרי טרֹודֹוס )ראו עמ' 102( ובקרו 

בכנסיות המצוירות יוצאות־הדופן באזור )ראו 
עמ' 28-29(. הקדישו שעה קלה לטיול 

ביערות האורן, ולאחר מכן המשיכו לּפאפֹוס 
)ראו עמ' 92-93( שעל החוף. 

אחה"צ
אחרי ארוחת צהריים של מאכלי־ים, בקרו 
בפארק הארכיאולוגי קאטֹו ּפאפֹוס )ראו 

עמ' 30-31(. סיימו את היום בלימסול 
העתיקה )ראו עמ' 24-25(, ובדרך עצרו 

לביקור קצר גם בעתיקות אמאתּוס )ראו עמ' 
.)20-21

אמאתּוס הוא אתר עתיקות מרתק.

שבוע בקפריסין
היום הראשון

התחילו את היום בניקוסיה )ראו עמ' 12-13(. 
קנו מזכרות בָלאיקי ֶייטֹונָיה, בקרו במוזיאון 

קפריסין )ראו עמ' 14-15( ובואו להתרשם גם 
מאוסף נאה של אמנות בת־זמננו, מקפריסין 

ומאירופה כולה, בגלריה א.ג. ֶלֶבנטיס )ראו 
עמ' 38(. שבו לארוחת צהריים נינוחה בחצר 
 Boghjalian Konak המסעדה המסורתית

)ראו עמ' 115(, ואת שארית היום הקדישו 
לקניות ולטיול בעיר העתיקה.

 
היום השני

דרך רחוב ֶלדָרה, חצו את הגבול לצפון 
ניקוסיה )ראו עמ' 109( , ובקרו במוקדי 

העניין העיקריים, כמו מסגד ֶסליִמֶייה )ראו 
עמ' 12( וּבּויּוק האן )ראו עמ' 13(. פנו אל 
השוק ותוכלו לקנות מיני קינוח ותבלינים, 

ולאחר מכן גם לאכול ארוחה קלה בכל אחד 
מדוכני הקבב, לפני שתמשיכו בדרככם אל 

קיֶרנָיה )ראו עמ' 109(. לאחר טיול בנמל 

הציורי, שבו לאכול ארוחת ערב של 
מאכלי־ים מול הים. 

היום השלישי
חזרו לניקוסיה והמשיכו לָאָיה נאָּפה 
)ראו עמ' 16-17(, שם תוכלו לשחות 

בים וליהנות מארוחת צהריים 
נינוחה ב-Vassos )ראו עמ' 

85(, לצדו של שקנאי הבית. 
לאחר מכן, התכוננו לבילוי אל 
תוך הלילה: התחילו במשקה 

לעת ערב בכיכר המרכזית, 
ּפלאֵטָיה ֶסֶפרי )ראו עמ' 16(, ואז 
צאו לחרוך את רחבות הריקודים 
בכמה מהמועדונים הטובים באי.

היום הרביעי
סעו לאורך קו החוף אל לרנקה 

)ראו עמ' 78(, בקרו בקרן 

ּפֶייריֶדס )ראו עמ' 18-19(, והמשיכו משם אל 
לימסול )ראו עמ' 24–25(. בדרך, עצרו וטיילו 

בין עתיקות ָאמאתּוס )ראו עמ' 20–21(. 

היום החמישי
סעו בכיוון מערב מלימסול אל אתר 

העתיקות של קּוריֹון )ראו עמ' 26–27(, ופנו 
משם אל פנים הארץ ואל הרי טרֹודֹוס )ראו 

עמ' 102(. דלגו בין כמה מהכנסיות 
הביזנטיות המרהיבות )ראו עמ' 28–29(, 

והמשיכו לארוחת צהריים בטברנה מסורתית. 
קנחו בביקור באֹומֹודֹוס )ראו עמ' 106(, שם 

תוכלו להציץ במנזר היפהפה, לסייר בחנויות 
ולטעום מהיין המקומי.

היום השישי
סעו לּפאפֹוס ובקרו בפארק 
הארכיאולוגי קאטֹו ּפאפֹוס 

)ראו עמ' 30–31(, שישבה גם 
אתכם בקסמו. תוכלו 

לבלות כאן בקלות כמה 
שעות ולחקור כל פינה, 

ולאחר מכן מומלץ 
לשבת לארוחת צהריים 

של מאכלי־ים אל מול 
הגלים, ולאחר מכן 

התרווחו על החוף או צאו לשיט 
באחת מהסירות שמפליגות מהנמל, ואז 

קנחו בקניות. לארוחת הערב, בקרו 
בכפר היין הסמוך ָקתיקאס, ושבו 

לאכול ברחבה הפתוחה של 
Yiannis Taverna )ראו עמ' 99(.

היום השביעי
בואו לגלות את נופיו הבתוליים 

של חצי־האי ָאָקמאס )ראו עמ' 
32–33(, ובקרו תחילה בכפר 

הנאוליתי ֶלמָּפה )ראו עמ' 94(, 
ואז פנו לתפוס שלווה על החוף 
במפרץ האלמוגים הרוגע )ראו עמ' 

95(. המשיכו אל ּפֹוליס )ראו עמ' 94(, 
ואחרי טיול קצר בכפר הקטן והציורי, 

שבו לארוחת ערב של דגים טריים 
באחת מהמסעדות הנפלאות בנמל 

הקטן של לאקי )ראו עמ' 33(.

טיול בקפריסין
בין אם תגיעו לכאן לנופש קצר או לתקופה ארוכה יחסית, מסלולי 
הטיולים שלפניכם יאפשרו לכם לחוות את המיטב שיש לקפריסין 

להציע. הם כוללים את גולות 
הכותרת הארכיאולוגיות 

וההיסטוריות של האי, מיטב 
החופים המרהיבים, נקודות הנוף 
היפות ביותר וגם כמה מהעיירות 

השוקקות והמרשימות באי.

מוצג במוזיאון 
קפריסין

מקרארכס הרי טרֹודֹוס מפורסם בכנסיות הביזנטיות שלו.
מסלול ליומיים  
מסלול לשבוע  

טיול בקפריסין » 7 6 » קפריסין עשרת הגדולים
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מוזיאון ּפֶייריֶדס, לרנקה 
את המוזיאון ייסד נדבן בן המאה התשע־עשרה, 

שביקש לשמר את מורשתה הנעלמת של קפריסין, 
והאוסף הנרחב כולל פריטים מהתקופה הניאוליתית )תקופת 

האבן המאוחרת( ועד ימי־הביניים )ראו עמ' 18-19(.

מוקדי עניין עיקריים
קפריסין קטנה יחסית, אבל עשירה במוקדי עניין: מוזיאונים ואתרים 

ארכיאולוגיים הנפרשים על פני חמשת־אלפים שנה, אתרי נופש 
שוקקים ונופים של יערות, כרמי ענבים ומטעי זיתים. האי שבו תוכלו 

לשחות בים וגם לעשות סקי – והכל באותו יום – הוא אתר הנופש 
המושלם; כל אחד ימצא כאן את מבוקשו.

ניקוסיה מוקפת החומה 
העיר המחולקת והמרתקת הזו מוקפת 

חומה מימי־הביניים. יש בה מקבץ של 
מוזיאונים מצוינים, מבנים היסטוריים, שוק 

תוסס ושלל מסעדות ובתי־קפה טיפוסיים, והיא 
ראויה לביקור נינוח )ראו עמ' 12-13(.

מוזיאון קפריסין, ניקוסיה 
במוזיאון הנפלא יש תצוגה של 

ממצאים מתקופת האבן ומאתרים 
רומיים הפזורים ברחבי האי. עם גולות 

הכותרת נמנים פסלים עתיקים וגם 
אוסף של אלפי צלמיות חרס )ראו עמ' 

.)14-15

לימסול ההיסטורית 
רחובות שוק צרים, העשירים בדוכנים של אוכל 

ומלאכות־יד, מקיפים מבצר איתן מימי־הביניים בלב הרובע 
העתיק. ויש גם מסגדים ומינרטים המשמשים עדות לעברו 

הרב־תרבותי של האי )ראו עמ' 24-25(.

קּוריֹון 
בתיאטרון 
האבן הרב־מפלסי 

מתקיימים בקיץ 
מופעי מוסיקה, עם 

נוף יפה אל חצי־האי 
)ראו עמ' 26-27(.

הפארק הארכיאולוגי קאטֹו ּפאפֹוס 
מעשי הפסיפס המופלאים שקישטו את רצפות 
הווילות המפוארות של ּפאפֹוס בשיאה של האימפריה 

הרומית נוספו לרשימת אתרי מורשת עולם של אונסק"ו, 
וכיום זהו אחד ממוקדי העניין ההיסטוריים החשובים באי 

)ראו עמ' 30-31(.

חצי־האי ָאָקמאס 
המדרונות והכפים של חצי־האי הם 

מאחרוני האזורים הבתוליים של קפריסין. לכאן, 
אל החופים האחרונים באי שאינם הומים מאדם, 

מגיעים צבים לקנן מדי שנה )ראו עמ' 32-33(.

הכנסיות המצוירות  
של טרֹודֹוס

מאחורי קירות האבן של הכנסיות 
האורתודוקסיות העתיקות 

המסתתרות בהרי טרֹודֹוס, חבוי 
אוצר ייחודי של ציורי־קיר ססגוניים, 

המתארים תמונות מהתנ"ך 
ומהברית החדשה )ראו עמ' 

.)28-29

ָאָיה נאָּפה 
עיירת הנופש התוססת ביותר 

בקפריסין מתפארת בחופים נפלאים, בספורט 
ימי ובמבחר אדיר של ברים, בתי־קפה 

ומסעדות המתאימים לכל טעם ולכל כיס )ראו 
עמ' 16-17(.

ָאמאתּוס העתיקה 
יהיה עליכם להפעיל את הדמיון כדי לראות 
בעיני רוחכם איך נראתה אמאתּוס בעת העתיקה, 

על סמך השרידים המעטים שנותרו כאן; אך האתר 
הזה שעל צלע גבעה הוא עדות לעברה המהולל של 

העיר )ראו עמ' 20-21(.
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מספרי עמודים בכתב 
מודגש מתייחסים למופע 

העיקרי.

א
ֶאָבגֹוראס מָסלאמיס 

37 Evagoras
95 ,44 Evdimou ֶאבדימּו

אבירי מסדר הטמפלרים 
36 ,12

71 Aglantzia ָאגלאנִצָיה

אגם המלח 51, 55

אוטובוס 119

אוכל ומשקאות 60-61

יקבים וִמבשלות־בירה   
62-63

משקאות 125  

ראו גם בתי־קפה;   
מסעדות

אֹוֶלָאסטרֹו )ָאנוגיָרה( 
39 Oleastro

102 ,7 Omodos אֹומֹודֹוס

אּונּוצ'ּונג'ּו מיל )'המייל 
 13'( Onüçüncü Milה־

113

אונסק"ו, אתרי מורשת־
העולם

היישוב הניאוליתי   
כירוקיטיה 79

הכנסיות המצוירות של   
טרֹודֹוס 28-29

הפארק הארכיאולוגי   
קאטֹו ּפאפֹוס 6, 7, 11, 

93 ,30-31

ָּפָלאיכֹורי 106  

ָקלֹוָּפנאיֹוטיס 43  

אופנוע ים 46

אופנועים

מוזיאון קפריסין   
לאופנועים קלאסיים 

)ניקוסיה( 39

אופני־הרים 50-51

אופניים 50-51, 119

אורתודוכסית, הכנסייה 36

פסטיבלים 67  

ָאָטלאנֶטה, שביל )הר 
 Atalante )אולימפוס

105 ,52

איגנאטיֹוס הקדוש 
41 Ignatios

 Idalion אידאליֹון העתיקה
74

 ,7 Ayia Napa ָאָיה נאָּפה
78–79 ,16–17 ,10

חופים 44, 81  

מועדונים 78  

מסלול הליכה אל   
ּפרֹוָטראס 79

מפה 77  

שביל רכיבה על אופניים   
51

ָאָיה נאָּפה, הפסטיבל 
הבינלאומי של 67

ָאָיה נאָּפה, יער 79

ָאָיה נאָּפה, קתדרלה 
)לימסול( 25

 Agia )ָאָיה סופיה )ניקוסיה
111 Sofia

ָאָיה ֶתקָלה )ָאָיה נאָּפה( 
81 Agia Thekla

ַאיֹוס איָרקֶלאידיֹוס, מנזר 
 Agios הנשים

74 ,40 Irakleidios
 Agios ָאיֹוס אנטוניוס

80 Antonios
 Agios ָאיֹוס דֹוֶמטיֹוס

72 Dometios
ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס ָאָלמאנֹוס, 

 Agios מנזר הנשים
 Georgios Alamanos

41

ָאיֹוס ֶיאֹוריֹוס, האי 
)גיאורגיוס הקדוש( 
49 Ayios Yeoryios

ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס )חצי־האי 
 Agios )ָאָקמאס

32 Georgios
ַאיֹוס יֹוָאניס ָלמָּפדיסטיס 

 Agios Ioannis
105 ,28 Lampadistis
ַאיֹוס ָלזארֹוס, המוזיאון 

הביזנטיני )לרנקה( 
39 Agios Lazaros

ַאיֹוס מינאס, מנזר הנשים 
40 Agios Minas

ַאיֹוס ֶנאֹופיטֹוס, מנזר 
41 Agios Neofytos

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס טיס 
 Agios Nikolaos סֶטאיס

28 tis Stegis
 Agios ַאיֹוס סֹוזֹוֶמנֹוס

74 Sozomenos
 Agios Filon ָאיֹוס פילֹון

112

)ה(איחוד האירופי 37

 Agii ָאִיי ָאנארגירי
53 Anargyri

אינטרנט 121

ָאָיס טריָאס )סיּפאהי( 
112 Agias Trias

 Isaac איסאק קֹוֶמנֹוס
25 Komnenos

 Iskele )איסֶקֶלה )טריקֹומֹו
112

איסֶקֶלה, פסטיבל 
)טריקֹומֹו( 114

איקונות 104

ָאָיה נאָּפה 17  

אירועים חינם 64-65

איָרקֶלאידֹוס, ההגמון 
 Irakleidos מטאמאסֹוס

40

ָאכיֶלָאס, הספינה הטרופה 
48 Achilleas

ָאָלגאדי האלק ּפלאז'י 
113 Alagadi Halk Plaji

ֶאלָיה, הגשר הוונציאני 
106 Elia

ֵאלים יווניים 27

אלכסנדר הגדול 36, 37, 
110

ָאלמירֹוליבאדֹו 
106 Almyrolivado

ָאֶלקסיֹוס קֹוֶמנֹוס, הקיסר 
41 Alexios Komnenos

אמאפורות, מערות 49

ָאמאתּוס העתיקה 
 ,11 ,7 ,6 Amathous

89 ,20–21

אמבולנס 121

אמנות בת־זמננו )ניקוסיה( 
64

אמנות נאיבית, מוזיאון 
)מאזֹוטֹוס( 39

79 Anargyroi ָאנארגירֹוי

ָאנטיפֹוניטיס, מנזר 
112 Antifonitis

ָאנֶיילֹוקטיסטי, כנסייה 
77  Angeloktisti

ָאסּפרֹוקֶרמֹוס 
 ,45 Asprokremmos

95

ָאסקליּפיֹון )קאטֹו ּפאפֹוס( 
31 Asklipion

אפולו 27

ָאּפֹוסטֹולֹוס ָורָנבאס, מנזר 
 Apostolos Varnavas

111

אקוואריום

 Ocean Aquarium  
)ּפרֹוָטראס( 58

ראו גם גני־חיות  

ֶאקטימֹון, הספינה 
49 Ektimon הטרופה

ָאָקמאס, חצי־האי 
 ,32–33 ,11 ,7 Akamas

92

נקודה נופית 54  

שביל רכיבה על אופניים   
51

 Acapulco אקפולקו, חוף
113

ָאקרֹוטירי, חצי־האי 51, 
94  Akrotiri

ארזים, עמק 54

ָארֶטמיס, שביל )הר 
 ,53 Artemis )אולימפוס

105

ארכאית, תקופה 36

ארמון הארכיהגמון 
)ניקוסיה( 13

 Arnaoutis ָארָנאּוטיס, כף
55 ,33

אתנוגרפיה, מוזיאון 
)ּפאפֹוס( 93

אתרי נופש

אתרי נופש למשפחות   
127-28

אתרי פעילויות ו’הכל   
כלול’ 126-27

צפון קפריסין 130-31  

ראו גם חופים  

אתרים ארכיאולוגיים 64

ָאמאתּוס העתיקה 6, 7,   
89 ,20-21 ,11

היישוב הניאוליתי   
כירוקיטיה 79

הכפר הניאוליתי ֶלמָּפה   
94 ,32 ,7

הפארק הארכיאולוגי   
קאטֹו ּפאפֹוס 6, 7, 11, 

93 ,30-31

וּוני 112  

מקדש אפולו ְילאטיס 91  

סֹולֹוי 112  

ָסלאמיס 110  

קברי ָמקרֹוניסֹוס 17, 80אינדקס  

קברים מלכותיים 112  

קּוריֹון 26-27, 92  

ב
באולינג 50

באנג'י, קפיצה 51

ּבּויּוק האן )ניקוסיה( 
13 ,7 Büyük Han

ּבּופאֶבנטֹו, מבצר 
111 Buffavento

בטיחות 120

ביזנטיני, מוזיאון )ּפאפֹוס( 
93

ביזנטינית, מוזיאון וגלריות 
לאמנות )ניקוסיה( 38

ביזנטית, תקופה 36

ביטוח 120

ביטוח נסיעות 120

בירה 63, 125

ביתו של אורפיאוס )קאטֹו 
ּפאפֹוס( 30

ביתו של ָאיֹון )קאטֹו 
ּפאפֹוס( 30

ביתו של דיוניסוס )קאטֹו 
ּפאפֹוס( 30

ביתו של האִג'ֶייאֹורגאקיס 
קֹורֶנסיֹוס )ניקוסיה( 

 Hadjigeorgakis
13 Kornesios

ֶּבָלָּפאיס, כנסיית־מנזר 
115 Bellapais

'בננה', רכיבה על 46

בנקים 120

שעות פתיחה 122  

בעלי־חיים 53

ברים

דרום־מזרח קפריסין 82  

דרום־מערב קפריסין 98  

ברנבא הקדוש 36, 37

מנזר ָאּפֹוסטֹולֹוס   
ָורָנבאס 111
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מנזר הנשים ַאיֹוס   
איָרקֶלאידיֹוס 40

קאטֹו ּפאפֹוס 31  

ֶּבֶרנגארָיה, הנסיכה 
 Berengaria מנאבאֶרה

25

ֶּבשינג'י מיל )'המיל 
 Beşinci Mil )'החמישי

113

בתי־חולים 120, 121

בתי־מרקחת 120

בתי־קפה

דרום־מזרח קפריסין 84  

דרום־מערב קפריסין 98  

ניקוסיה 75  

בתי־שימוש 124

ג
גאומטרית, תקופה 36

ג'אמי קאּביר )לימסול( 
25 Cami Kabir

גּוֶזליּורט, פסטיבל 
114 Güzelyurt התפוזים

 Goul, גּול, פיליּפֹוס
29 Philippos

גולף 51

ָגזימאגּוָסה ָפמאגּוסָטה, 
פסטיבל האמנות 

 Gazimağusa והתרבות
114 Famagusta

104–105 Galata ָגלאָטה

גלישת קיט 46

גלישת רוח 46

גלריות ראו מוזיאונים 
וגלריות

גמלים

פארק הגמלים מאזֹוטֹוס   
58

)ה(גן העירוני )לימסול( 25

גני־חיות

גן־החיות של ּפאפֹוס 59  

מיני גן־חיות ֶלֶמסֹוס 59  

פארק הגמלים מאזֹוטֹוס   
58

ראו גם אקוואריום;   
חיות־בר

גנים, ראו פארקים וגנים

גסטהאוסים 129-30

 ,17 Gkreko גֶרקֹו, כף
79 ,56–57 ,34–35

ד
73 Dali דאלי

95 Dasoudi דאסּודי

דואר 121

 Diarizos דיָאריזֹוס, עמק
54

דיג 46, 50

 Digenis דיֶגניס ָאקריטאס
54 Akritas

דירות להשכרה 128

דרום־מזרח קפריסין 
76-85

ברים ופאבים 82  

בתי־קפה ומסעדות 84  

חופים 81  

חיי־לילה 82  

מסלולי הליכה 79  

מסעדות 85  

מפות 76-77, 79  

עוד מן המיטב 80  

דרום־מערב קפריסין 
88-99

בוקר בּפאפֹוס 93  

ברים, פאבים ובתי־קפה   
98

חופים 95  

חיי־לילה 97  

מסעדות 99  

מפה 88-89  

עוד מן המיטב 94  

קניות 96  

דרּוֵסיָאה )דרּוָשה( 
94 ,33 Drouseia
דרּוָשה )דרּוֵסיָאה( 

94 ,33 Dhrousha
80 Deryneia ֶדריֵניָאה

דרכון 120

32 Drepano דֶרּפאנֹו, כף

ה
 Hala האָלה סולטן ֶטֶקה

 ,80 Sultan Tekke
86–87

הומרוס 31

 Horteri הֹורֶטרי, שביל
52-53

הילאריֹון הקדוש, מבצר 
115 ,100-101

היסטוריה 36-37

ניקוסיה 12  

קאטֹו ּפאפֹוס 31  

הכנסייה הקתולית 36

הלנה הקדושה 40

הלניזם 36

ָאמאתּוס העתיקה 21  

המוזיאון לארכיאולוגיה 
)ּפאפֹוס( 93

הפסטיבל הבינלאומי 
לדרמה יוונית עתיקה 

)ּפאפֹוס( 66

'הקו הירוק' )'קו אטילה'( 
72 ,64 ,37

 Olympus הר אולימפוס
104 ,55

טרק של בוקר על הר   
אולימפוס 105

54 Tripylos הר טריּפילֹוס

 Haram, ָהראם, אּום
80 Umm

ו
42 Vavla ואבָלה

65 ,17 Varosia וארֹוסָיה

)ה(ווילה של תיזיאוס 
)קאטֹו ּפאפֹוס( 30

וול סטריט 49

112 Vouni וּוני
ויזה 120

וילות להשכרה 128-29

ונציה 36

הגשר הוונציאני ֶאלָיה   
106

ֶוָרה ֵקיי, הספינה הטרופה 
48 Vera K

ז
ֶזנֹוּבָיה, הספינה הטרופה 

48 Zenobia
'חוף הזהב' 113

ח
חופים 44-45

ֶאבדימּו 44, 95  

אּונּוצ'ּונג'ּו מיל )'המייל   
ה־13'( 113

ָאָיה נאָּפה 16-17, 44  

ָאָיה ֶתקָלה )ָאָיה נאָּפה(   
81

ָאָלגאדי האלק ּפלאז'י   
113

ָאסּפרֹוקֶרמֹוס 45, 95  

ֶּבשינג'י מיל )'המייל   
החמישי'( 113

דאסּודי 95  

דרום־מזרח קפריסין 81  

דרום־מערב קפריסין 95  

חוף אקפולקו 113  

חוף המושל 44, 95  

חוף ליָמנאקי 79  

חוף ֶמֶקנזי )לרנקה( 81  

חוף ָמקרֹוניסֹוס 17, 81  

חוף ניסי 16  

חוף קִריֹו ֶנרֹו )ָאָיה   
נאָּפה( 79, 81

חצי־האי ָאָקמאס 11, 33  

ֶירֹוסקיּפּו 95  

לאקי 33  

לּוָמה )ֶּפרֶנָרה( 81  

מפרץ האלמוגים 7, 33,   
95 ,44

מפרץ כריסֹוחּו )ּפֹוליס(   
95

מפרץ לאָרה 33, 44,   
113 ,95

מפרץ עץ התאנה   
)ּפרֹוָטראס( 81

מפרץ קֹונֹוס 81  

נאנקֹומי 113  

ָסלאמיס 113  

סקּוטארי 113  

ּפאלּוָרה 113  

ּפאפֹוס 44  

ּפֹוליס 45, 94  

ּפֹומֹוס 95  

פיניקּוֶדס )לרנקה( 81  

ּפיסּורי 44, 94, 95  

ּפרֹוָטראס 45, 77, 81  

צפון קפריסין 113  

ֶקרִמָיה 79  

רֹונאס 113  

חיות־בר 53

ָאָלגאדי האלק ּפלאז'י   
113

חצי־האי ָאָקמאס 33  

ראו גם אקוואריום;   
ציפורים; גני־חיות

חיי־לילה

דרום־מזרח קפריסין 82  

דרום־מערב קפריסין 97  

חיים ימיים, מוזיאון )ָאָיה 
נאָּפה( 39

חשמל, מכשירים 122

ט
80 ,42 Tochni טֹוכני

טחנת החרובים, מוזיאון  
)לימסול( 25, 91–90

טיול בזול

טיפים לחיסכון בכסף   
65

קפריסין בחינם 64-65  

טיולי שיט

הגעה לקפריסין 118  

טיולים מודרכים 64, 123

‘טיים ֶשר', ספסרים 120, 
124

טימיֹוס סטאברֹוס )הצלב 
 Timios )הקדוש

29 Stavros
טיסה 118, 119

טיפים 123

טיפים לחיסכון בכסף 65

טלוויזיה 122

טלפון 120-21

טלפונים ניידים 120-21

טניס 50

טרֹודֹוס, הכנסיות 
המצוירות 11, 28-29, 

103

 Troödos טרֹודֹוס, הרים
102-107 ,7 ,6

טרק של בוקר על הר   
אולימפוס 105

מסעדות 107  

מפה 102  

עוד מן המיטב 106  

טרֹודֹוס, יער 51

 Trimiklini טרימיקליני
106

טריקֹומֹו )איסֶקֶלה( 
112 Trikomo

טריקֹומֹו, פסטיבל 
)איסֶקֶלה( 114

74 Tarnassos ָטרנאסֹוס
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טרקטורונים 50

טרקים בהרים 50

י
יאכטה, הפלגה 46

יאליָאס, המסלול המעגלי 
51 Gialias

77 Janus יאנּוס, המלך

יובל, שרטונים 49

יין 63, 67, 125

ילדים, מוקדי עניין 58-59

יקבים 62-63

 Gerakies ֶיראקֶייס, שביל
53

 Geroskipou ֶירֹוסקיּפּו
95 ,94

כ
כירוקיטיה, היישוב 

 Choirokoitia הניאוליתי
79

כנסיות 64-65

ָאיֹוס אנטוניוס 80  

ָאיֹוס דֹוֶמטיֹוס 72  

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס טיס   
סֶטאיס 28

ָאָיס טריָאס )סיּפאהי(   
112

איקונות וציורי־קיר 104  

ָאנארגירֹוי 79  

הכנסיות המצוירות של   
טרֹודֹוס 11, 28-29, 103

המלאך מיכאל )טרֹודֹוס(   
28

המלאך מיכאל   
טריִּפיֹוטיס )ניקוסיה( 12

טימיֹוס סטאברֹוס   
)הצלב הקדוש( 29

כנסיית ָאנֶיילֹוקטיסטי 77  

כנסיית הנמל )ָאמאתּוס(   
20

כנסיית ּפאנאָיה   
כריסֹוסּפיליֹוטיָסה 74

ֶמטאמֹורפֹוזי טּו סֹוטירּו   
106 ,28

מרכז קפריסין 74  

ניקולאס הקדוש   
)ניקוסיה( 111

סֹוטיָרה 80  

סטאברֹוס טּו ָאָיסמאטי   
29

ּפאנאָיה טּו ָאראָקה 29  

ּפאנאָיה טּו מּוטּוָלה 28  

ּפאנאָיה טיס ּפֹודיתּו 29  

ּפאנאָיה פֹורביֹוטיָסה 29  

ָּפָלאיכֹורי 106  

ֶּפריסֶטרֹוָנה 74  

ָקאימאקלי 72  

קפלת ָאָיה ָורבאָרה   
 Agia )אמאתּוס(

20 Varvara

שאֶּפל רֹויאל 77  

ראו גם כנסיית־מנזר;   
קתדרלות; מנזרים

כנסיית־מנזר

ֶּבָלָּפאיס 115  

כסף 120

כף ָארָנאּוטיס 33, 55

כף גֶרקֹו 17, 35–34, 
79 ,56–57

 Cape כף דֶרּפאנֹו
32 Drepano

כפרים נופיים 42-43

כפרים

כפרים נופיים 42-43  

מרכז קפריסין 74  

כרטיסי אשראי 120

כריסֹורֹויאטיָסה, מנזר 
 ,33 Chrysorrogiatissa

94 ,41

ל
ָלאיקי ֶייטֹונָיה )ניקוסיה( 

13 Laïki Geitonia
לאניטיס, מתחם טחנת 

החרובים )לימסול( 
90–91 ,25 Lanitis

לאּפָטה, פסטיבל התיירות 
114 Lapta

33 ,7 Lakki לאקי

 ,33 Lara לאָרה, מפרץ
113 ,95 ,44

ֶלֶבנטיס, ָאָנסטאסיֹוס 
 Leventis, Anastasios

38

ֶלֶבנטיס, גלריה א.ג 
 AG Leventis )ניקוסיה(

38 ,6 Gallery
ֶלֶבנטיס, המוזיאון העירוני 

)ניקוסיה( 38

ֶלדָרה, מצפה הכוכבים 
12 Ledra )ניקוסיה(

 La Cava ָלה קאָבה, מבצר
74

 Lusignan, לּוזיניָאן, גי ֶדה
37 ,36 Guy de
לּוזיניָאן, שושלת 

115 ,36 ,12 Lusignan
81 Louma )לּוָמה )ֶּפרֶנָרה

43 Lofou לֹופּו

לוקאס מבשר הבשורה 
74

80 Liopetri ליֹוֶּפטרי

 Limanaki ליָמנאקי, חוף
79

ליָמנאקי, נמל )ָאָיה נאָּפה( 
16 Limanaki

7 Limassol לימסול

הקרנבל 66  

לימסול ההיסטורית 11,   
90 ,24-25

מפה 89  

לימסול, המוזיאון העירוני 
לפולקלור 93

לימסול, מוזיאון 
לארכיאולוגיה 25

לימסול, פסטיבל היין 67

ליתרֹודֹונטאס 
 ,51 Lythrodontas

72–73

ֶלֶמסֹוס, מיני גן־חיות 
59 Lemesos

ֶלמָּפה, הכפר הניאוליתי 
94 ,32 ,7 Lempa
ָלּפידאריּום )מוזיאון 
האבנים; ניקוסיה( 

111 Lapidarium
79 ,51 Lefkara ֶלפקאָרה

ֶלפקאָרה, השביל המעגלי 
52

ֶלפקאָרה, מוזיאון לרקמה 
מסורתית 39

112 Lefka ֶלפָקה

72 Latsia ָלצָיה

81 ,7 ,6 Larnaka לרנקה

מוזיאון ּפֶייריֶדס 10,   
18-19

מפה 77  

לרנקה, גלריית האמנות 
העירונית 39

לרנקה, מבצר ומוזיאון 
מחוזי לימי־הביניים 78

לרנקה, מוזיאון 
לארכיאולוגיה 39, 78

לרנקה, פסטיבל 66

לשכות מידע לתיירים 
122-23

מ
מאזֹוטֹוס, פארק הגמלים 

58

מבצרים

לימסול 24  

מבצר ּבּופאֶבנטֹו 111  

מבצר הילאריֹון הקדוש   
115 ,100-101

מבצר ָלה קאָבה 74  

מבצר לרנקה והמוזיאון   
המחוזי לימי־הביניים 78

מבצר קֹולֹוסי 90  

מבצר קיֶרנָיה 110  

מבצר ָקנטאָרה 112  

ִמבשלות־בירה 62-63

מגורים 125-31

ָמדארי, שביל רכס 
103 Madari

ֶמהֶמטג'יק, פסטיבל 
 Mehmetcik הענבים

114

מוזיאון הדואר של 
קפריסין )ניקוסיה( 39

)ה(מוזיאון העירוני 
לפלאונטולוגיה )לרנקה( 

39

)ה(מוזיאון עירוני 
לפולקלור )לימסול( 25

מוזיאון קפריסין 
לאופנועים קלאסיים 

)ניקוסיה( 39

מוזיאון קפריסין 
לגיאוגרפיה )סטרֹובֹולֹוס( 

70

מוזיאון קפריסין לימי־
הביניים )לימסול( 24, 

39

מוזיאון קפריסין )ניקוסיה( 
71 ,38 ,14-15 ,10 ,6

מוזיאונים וגלריות 38-39

שעות פתיחה 122  

אֹוֶלָאסטרֹו )ָאנוגיָרה( 39  

אמנות בת־זמננו   
)ניקוסיה( 64

גלריה א.ג. ֶלֶבנטיס,   
)ניקוסיה( 6, 38

גלריית האמנות   
העירונית של לרנקה 39

המוזיאון הביזנטיני   
)ּפאפֹוס( 93

המוזיאון הביזנטיני ַאיֹוס   
ָלזארֹוס )לרנקה( 39

המוזיאון העירוני   
ֶלֶבנטיס )ניקוסיה( 38

המוזיאון העירוני   
לפולקלור של לימסול 

93 ,25

המוזיאון העירוני   
לפלאונטולוגיה )לרנקה( 

39

המוזיאון לאמנות   
נאיבית )מאזֹוטֹוס( 39

המוזיאון לארכיאולוגיה   
)ּפאפֹוס( 93

המוזיאון לאתנוגרפיה   
)ּפאפֹוס( 93

המוזיאון למאבק   
השחרור )ניקוסיה( 39

ָלּפידאריּום )מוזיאון   
האבנים; ניקוסיה( 111

מבצר לרנקה והמוזיאון   
המחוזי לימי־הביניים 78

מוזיאון האריגה בכפר   
פיטי 39

מוזיאון הדואר של   
קפריסין )ניקוסיה( 39

מוזיאון המטבעות של   
קפריסין )סטרֹובֹולֹוס( 

39

מוזיאון הספינות   
הטרופות )קיֶרנָיה( 110

מוזיאון וגלריות לאמנות   
ביזנטינית )ניקוסיה( 38

מוזיאון טחנת החרובים   
)לימסול( 25, 90-91

מוזיאון לחיים ימיים   
)ָאָיה נאָּפה( 39

מוזיאון לימסול   
לארכיאולוגיה 25

מוזיאון ֶלפקאָרה   
לרקמה מסורתית 39
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מוזיאונים וגלריות, המשך

מוזיאון לרנקה   
לארכיאולוגיה 39, 78

מוזיאון ּפֶייריֶדס )לרנקה(   
78 ,18-19 ,10

מוזיאון קיֶרנָיה   
לפולקלור 112

מוזיאון קפריסין   
)ניקוסיה( 6, 10, 14-15, 

71 ,38

מוזיאון קפריסין   
לאופנועים קלאסיים 

)ניקוסיה( 39

מוזיאון קפריסין   
לגיאוגרפיה )סטרֹובֹולֹוס( 

70

מוזיאון קפריסין לימי־  
הביניים )לימסול( 24, 

39

מוזיאון תאלאָסה )ָאָיה   
נאָּפה( 38

קרן ּפֶייריֶדס )לרנקה( 6,   
39 ,7

43 Monagri מֹונאגרי

מונית 119

מוסיקה 91

פסטיבלים 66-67, 114  

מועדונים

ָאָיה נאָּפה 78  

)ה(מושל, חוף 44, 51, 95

מזג אוויר 122

מזטים 61

מזרקה

מי הקסם המרקדים   
)ּפרֹוָטראס( 58

ֶמטאמֹורפֹוזי טּו סֹוטירּו 
 Metamorfosi tou

106 ,28 Sotirou
מטבע 120

מי הקסם המרקדים, 
מזרקה )ּפרֹוָטראס( 58

מפות
ָאָיה נאָּפה 17, 77  
דרום ניקוסיה 71  

דרום־מזרח קפריסין   
79 ,76-77

דרום־מערב קפריסין   
88-89

הכנסיות המצוירות של   
טרֹודֹוס 29

הפארק הארכיאולוגי   
קאטֹו ּפאפֹוס 31

הר אולימפוס 105  
הרי טרֹודֹוס 102  

חופים 45  
חצי־האי ָאָקמאס 32  

כפרים נופיים 43  
לימסול 24, 89  

לרנקה 77  
מנזרים ומנזרי נשים 40  

מרכז קפריסין 70, 73  
ניקוסיה 73  

ּפאפֹוס 89, 93  
צפון ניקוסיה 111  

צפון קפריסין 108-109  
קּוריֹון 26  

קפריסין 6-7, 10-11  
מפלים

מפל קאֶלדֹונָיה 54, 104  
מפרץ האלמוגים )קורל 

ֵּביי( 7, 33, 44, 95
מפרץ כריסֹוחּו )ּפֹוליס( 

95 Chrysochou
מצנחי רחיפה 47

ָמקאריֹוס, ארכיבישוף 
37 Makarios

קבר 106  
מקדש אפולו ְילאטיס 

91 Apollo Ylatis
ֶמֶקנזי, חוף )לרנקה( 

81 Mackenzie
ָמקרֹוניסֹוס, חוף 

81 ,17 Makronissos

מי שתייה 120, 125

מידע לתיירים 122-23

מיסמאלֹוָיה, שונית 
48-49 Mismaloya

ָמָכאיראס, מנזר 
74 ,40 Machairas

מכבי־אש 121

)ה(מלאך מיכאל )טרֹודֹוס( 
 Archangelos Michael

28

)ה(מלאך מיכאל 
טריִּפיֹוטיס )ניקוסיה( 

 Archangelos Michael
12 Trypiotis

מלונות 125-131

גסטהאוסים 129-30  

מלונות יוקרה 126  

מנזרי נשים

ַאיֹוס איָרקֶלאידיֹוס 40,   
74

ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס ָאָלמאנֹוס   
41

ַאיֹוס מינאס 40  

ראו גם מנזרים  

מנזרים 40-41, 64-65

ָאָיה נאָּפה 16  

ַאיֹוס יֹוָאניס ָלמָּפדיסטיס   
105 ,28

טרימיקליני 106  

מנזר ַאיֹוס ֶנאֹופיטֹוס 41  

מנזר ָאנטיפֹוניטיס 112   

מנזר ָאּפֹוסטֹולֹוס   
ָורָנבאס 111

מנזר כריסֹורֹויאטיָסה   
94 ,41 ,33

מנזר ָמָכאיראס 40, 74  

מנזר סטאברֹו־וּוני 40,   
79

מנזר ּפאנאָיה טּו סינטי   
40

מנזר קיקֹוס 41  

ָמקרֹוניסֹוס, קברים 
80 ,17 Makronissos

מרחצאות אפרודיטה 
)חצי־האי ָאָקמאס( 32, 

55

מרכז קפרין 70-75

בתי־קפה ומסעדות   
בניקוסיה 75

כפרים וכנסיות 74  

מפות 70, 73  

מרכזי תרבות 65

ָמָרתאָסה, עמק 
106 Marathasa

משטרה 121

משקאות 125

משקאות חריפים 125

נ
113 Nankomi נאנקֹומי

נהיגה 118-119

ניאוליתיים, אתרים

היישוב הניאוליתי   
כירוקיטיה 79

הכפר הניאוליתי ֶלמָּפה   
94 ,32 ,7

ניסי, חוף )ָאָיה נאָּפה( 
81 ,16 Nissi

6 Nicosia ניקוסיה

בתי־קפה ומסעדות 75  

העיר מוקפת החומה   
70-71 ,12-13 ,10

מוזיאון קפריסין 10,   
14-15

מפות 71, 73  

קניות 73  

ראו גם צפון ניקוסיה  

ניֶקפֹורֹוס פֹוקאס, הקיסר 
 Nikephoros Phokas

37 ,36

נכים, מטיילים 122

נקודות נופיות 54-55

ּפאנאָיה טיס ָאמאסגּו   
40

ראו גם כנסיית־מנזר;   
כנסיות

מסגדים

ָאָיה סופיה )ניקוסיה( 111  

ג'אמי קאּביר )לימסול(   
25

האָלה סולטן ֶטֶקה 80,   
86-87

מסגד ֶסליִמֶייה )ניקוסיה(   
22-23 ,12 ,7

מסלולי הליכה

בוקר בּפאפֹוס 93  

בוקר בצפון ניקוסיה 111  

בוקר של קניות   
בניקוסיה 73

דרום־מזרח קפריסין 79  

טיולי הליכה מודרכים   
123

טרק של בוקר על הר   
אולימפוס 105

טרקים בהרים 50  

שביל החוף 64  

שביל רכס ָמדארי 103  

שבילי הליכה 52-53  

מסעדות 124-25

דרום־מזרח קפריסין 85  

דרום־מערב קפריסין 99  

הרי טרֹודֹוס 107  

ניקוסיה 75  

צפון קפריסין 115  

שעות פתיחה 122  

ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות 118, 119

מערות

מערות האמאפורות 49  

ּפאלאָיה ֶאנקֶלאיסטָרה   
94

ס
סוויטות 128

80 Sotira סֹוטיָרה

סוכר, פסטיבל 114

112 Soloi סֹולֹוי

סוסים, רכיבה 50

סטאברֹו־וּוני, מנזר 
79 ,40 Stravrovouni
סטאברֹוס טּו ָאָיסמאטי 

 Stavros tou
29 Agiasmati

70 Strovolos סטרֹובֹולֹוס

43 Silikou סיליקּו

סכנות ומטרדים 120

ֶסלאדי טּו סטאברֹוס 
53 Selladi tou Stavros

ָסלאמיס 110, 113

ֶסלים 'השיכור' 37

ֶסליִמֶייה, מסגד )ניקוסיה( 
22-23 ,12 ,7 Selimiye

ספורט אתגרי 51

ספורט ימי 46-47

ספורט

ספורט ימי 46-47  

פעילויות ביבשה 50-51  

ספינות טרופות

אתרי צלילה 48-49  

מוזיאון הספינות   
הטרופות )קיֶרנָיה( 110

113 Skoutari סקּוטארי

סקי 51

סקי מים 47

ָסראנָדה קֹולֹוֶנס )קאטֹו 
 Saranda )ּפאפֹוס

30 Kolones

ע
עות׳מאנית, אימפריה 36

עישון 123

עיתונים 122, 123

אינדקס » 139 138 » אינדקס



עץ התאנה, מפרץ 
)ּפרֹוָטראס( 45, 81

עצמאות )1960( 36-37

פ
פאבים

דרום־מזרח קפריסין 82  

דרום־מערב קפריסין 98  

פאולוס הקדוש 31, 36, 
40

 Paulus, פאולוס, ֶסרגיּוס
36 Sergius

ּפאלאָיה ֶאנקֶלאיסטָרה 
94 Palaia Enkleistra

113 Paloura ּפאלּוָרה

ּפאנאָיה טּו ָאראָקה 
29 Panagia tou Araka

ּפאנאָיה טּו מּוטּוָלה 
 Panagia tou

28 Moutoulla
ּפאנאָיה טּו סינטי, מנזר 
40 Panagia tou Sinti

ּפאנאָיה טיס ָאמאסגּו 
 Panagia tis Amasgou

40

ּפאנאָיה טיס ּפֹודיתּו 
 Panagia tis Podithou

29

ּפאנאָיה כריסֹוסּפיליֹוטיָסה, 
 Panagia כנסייה

74 Chrysospiliotissa
ּפאנאָיה פֹורביֹוטיָסה 

 Panagia Forviotissa
29

 Pano ּפאנֹו ּפאנאָיה
33 Panagia

92–93 ,6 Pafos ּפאפֹוס

 CitySightseeing  
)ּפאפֹוס( 58

בוקר בּפאפֹוס 93  

חופים 44  

מפה 89  

פסטיבלים 66, 67  

 Prodromos ּפרֹודרֹומֹוס
106

77 Protaras ּפרֹוָטראס

חופים 45, 81  

מסלול הליכה מָאָיה   
נאָּפה 79

 Profitis ּפרֹופיטיס איליַאס
52 Ilias

פרחים 55

 Peristerona ֶּפריסֶטרֹוָנה
74

81 Pernera ֶּפרֶנָרה

ֶּפרֶספֹוֶנה, שביל 
52 Persephone

פשיעה 120

צ
)ה(צוללת הצהובה )ָאָיה 

נאָּפה( 59

ציורי־קיר 104

צילום 123

ציפורים 53

ָאקרֹוטירי, חצי־האי 94  

צלילה 47, 48-49

צפון ניקוסיה 6, 7, 109

בוקר בצפון ניקוסיה 111  

מפה 111  

צפון קפריסין 108-15

אתרי נופש 130-31  

בוקר בצפון ניקוסיה 111  

חופים 113  

מסעדות 115  

מפה 108-109  

עוד מן המיטב 112  

פסטיבלים 113  

צרכים מיוחדים, מטיילים 
עם 122

שביל רכיבה על אופניים   
51

ּפאפֹוס אפרודיטה, 
פסטיבל האופרה 67

ּפאפֹוס, גן־החיות של 59

ּפאפֹוס, שער )ניקוסיה( 12

פארקי מים

 Aphrodite Waterpark  
)ּפאפֹוס( 59

 Fasouri Watermania  
)לימסול( 58, 91

WaterWorld )ָאָיה   
נאָּפה( 16, 59

פארקי שעשועים

 Aphrodite Waterpark  
)ּפאפֹוס( 59

 Fasouri Watermania  
)לימסול( 58, 91

WaterWorld )ָאָיה   
נאָּפה( 16, 59

פארקים וגנים

ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס ָאָלמאנֹוס,   
מנזר הנשים 41

הגן העירוני )לימסול( 25  

94 Pegeia ֶּפֵגיָאה

106 Foini פֹואיני

ּפֹוטאמֹוס ליֹוֶּפטריּו 
 Potamos Liopetriou

80 ,17

73 Potamia ּפֹוטאמָיה

 ,45 ,32 ,7 Polis ּפֹוליס
95 ,94

95 Pomos ּפֹומֹוס

 Petra tou ֶּפטָרה טּו רֹומיּו
54 Romiou

 Petra ֶּפטָרה יאליָאס
49 Gialias
43 Fyti פיטי

פיטי, מוזיאון האריגה 
בכפר 39

פייר הראשון, המלך 
37 Pierre I

ק
קאטֹו ּפאפֹוס, הפארק 

 Kato הארכיאולוגי
 ,30–31 ,11 ,7 ,6 Pafos

93

72 Kaïmakli ָקאימאקלי

קאֶלדֹונָיה, מפל 
104 ,54 Caledonia

קאֶלדֹונָיה, שביל 52

 Kakopetria קאקֹוֶּפטִרָיה
104 ,43

קברים מלכותיים 112

'קו אטילה' )'הקו הירוק'( 
72 ,64 ,37

90 Kolossi קֹולֹוסי, מבצר

קֹוָמנדארָיה, פסטיבל 
66 Commandaria

 ,79 Konnos קֹונֹוס, מפרץ
81

קונסוליות 121

66 Kouklia קּוקִלָיה

קּורּבאן ָּביראם )חג 
 Kurban )הקורבן

114 Bayram
 ,8–9 ,7 Kourion קּוריֹון

92 ,26–27 ,11

קּוריֹון, אירועי הקיץ 66

קֹורֶנסיֹוס, האִג'ֶייאֹורגאקיס 
 Kornesios,

37 Hadjigeorgiakis
80 Kition קיִטיֹון

41 Kykkos קיקֹוס, מנזר

 ,7 Kyrenia קיֶרנָיה
115 ,68–69

קיֶרנָיה, מבצר 110

קיֶרנָיה, מוזיאון לפולקלור 
112

קיֶרנָיה, פסטיבל הזיתים 
114

קלאסית, תקופה 36

 ,42 Kalavasos ָקָלבאסֹוס
80

ּפֶייריֶדס, דימיטריוס 
19 Pierides, Dimitrios
ּפֶייריֶדס, מוזיאון )לרנקה( 

78 ,18-19 ,10

ּפֶייריֶדס, קרן )לרנקה( 6, 
39 ,7

43 Filaretos פילאֶרטֹוס

פיניקּוֶדס )לרנקה( 
81 Finikoudes

 ,94 ,44 Pissouri ּפיסּורי
95

 Pitsylia ּפיצילָיה, אזור
106

 ,42 Fikardou פיקארדּו
74

51 Pyrgos ּפירגֹוס

103 Platres ּפלאטֶרס

106 Palaichori ָּפָלאיכֹורי

 Palaipafos ָּפָלאיּפאפֹוס
94

ָפמאגּוסָטה מימי־הביניים 
110 Famagusta
ָפמאגּוסָטה, שער 

)ניקוסיה( 13

פסטיבל המוסיקה 
הבינלאומי של ֶּבָלָּפאיס 

114 ,66

פסטיבל פארוס 
הבינלאומי למוסיקה 

קאמרית )קּוקִלָיה( 66

פסטיבלים 66-67

פסטיבלים דתיים   
אורתודוכסים 67

צפון קפריסין 113  

קפריסין בחינם 64  

פסטיבלים דתיים 67

 Psilo ּפסילֹו ֶדנדרֹו, יער
51 Dendro

 Pera Chorio ֶּפָרה חֹוריֹו
74

פרהיסטורית, קפריסין 36

ָקלֹוָּפנאיֹוטיס 
43 Kalopanagiotis
 Kaminaria ָקמינארָיה

106

 Kantara ָקנטאָרה, מבצר
112

קניות 124, 125

דרום־מערב קפריסין   
96

ניקוסיה 73  

שעות פתיחה 122  

ראו גם שווקים  

55 Xeros קֶסרֹוס, עמק

קרטינג 50

קִריֹו ֶנרֹו, חוף )ָאָיה נאָּפה( 
81 ,79 Kryo Nero

 Kryos קִריֹוס ּפֹוטאמֹוס
51 Potamos

79 Kermia ֶקרִמָיה

)ה(קרנבל )לימסול( 66

ָקרּפאסָיה, חצי־האי 
111 Karpasia

קתדרלות

ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס )חצי־האי   
ָאָקמאס( 32

קתדרלת ָאָיה נאָּפה   
)לימסול( 25

ראו גם כנסיות  

ר
רדיו 122

רומים

ָאמאתּוס העתיקה 21  

הפארק הארכיאולוגי   
קאטֹו ּפאפֹוס 30-31, 93

מוזיאון ּפֶייריֶדס )לרנקה(   
19

קּוריֹון 26-27  

113 Ronnas רֹונאס

רופאים 120
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ריצ'רד לב הארי, מלך 
אנגליה 36, 37

ָאמאתּוס 21  

וֶּבֶרנגארָיה 25  

)ה(רפובליקה התורכית 
של צפון קפריסין 

108–15 ,37 )TRNC(

ש
 Chapelle שאֶּפל רֹויאל

77 Royale
שביל החוף 64

שגרירויות 121

שודדי קברים 15

שווקים 65

לימסול 25  

שחייה 46

שיחון 141-43

שיט

הגעה לקפריסין 118,   
119

הפלגה ביאכטה 46  

מוזיאון הספינות   
הטרופות )קיֶרנָיה( 110

צלילה אל ספינות   
טרופות 48-49

שימור

חצי־האי ָאָקמאס 33  

שירותי בריאות 120

שירותי חירום 121

שנירקול 47, 48-49

שעון 122

שעות פתיחה 122

שפה, שיחון 141-143

ֶשֶקר ָּביראמי )פסטיבל 
 Şeker Bayramı )הסוכר

114

שרלוט ֶדה ּבֹורּבֹון 
 Charlotte de

77 Bourbon

ת
תאלאָסה, מוזיאון )ָאָיה 

38 Thalassa )נאָּפה
תחבורה 118-19

תיאטרון, פסטיבל 
)ניקוסיה( 114

תיירות כפרית 129-30
105 Tillyria תילירָיה

תלמי הראשון, פרעה 110
תקנות המכס 120

שמות מסחריים
 Aphrodite Waterpark

)ּפאפֹוס( 59

 CitySightseeing
)ּפאפֹוס( 58

 Fasouri Watermania
)לימסול( 58, 91

 Ocean Aquarium
)ּפרֹוָטראס( 58

WaterWorld )ָאָיה נאָּפה( 
59 ,16
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