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Κυριακάτικες
Αποδράσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κυπριακή φύση, με τις απαράμιλλες ομορφιές, σας καλεί να την ανακαλύψετε ξανά και ξανά, σε όλες τις εποχές του χρόνου. Ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού, σας δίνει την ευκαιρία μέσω των Κυριακάτικων Αποδράσεων, να ταξιδέψετε στην ιστορία και στον πολιτισμό, να
χαρείτε τη φυσική ομορφιά και την βιοποικιλότητα, να απολαύσετε την παραδοσιακή γαστρονομία του τόπου μας και να προσφέρετε στον
εαυτό σας την εμπειρία του περπατήματος και της ποδηλασίας στα μοναδικά μονοπάτια της κυπριακής φύσης. Οι μεταφορές με λεωφορείο,
με τη συνοδεία διπλωματούχου ξεναγού, προσφέρονται δωρεάν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Για τη συμμετοχή σας στο
πρόγραμμα Κυριακάτικες Αποδράσεις, υπάρχει τίμημα, το οποίο καλύπτει τη διατροφή και τη συμμετοχή στις διάφορες δράσεις.
Κυριακάτικες Αποδράσεις
Αφήστε πίσω την κούραση της καθημερινότητας και χαλαρώστε στα δροσερά δάση, στις κατάφυτες βουνοπλαγιές και στα γραφικά
πετρόκτιστα χωριά της υπαίθρου μας. Το πρόγραμμα προσφέρει κυριακάτικες εξορμήσεις (εξαιρουμένων των θρησκευτικών
ή εθνικών εορτών) από τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2019. Ο κάθε μήνας αντιπροσωπεύει μια θεματική γύρω
από την οποία θα περιστρέφονται τα προγράμματα των εξορμήσεων.
Γενικές πληροφορίες:
Κρατήσεις: Για κρατήσεις και πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 77778050 (ή 22 713760) Δευτέρα με
Παρασκευή, 09:00 – 13:00 και 14:00 – 17:00 και στην ιστοσελίδα www.sundayescapes.com.
Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη στις 11:00 για την επόμενη Κυριακή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δικαίωμα
συμμετοχής θα έχει όποιος κάνει έγκαιρα την κράτηση και πληρωμή του αντίστοιχου αντιτίμου. Οι εξορμήσεις είναι ολοήμερες, με διάρκεια
εξόρμησης 8-10 ώρες.
Όροι και προϋποθέσεις:
1. Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αφορούν στο πρόγραμμα «Κυριακάτικες Αποδράσεις 2018/19» και η όποια
διαφοροποίησή τους δεν δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Ισχύουν μόνο για τις ανάγκες του εν
λόγω προγράμματος.
2. Για να πραγματοποιηθεί η εξόρμηση, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων θα πρέπει να ανέρχεται στα 10 άτομα.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε εξόρμηση διαφέρει ανάλογα με το θέμα/μήνα.
3. Υπάρχει κόστος συμμετοχής στο οποίο περιλαμβάνεται το γεύμα και οι δραστηριότητες της κάθε εξόρμησης. Τα ποτά δεν
περιλαμβάνονται. Το κόστος συμμετοχής διαφέρει κάθε μήνα, ανάλογα με το θέμα της εξόρμησης, αλλά και με την ηλικία (βλ. κόστος
για παιδιά 7-12χρόνων). Ανάλογα με το θέμα υπάρχει διαφορετικό όριο ηλικίας συμμετοχής παιδιών.
4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή παιδιών κάτω των 7 ετών.
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5. Το γεύμα θα περιλαμβάνει κυρίως μεζέδες αλλά θα μπορεί να διαφοροποιηθεί όταν το θέμα της ημέρας είναι η γαστρονομία οπότε θα 		
περιλαμβάνει και το προϊόν του θέματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται νερό ανά 4 άτομα.
6. Όλες οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται μέσω του τουριστικού γραφείου που έχει υποδείξει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και
το αντίτιμο πρέπει να προπληρώνεται.
7. Ακυρώσεις με επιστροφή ολόκληρου του ποσού, γίνονται δεκτές έως μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 		
εξόρμησης.
8. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμά του να αλλάξει ή/και να ακυρώσει τις εξορμήσεις.
9. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εξόρμησης, είτε λόγω μειωμένης ζήτησης είτε λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών, θα 		
ενημερώνεστε την Παρασκευή πριν από την εξόρμηση από το τουριστικό γραφείο και θα επιστρέφεται το σύνολο των χρημάτων.
10. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αλλεργίες ή ατυχήματα.
11. Οι Κυριακάτικες Αποδράσεις έχουν οργανωθεί με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού υπαίθρου και την καλλιέργεια τουριστικής 		
συνείδησης και αφορά κυρίως σε μόνιμους κατοίκους της Κύπρου (εσωτερικός τουρισμός).
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ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

•
•

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ Τουρισμός
Ορεινά

•

Εάν θέλετε να ζήσετε την ξεχωριστή εμπειρία της ποδηλασίας μέσα
στο καταπράσινο και δροσερό περιβάλλον της κυπριακής φύσης,
φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια για να αθληθείτε και
ελάτε στην παρέα μας.

•
•

εκτός από το ποδήλατο θα παρέχεται και κράνος
μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα χρειάζεται να δηλωθούν εκ των προτέρων
α) το ύψος β) βάρος και γ) αν έχετε εμπειρία με εκδρομές με ποδήλατο (από το
1 μέχρι το 5, όπου το ένα είναι καθόλου εμπειρία και το 5 αρκετή εμπειρία)
θα πρέπει ως μέρος της διαδικασίας να υπογραφεί και έντυπο απεμπόλησης
ευθύνης της εταιρείας ποδηλασίας που είναι ειδικό για δραστηριότητες με
ποδήλατο.
βαθμός δυσκολίας διαδρομής “εύκολη / μέτρια”
διάρκεια διαδρομής με ποδήλατο 1,5 ώρα.

Κόστος συμμετοχής: €42

Αναχώρηση:

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή παιδιών κάτω των 12 ετών.

•

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα

•
•
•
•

02 Ιουνίου: από επαρχία Λευκωσίας, ώρα 08:00 π.μ.
Σημείο συνάντησης: Κέντρο Χειροτεχνίας (Λεωφ. Αθαλάσσας)
09 Ιουνίου: από επαρχία Πάφου, ώρα 07:00 π.μ.
Σημείο συνάντησης: Δημοτικός Χώρος στάθμευσης
(Είσοδος Αρχαιολογικού Πάρκου) Κάτω Πάφος
16 Ιουνίου: από επαρχία Λεμεσού, ώρα 08:30
Σημείο συνάντησης: Γραφείο Πληροφοριών
ΚΟΤ Γερμασόγειας
23 Ιουνίου: από επαρχία Λάρνακας, ώρα 07:30
Σημείο συνάντησης: Γραφείο Πληροφοριών ΚΟΤ Λάρνακας
30 Ιουνίου: από επαρχία Αμμοχώστου, ώρα 07:00 π.μ.
Σημείο συνάντησης: Γραφείο Πληροφοριών ΚΟΤ Αγίας Νάπας

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα
Περιγραφή εξόρμησης:
•

Μετάβαση, με ξενάγηση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στο
Τρόοδος. Με την καθοδήγηση και τη συνοδεία επαγγελματιών,
θα χωριστούμε σε ομάδες των 15 ατόμων κάθε φορά και με
ενοικιασμένα ποδήλατα θα απολαύσουμε τη μοναδική εμπειρία
της ποδηλασίας (mountain biking) συνολικής διαρκείας περίπου
2 ωρών. Οι υπόλοιποι, μέχρι να έρθει η σειρά σας, ακολουθείστε
τον/την ξεναγό περπατώντας το μικρό μονοπάτι της φύσης για
να θαυμάσετε τη μοναδική ομορφιά του Τροόδους. Φροντίστε για
κατάλληλη για την περίσταση αθλητική ενδυμασία όπως επίσης
να έχετε μαζί σας καπέλο για τον ήλιο καθώς και νερό.

•

Γεύμα σε τοπική ταβέρνα (δεν περιλαμβάνονται ποτά).
Περιλαμβάνεται νερό ανά 4 άτομα

•

Αναχώρηση και επιστροφή.

Προσοχή: Αν είστε σε καλή φυσική κατάσταση για να ζήσετε την εμπειρία
της ποδηλασίας, φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Ο επαγγελματίας
αρχηγός ποδηλασίας ενδέχεται να αρνηθεί τη συμμετοχή σε όσους δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις, χωρίς την επιστροφή χρημάτων. Επιτρέπεται η συμμετοχή
παιδιών άνω των 12 ετών και μόνο με συνοδεία των γονέων.
Για τη συμμετοχή σας ισχύουν τα πιο κάτω:
• οι συμμετέχοντες πρέπει να προσέρχονται ενδεδυμένοι με αθλητική
περιβολή (βερμούδα, αθλητική μπλούζα και κλειστά αθλητικά παπούτσια)
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