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CUVÂNT ÎNAINTE

Cipru este o țară mică din Marea Mediterană, cu o istorie îndelungată și o
cultură bogată. Istoria și cultura Ciprului sunt printre cele mai vechi din lume.
În Cipru se află trei situri ale Patrimoniul Mondial și alte câteva sunt în curs de
examinare. Insula găzduiește numeroase atracții, de la castele medievale, la
situri arheologice, sate tradiționale frumoase, biserici și mănăstiri.

Aceste manifestări fizice ale patrimoniului nostru cultural ne reamintesc
valoarea și necesitatea imperativă de a ne păstra și promova istoria,
patrimoniul și cultura. Din cauza unei lipse de conștientizare, unele culturi și
limbi sunt pe cale de dispariție. Păstrarea culturii îi încurajează și pe alții să o
cunoască și să se conecteze cu oameni din alte regiuni, culturi și timpuri.  

Prin intermediul instrumentului "Digital Routes", am cartografiat o serie de
rute pentru ca oamenii să descopere patrimoniul cultural al Ciprului. Puteți
explora mâncarea, artele plastice, siturile arheologice de interes, precum și
siturile naturale și cele de ecoturism. Toate acestea vă vor aduce mai aproape
de oamenii și istoria din spatele acestor locuri.
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INTRODUCERE

Cipru este o țară mică din Marea
Mediterană, cu o istorie îndelungată
și o cultură bogată. Istoria și cultura
Ciprului se numără printre cele mai
vechi din lume. Cipru găzduiește trei
situri ale Patrimoniului Mondial și
este în curs de examinare pentru
alte câteva. 

Insula găzduiește numeroase
atracții, de la castele medievale, la
situri arheologice, sate tradiționale
frumoase, biserici și mănăstiri.

Nicosia - orașul vechi
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Scopul acestui ghid cultural este de a prezenta rutele culturale
ale Ciprului (în total există 6 țări partenere și câte un ghid
cultural pentru fiecare dintre acestea).

Acest ghid include 4 rute culturale cu 47 de spații culturale. 





Cyprus map

4 RUTE CULTURALE  

47 DE SPAȚII CULTURALE

HARTĂ 
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ȘTIAȚI CĂ?

Ai stabilit o întâlnire cu prietenii la ora 21:00. 
La ce oră ajungi la locul de întâlnire?

Ai aranjat să te vezi la o cafea cu prietenii. Cât timp crezi că
va dura?

CÂT DE CIPRIOT EȘTI?

a) 20:50
b) 21:05 
c) 21:20

Vrei să bei o băutură răcoritoare. Chioșcul este la 200 de
metri distanță. Ce faci?

a) iei mașina și parchezi fix în fața localului
b) pedalezi până acolo
c) mergi în plimbare până acolo

a) 30 de minute
b) 3+ ore
c) 1,5 ore
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Trece testul!Trece testul!Trece testul!



Este duminică și știi că toți membrii familiei ar trebui să ia
prânzul împreună. Ce credezi că ar trebui să mănânce?

a) Souvla (carne)
b) Legume
c) Paste

În timp ce conduci, semaforul trece de la „verde” la
„galben”. Ce trebuie să faci?

a) Oprești mașina și aștepți culoarea „verde” la          
semafor
b) Mergi mai încet
c) Accelerezi

Dacă ai avut între 0-1 răspunsuri corecte:
Trebuie să încerci din nou. Până atunci, bucură-te de exoticul și (mereu) însoritul
Cipru.

Dacă ai avut între 2-3 răspunsuri corecte:
Trebuie să înveți mai multe despre Cipru. Încearcă mai mult!

Dacă ai avut între 4-5 răspunsuri corecte:
Felicitări! Mergi la următoarele capitole și află mai multe despre Cipru!

Răspunsuri: 1) c   2) a   3) b   4) a    5) c
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GASTRONOMIE

Gastronomia este o parte importantă a culturii insulei și este legată în
mod intrinsec de fiecare eveniment social, cum ar fi reuniunile de familie,
festivalurile religioase, nunțile etc. Bucătăria cipriotă include mâncăruri
copioase din carne și brânzeturi de specialitate, deserturi unice din
roșcove și struguri. Bucătăria cipriotă este un amestec exotic al culturii
grecești cu cea a Orientul Mijlociu.  

Ofto Souvlakia Makaronia tou fournou

Kolokasi Brânză Halloumi Supă Trachanas Sheftallies

Koupepia Souvla Kolokouthkia me ta avga

Preparate din Cipru 
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Plăcintă cu
măsline Bourekia

Flaounes Glyka tou koutaliou

Daktyla Loukoumades

Zivania

Commandaria Bere KEO Cafea cipriotă

Vinuri (alb/rozé/roșu)

Frappe

Băuturi

Patiserie și
deserturi
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ÎNVAȚĂ LIMBA!

Limba oficială a Ciprului este greaca, dar cu un dialect specific numit "dialect
cipriot". "Dialectul cipriot" este o reflectare a istoriei vechi a Ciprului și a
diferiților invadatori străini pe care Cipru i-a îndurat. Acest dialect este un
amalgam de greacă veche și greacă modernă care include, de asemenea,
cuvinte din latină și turcă. 

Iată câteva cuvinte și expresii cipriote:

Română Greacă  
Bună! Γειά (Geia)

Nicosia Λευκωσία (Lefkosia)

Noroc! Γεια μας (Yia mas)

Bună dimineața! Καλημέρα (Kalimera)

Noapte bună! Καληνύχτα (Kalinichta)

Da / Nu Ναί / Όχι (Nai / Ochi)

Mulțumesc! Ευχαριστώ (Efcharisto)

Cu plăcere! Παρακαλώ (Parakalo)

Okay Εντάξει (Entaxi)

Ce faci? Είσαι καλά; (Eisai kala?)

Unde este...? Πού είναι το...; (Pou einai to..?

Nota, vă rog! Το λογαριασμό παρακαλώ
(To logariasmo parakalo)
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RUTE CULTURALE
DE-A LUNGUL INSULELOR



SITURI ARHEOLOGICE

ȘI MONUMENTE

Treisprezece spații culturale sunt incluse în prima rută culturală, dedicată
siturilor și monumentelor arheologice:

Situl arheologic Kition 

Situl oferă primele dovezi care atestă faptul că grecii micenieni au sosit în
Larnaca în secolul al XIII-lea î.Hr., iar fenicienii în secolul al IX-lea î.Hr, aici
existând temple care datează din aceste timpuri.

În antichitate, Kition era renumită pentru portul său, de unde se exportau
multe produse agricole către zona de est a Mării Mediterane, Egipt și Marea
Egee. 

Amplasare: Kition, Leoforos
Archiepiskopou Kyprianou, Larnaca 
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Așezarea neolitică de la Choirokoitia

Situl reprezintă una dintre cele mai importante așezări preistorice din estul
Mediteranei. Aici au fost descoperite urme ale primilor oameni, fermieri veniți
din Orientul Apropiat în jurul mileniului 9 î.Hr. Situl este mărturia modului în
care trăiau vechii locuitori ai insulei, a uneltele pe care le foloseau și a regimul
alimentar. Chirokoitia a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din
1998.

Amplasare: Choirokoitia, 
Highway Nicosia-Limassol 

Banca Ciprului - Fundația Culturală

Înființată în 1984 în capitala Nicosia, Fundația Culturală își propune să
încurajeze cercetarea în domeniul culturii cipriote, al aracheiologiei, istoriei,
artei și literaturii.

Amplasare: Bank of Cyprus Cultural Foundation 86-90
Phaneromenis Str., Nicosia
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Castelul Medieval din Larnaca / Fortul Larnaca

Castelul este situat în centrul orașului Larnaca. Se crede că a fost construit
inițial în timpul Evului Mediu și că a luat forma actuală în timpul dominației
otomane. Regele lusitan Iacob I (1382 - 1398 d.Hr.) a luat decizia construirii
lui cu scopul de a proteja portul orașului. După sfârșitul erei otomane în Cipru,
în 1878, Cipru s-a aflat sub dominație britanică. Britanicii au folosit castelul
drept închisoare în primii ani ai ocupației lor.

Amplasare: Leoforos Athinon, Larnaca

Situl arheologic Agios Georgios Pegeia 

Situl este situat în satul Pegeia de lângă orașul Pafos și prezintă mărturii ale
prezenței primilor creștini, cum ar fi necropola, bazilica și capela care pot fi
găsite aici.

Amplasare: Peyia 
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Situl arheologic Kourion 

În Antichitate, Kourion a fost un oraș construit de romani. Printre altele,
acesta includea Agora romană, casa lui Achilleus, Casa Călugărilor, teatrul
antic, care acum este folosit pentru festivaluri, bazilica creștină, Sanctuarul lui
Apollo Hylates și stadionul antic.

Mormintele Regilor

Situl cuprinde o necropolă de mari dimensiuni ce a fost inclusă în Patrimoniul
Mondial UNESCO. Mormintele de aici sunt unice prin arhitectura lor și se crede
că au fost afectate de egipteni în perioada în care aceștia conduceau Ciprul.

Amplasare: Tombs of the Kings Ave 63,
Chloraka
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Castelul Medieval Kolossi 

Castelul Kolossi a fost construit inițial în secolul al XIII-lea și reconstruit în
forma sa actuală în secolul al XV-lea. Locul a fost folosit ca Mare
Comandament al Cavalerilor Ordinului Sfântului Ioan de Ierusalim, iar în
secolul al XIV-lea a intrat sub domeniul Cavalerilor Templieri. În timpul șederii
lor în Cipru, cavalerii au produs și exportat un vin dulce, care a devenit
cunoscut sub numele de "vin de Commanderie", care este în prezent un tip de
vin tradițional din Cipru.

Amplasare: Archbishop Makarios III
Avenue, Kolossi

Situl arheologic Amathus

Înființată în 1984 în capitala Nicosia, Fundația Culturală își propune să
încurajeze cercetarea în domeniul culturii cipriote, al arheologiei, istoriei, artei
și literaturii.

Amplasare:Agios Tychon, Limassol
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Poarta Famagusta 

Zidurile venețiene care străjuiesc orașul
Nicosia, proiectate de Giulio Savorgano în
1567 au for numite inițial "Porta Giuliana",
amintind de proiectantului lor. Ulterior acestea
au fost redenumit "Poarta Famagusta",
deoarece poarta se deschidea pe drumul care
ducea spre orașul port Famagusta. În prezent,
locul este folosit pentru conferințe, seminarii și
evenimente.

Amplasare: Athinas, Nicosia

Site arheologic al orașului antic Idalion

Orașul antic Idalion (în prezent Dali) a fost fondat de eroul aheu din Războiul
Troian, Chalcanor - un descendent al lui Teucer, fondatorul orașului Salamis.
Potrivit legendei, Idalion este locul unde Adonis - amantul Afroditei - a fost
ucis de iubitul ei gelos Aris, zeul olimpian al războiului. Situl include un muzeu
și un centru pentru vizitatori.

Amplasare: Dali village, Nicosia
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Situl arheologic Tamasos

Tamasos este unul dintre vechile regate ale
Ciprului. Situl arheologic a scos la iveală
templul Afroditei, două morminte regale
maiestuoase, precum și câteva alte morminte
mai mici. Se crede că sanctuarul și altarul au
fost construite în timpul perioade cuprinse
între anii 600 - 475 î.Hr. . O parte din
fortificațiile orașului și instalațiile de
prelucrare a cuprului pot fi văzute în cadrul
sitului. Săpăturile au scos la iveală și ateliere
de cupru asociate cu Afrodita - Astarte,
precum și șase statui supradimensionate din
calcar care datează din secolul al VI-lea î.Hr. ,
când Cipru se afla sub dominație egipteană.

Amplasare: Politiko village, Nicosia
Parcul arheologic din Paphos

Situl este inclus în Patrimoniului Mondial UNESCO din 1980. Parcul include
monumente datate începând cu secolul al IV-lea î.Hr. și până în Evul Mediu,
cea mai mare parte dintre ele fiind din perioada ocupației romane. Situl
include cele patru vile romane principale (casele lui Dionysos, Theus, Aion și
Orfeu) și monumente, cum ar fi Asklepieion, Odeon, Agora și Castelul Saranta
Kolones (Castelul celor 40 de coloane).

Amplasare: Kato Pafos, Pafos
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SITURI NATURALE ȘI

ECOTURISM

Conform Societății Internaționale de Ecoturism, ecoturismul reprezintă o asociere
între conservare, comunități locale și călătorii durabile. În timp ce se află în aceste
situri, vizitatorii ar trebui: să reducă la minimum impactul fizic, social,
comportamental și psihologic, să dezvolte conștientizarea și respectul față de mediu
și cultură, să ofere beneficii financiare directe pentru conservare.

Unsprezece spații culturale sunt incluse în cel de-al doilea traseu cultural al siturilor
naturale și ecoturismului din Cipru:

Baie Afroditei

Acest sit este alcătuit din Cape Arnaoutis, Polis Chrysochous, Pădurea Pafos
și un castel medieval (Pyrgos tis Rigainas) înconjurat de 2 cascade. Conform
legendei, zeița iubirii și a frumuseții, Afrodita, obișnuia să facă baie aici.

Amplasare:Fontana Amoroza,
Neo Chorio, Paphos 
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Traseul din defileul Avakas

Defileul Avakas se află în partea de început
a peninsulei Akamas și a fost desemnat sit
Natura 2000.

Yeronisos

Yeronisos este o mică insulă din Cipru,
situată pe parte opuasă a Ayios
Georgios Peyia din Pafos. În Antichitate,
aceasta a fost un sanctuar al Ciprului. În
1982, pe mica insulă Yeronisos au fost
descoperite ruine ale comunităților elene.
Insula a fost abandonată din cauza unui
cutremur în secolul I î.Hr.

Amplasare: Peyia village, Paphos

Amplasare: Comuna Peyia, Paphos
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Laguna Albastră, Peninsula Akamas

Peninsula Akamas este o zonă unică din
punct de vedere al diversității florei și
faunei și se întinde pe o suprafață de
aproximativ 230 km. Uniunea Europeană a
declarat zona ca fiind endemică. Pe lângă
peisajele naturale de coastă, faună și
păduri, în această zonă se pot vizita și
Băile Afroditei, Peștera Halavron, Lara,
Defileul Avakas, Turnul Reginei, insulițe și
situri arheologice. 

Lacul sărat din Larnaca

În timpul iernii, lacul se umple de apă și
găzduiește păsările migratoare. În 1997
acesta a fost declarat arie protejată în
conformitate cu legislația națională pentru
protecția și managementul naturii și al
vieții sălbatice și cu Directiva europeană
privind habitatele. Lacul a fost declarat sit
Ramsar și sit Natura 2000, fiind unul
dintre cele mai importante biotopuri din
Europa și unul dintre cele mai importante
habitate pentru păsările acvatice din
Europa. 

Amplasare: Akamas, Paphos

Amplasare: Orașul Larnaka 
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Lacul Oroklini

Lacul Oroklini din Larnaca este o zonă sălbatică, ce adăpostește o faună
bogată. Pentru conservarea marii sale biodiversități, zona umedă este
protejată în temeiul legislației europene, fiind astfel desemnată ca sit Natura
2000.

Amplasare: Oroklini, Larnaka

Rezervația Cape Greco 

Zona de coastă și aria protejată din Cape Greco fac parte din situl Natura
2000. Rezervația este bogată în faună și floră și încorporează o rețea de
trasee.

Amplasare: Ayia Napa
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Centrul de educație și informare de mediu Akrotiri

Centrul își propune să promoveze patrimoniul natural și cultural al Peninsulei
Akrotiri prin programe educaționale și exponate. Centrul este alcătuit dintr-o
sală de expoziții, o bibliotecă, o cameră de proiecție și un observator.
Programele educaționale pentru elevi prezintă istoricul și habitatele regiunii.

Amplasare: Akrotiri, Limassol

Centrul de mediu Troodos

Centrul de mediu oferă informații despre Parcul Național Troodos și
importanța sa. Aici se desfășoară activități dedicate familiilor și vizitatorilor
individuali. Centrul include un spațiu de expoziție și un teatru.

Amplasare: Piața Troodos, Limassol
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Cascada Mesa Potamos 

Cascada Mesa Potamos se formează la o altitudine de 900 de metri, fiind
situată în Munții Limassol, în apropierea zonei de picnic Mesa Potamos și a
mănăstirii Timios Prodromos. Apa izvorăște de la o altitudine aproape dublă
față de cea a cascadei, din pădurea Troodos și trece prin Platres pentru a
ajunge la punctul de formare al cascadei. Vizitatorii pot urma traseul scurt
care începe în zona de picnic și continuă cu porțiuni ușor abrupte în unele
părți, însă rezultatul final merită efortul.

Amplasare: Mesa Potamos, Limassol

Barajul Xyliatos

Barajul lui Xyliatos este unul dintre cele mai cunoscute puncte de atracție din
satul Xyliatos, motiv pentru care mulți turiști aleg să viziteze acest loc.
Barajul este construit într-o zonă liniștită de o frumusețe unică.

Amplasare: Xyliatos, Nicosia
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Amplasare: Ktima Gerolemo Winery &  
Vineyards Comuna Omodos, Limassol

Turismul gastronomic înseamnă mai mult decât un stomac plin în timpul călătoriei;
turiștii care se concentrează pe acest aspect folosesc mâncarea ca pe un instrument
pentru a afla mai multe despre cultura și obiceiurile culinare locale. Mâncarea și
băutura reprezintă un instrument pe baza căruia vizitatorii pot să exploreze istoria
locală. Turismul culinar de calitate conectează călătorii cu mâncarea și băutura
autentică, care reflectă și sprijină patrimoniul cultural al comunităților. 

Douăsprezece spații culturale sunt incluse în cea de-a treia rută culturală 

Crama Ktima Gerolemo 

Înființată în 1987 în Omodos, Cipru, crama Ktima Gerolemo oferă vizitatorilor
diferitele tipuri de vinuri tradiționale cipriote.

gastronomie și băuturi
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Amplasare: Kato Drys, Larnaca

Crama și podgoria Ktima Christoudia au fost înființate în 1992, în satul Kato
Drys din Cipru. Aici se produc vinuri tradiționale cipriote.

Ktima Christoudia

Crama Ayia Mavri

Crama Ayia Mavri, fosta cramă Kilani, este situată în satul Koilani din
regiunea Limassol. Aceasta a fost înființată în anii '80 și este administrată de
doamna Yiannoula și domnul Ioannis Ioannidou. Crama este renumită și
premiată pentru vinurile dulci Mosxatos, fiind prima cramă înființată în satul
Koilani.

Amplasare: 8 Archimandriti Kyprianou, Koilani, Limassol
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Crama Sterna oferă vizitatorilor, pe lângă experiența de degustare, și
posibilitatea de a afla istoria vinului din Pafos, prin intermediul muzeului pe
care îl găzduiește

Amplasare: Sternas 50, Kathikas, Paphos

Crama și Muzeul Sterna

Crama Tsangarides

Crama, situată în Lemona, este o afacere de familie care a început prin
vânzarea produselor către piața locală, dar care acum s-a extins și către
piețe internaționale.

Amplasare: Lemona, Paphos
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Amplasare: Kathikas, Paphos

Muzeul produselor alimentare digitale din Cipru

Expoziția virtuală prezintă, prin intermediul
unor tururi virtuale ghidate, informații
despre istoricul alimentelor și băuturilor
cipriote.

Vizitează muzeul online:  

Crama Vasilikon

Crama este situată în regiunea Akamas Laona, în satul
Kathikas.
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Katarina- dulciuri cipriote

Întreprinderea produce și comercializează dulciurile tradiționale ´Glyka
tou koutaliou´, dar desfășoară și tururi ghidate în zona Troodos-Limassol
și în interiorul fabricii 

Amplasare: Kato Polemidia, Limassol

O Mavros Chrysos (Muzeul roșcovelor)

În 1889, în satul Anogyra s-au pus bazele muzeului și fabricii de prelucrare a
roșcovelor. Aici se produce și caramelul cu roșcove, cunoscut sub numele de
Pasteli, un important preparat tradițional local.

Amplasare: Anogyra, Limassol
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Amplasare: Efimi,  Limassol

Amplasare: Anogyra, Limassol

Muzeul vinului din Cipru

Muzeul, care expune o colecție de
vinuri originare din Cipru, este
situat într-o clădire veche,
restaurată, unde se organizează
inclusiv evenimente educative și
culturale. Orchestra
Commandaria (nume al unui vin
cipriot) concertează aici,
abordând un repertoriu care
include atât piese din Epoca
Medievală, cât și lucrări
contemporane.

Muzeul este alcătuit din șase compartimente, însumând șapte camere, unde
sunt expuse de la instrumente vechi și noi de apicultură, la informații despre
cum se fac băuturile tradiționale Commandaria și Zivania, dedicate
voluntarilor ciprioți care au luptat în războaiele balcanice din 1912-1913.
Muzeul prezintă procesele de fabricare și pregătire a produselor de casă, cum
ar fi: pâinea, smochinele uscate și plăcinta cu smochine, producția de vin și
Zivania, precum și activitățile sezoniere, cum ar fi culesul măslinelor, al
migdalelor și al strugurilor.

Muzeul albinelor și al brodajului din Kato Drys
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Amplasare: Agros Village, Limassol

De șaptezeci de ani, pe versanții din satul Agros, familia Tsolaki cultivă
trandafiri de Damasc. Din trandafiri, aici se produce o categorie foarte
diversă de produse, de la dulceață, vin, lichior, la lumânări și produse pentru
îngrijirea feței și a corpului. Cosmeticele sunt disponibile sub numele de
marcă «Venus Rose Cosmetics» , fiind produse ecologice certificate. Dintre
acestea menționăm apa de trandafiri și uleiurile esențiale de trandafiri, cele
datorită cărora afacerea a fost poreclită Fabrica de trandafiri.

Fabrica de trandafiri
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Amplasare: Nicosia old city 

Muzeul gravurii - Hambis

Muzeul a fost înființat în anul
2008, în satul Platanistia. Aici, în
centrul atenției se află arta
gravurii. Vizitatorii au ocazia să
învțe despre istoria artei gravurii
în Cipru. Muzeul oferă
oportunitatea artiștilor de a crea
noi lucrări.

      Artele frumoase

Muzeul municipal Kallinikeio din Athienou

Muzeul cuprinde o colecție de
piese arheologice, o colecție de
artă ecleziastică și o colecția
etnografică.

Amplasare: Athienou, Larnaka
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Arta este un instrument prin care se pot explora alte laturi ale societății, de la artă
la arhitectură, antropologie socială, economie culturală, studii urbane, muzeologie
și sociologie. 
Unsprezece spații culturale sunt incluse în cea de-a patra rută culturală a Artelor
Frumoase:



Muzeul de artă populară din Cipru

Muzeul oferă posibilitatea de a explora istoria Ciprului printr-un tur care
include vizitarea siturilor Arhiepiscopiei: școala grecească din Chrysanthos,
camera Arhiepiscopului Kyprianou, biblioteca vechii arhiepiscopii etc. Obiecte
artizanale țesute, figurine, bijuterii și cărți despre arheologia cipriotă și tradiții
pot fi găsite aici. 

Amplasare: Piața Archbishop Kyprianos, Nicosia 
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Muzeul local al broderiei tradiționale și al prelucrării
argintului din Lefkara

Muzeul local al broderiei tradiționale și al prelucrării argintului din Lefkara
este găzduit în casa Patsalos, numită după proprietarul său care aparținea
uneia dintre cele mai bogate familii din sat

Amplasare: Comuna Lefkara , Larnaca

Galeria A. G. Leventis

Colecției cuprinde preponderent lucrări ale artiști locali, însă există și lucrări
ale artiștilor greci de la începutul secolului al XX-lea, până în anii 1930.

Amplasare: Str. A. G. Leventis 5, Nicosia
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Muzeul bizantin Arsinoe

Muzeul Arsinoe are una dintre cele mai mari colecții de icoane care datează
din perioada cuprinsă între secolul al XIII-lea și secolul al XIX-lea. De
asemenea, aici sunt expuse artefacte sculptate în lemn asociate
ceremonialelor religioase, artefacte din argint și alte metale, de origine locală
și importate, textile (cum ar fi hainele preoților din secolele al XVIII-lea și al
XIX-lea și haine episcopale), cărți și manuscrise rare.

Amplasare: Agiou Ioannou, Paphos 

Muzeul de artă populară Arsos

Muzeul prezintă viața de zi cu zi și
tradițiile locuitorilor din zona cunoscută
în primul rând pentru producția de
vinuri. Exponatele includ instrumente,
mobilier și ustensile din trecut, care sunt
legate de viticultură și alte ocupații
locale.

Amplasare: Comuna Arsos, Limassol
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Muzeul de coșurilor țesute - Ineia

Situat în Ineia, muzeul expune o colecție de coșuri realizate prin tehnici
tradiționale, inclusiv tăvi, decorațiuni de perete, containere și capcane de
prins pește.

Amplasare: Inia, Paphos 

Muzeul Ciprului

Muzeul Ciprului este principalul și cel mai mare muzeu arheologic al insulei
și prezintă dezvoltarea civilizației Ciprului din epoca neolitică până în
perioada bizantină timpurie (secolul al VII-lea). Colecțiile muzeului cuprind
obiecte din ceramică, bijuterii, sculptură, monede, obiecte de cupru și alte
artefacte, toate expuse în ordine cronologică în diferite galerii ale muzeului.

Amplasare: Mouseiou 1, Nicosia
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Muzeul poveștilor

Muzeul găzduiește patrimoniul cultural al basmelor, legendelor, miturilor și
tradițiilor din Cipru și din întreaga lume. Aici au loc evenimente de expunere
narativă, expoziții tematice, programe educaționale și puneri în scenă ale
poveștilor.

Amplasare: Granikou 32,  Nicosia - orașul vechi

Centrul de artizanat din Cipru

Amplasare: Athalassas Ave, Nicosia

Centrul găzduiește obiecte de artizanat din toate sectoarele meșteșugărești
tradiționale. Aici sunt expuse și pot fi confecționate broderii cu motive
tradiționale (Lefkaritika, Athenian, Moditika, dantele, croșet), obiecte textile
(Karpasitika, Lefkonitziatika, Fythkiotika), sculpturi în lemn, vase din ceramică,
obiecte metalice, articole din piele și altele.
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SURSE

Portalul de turism al Ciprului

www.visitcyprus.com
cytour@visitcyprus.com
T: (+357) 22691100

www.visitnicosia.com.cy
info@visitnicosia.com.cy

Larnaka Tourism Board

www.larnakaregion.com
info@larnakaregion.com
T: (+357) 24657070 

Limassol Tourism Board

www.limassoltourism.com
info@limassoltourism.com
T: (+357) 25577130 

Visit Nicosia
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https://larnakaregion.com/
https://larnakaregion.com/


www.visitpafos.org
info@visitpafos.org.cy
T: (+357) 26811500

www.visitfamagousta.com.cy

@HeartCyprus

@cyprustourism

Cyprus Tourism

Heart Cyprus

Visit Pafos

Visit Famagusta

My Guide Cyprus

@myguidecyprus
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Scanează codul QR și află mai multe
despre proiectul DigitalRoutes@Culture

Digital Routes
of CULTURAL HERITAGE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

PR. NR. 2020-1-PL01-KA205-080646






