KYPR
Oficiální název: Kyperská republika
Rozloha: 9251 km2 (celý ostrov)
Počet obyvatel: 763 000
Hustota zalidnění: 82,5 obyv./km2
Státní zřízení: republika
Hlavní město: Lefkosia (Nikósie) 200 000 obyvatel
Další významná města: Limessol, Pafos, Larnaka
Úřední jazyk: úředním jazykem je řečtina a turečtina, uplatníte však i angličtinu, francouzštinu či
němčinu. Díky přílivu ruských turistů se v letoviscích bez problémů domluvíte rusky

Když se řekne Kypr, vybaví se…
Afroditin ostrov lásky a krásy ve východním Středomoří
Kypr je ideálním místem pro sport. V zimě můžete současně lyžovat v horách Troodosu a
koupat se ve vlnách moře. Jsou zde golfová hřiště, tenisové kurty.
Kypr je od r. 1974 rozdělen ostře sledovanou demarkační čarou (Attilovou linií) na dvě části –
severní tureckou (Severokyperská turecká republika) a jižní řeckou, hranice vede dokonce
středem hlavního města Lefkosia (Nikósia). Na jižním Kypru žijí řečtí Kypřané a na severním
turečtí Kypřané. Z tohoto důvodu je potřeba si dobře rozmyslet kterou část navštívíte. Jižní část je
členem EU a platí pro ni stejné podmínky jako pro ostatní členské země. Stačí vám k návštěvě pouze
občanský průkaz. Naopak k vstupu do severní části musíte mít pas platný minimálně šest měsíců po
návratu do ČR.

Kypr je třetí největší ostrov ve Středozemím moři

Určitě nevynechejte
Máte-li příležitost nevynechejte pověstnou místní svatbu s venkovní hostinou, často za
účasti i celé vesnice, rozbíjí se granátové jablko – symbol plodnosti, aby z něj vylétlo co
nejvíce zrníček, zpívá a tančí se až do rána
Některé z archeologických nalezišť – nesmírné množství památek z dob biblických apoštolů
Pavla a Barnabáše, Římanů, Osmanů, Křižáků
Alespoň jednodenní návštěvu turecké části Kypru – milovníci architektury ocení gotické
katedrály přestavěné na mešity.

Cestovní doklady

Platný cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný po roce 1993, tedy typu identifikační karty.

Víza
Vízum je nutné pouze při pobytu delším než 30 dní.
Pokud jedete na Kypr bez cestovní kanceláře, je dobré mít potvrzení o objednaném ubytování.
Postačí faxové potvrzení, nebo email. Důležité je mít zpáteční letenku a finanční hotovost.

Celní a devizové předpisy
Osvobozeny od cla jsou tabákové výrobky nepřesahující 250 gramů tabáku (200 cigaret), víno
do 2 litrů nebo jiné lihoviny do 1 litru a jedna lahvička parfému. Bez povolení příslušného
úřadu je zakázáno z Kypru vyvážet starožitné předměty, do země lze dovézt libovolné
množství kyperských liber. Na seznamu zakázaných věcí se nachází drogy, zbraně,
pornografie a zvířata. Před příletem se vyplňuje identifikační karta pro potřeby celníků, kterou
dostanete v letadle.

Podnebí
Na Kypr můžete jet celoročně, ale v rozmezí od června do srpna je zde velké teplo, což není
pro chození po památkách nejideálnější doba. Kypr je rájem sluníčka, od dubna do října svítí
v průměru 11 hodin denně. Charakteristické je středomořské podnebí s dlouhým létem a
mírnou krátkou zioua. Nejtepleji je v červenci a srpnu kdy má voda až 28 stupňů. V zimě v
horských oblastech teplota spadne až k bodu mrazu.

Měna, ceny, nákupy
Měnou na ostrově je od 1. ledna 2008 euro.
Trhy a tržnice najdete v každém městě a nejlepší a nejrušnější jsou v sobotu, kdy se nakupuje
na neděli. Jedny z nejlepších nákupů jsou v Páphosu a Limassolu. Ceny na Kypru nejsou
zdaleka takové jako u nás, ale mnohem vyšší. Místní obyvatelé rádi zaokrouhlují nahoru, ale
jako všude zde platí nepsané pravidlo smlouvání.
pohlednice 1 E
známka 0,50 E
telefonní karta 5-9-15 E
průvodce 6 E
minerální voda 6 E
nealko nápoje v obchodě 0,60 E
nealko nápoje v restauraci 1,70 E
pivo 1,50 E
víno 4,30 E
destiláty 2,60 E
káva 1,70 E
pronájem slunečníku a lehátek 3,40 E
opalovací krémy 2.60-6 E

cigarety 1-5 E
ovoce 1 kg 0,50-3 E
zmrzlina 1,50-2,50 E
sendvič 3,50-7 E
moučníky 0,90-5 E
gyros a suvlaki v pitě od 2 E
zeleninové saláty od 1,70 E
Kreditní karty či cestovní šeky jsou na Kypru běžně přijímány.

Svátky a události
Hlavní roli hrají náboženské svátky. Z nejdůležitějších to jsou Velikonoce, Svatodušní svátek,
Karneval a svátek zesnutí Panny Marie. Vánoce tak významné nejsou.
Přehled:
Březen: Karneval - masopustní bály nechybí v žádném větším hotelu, Řecký národní svátek
Duben: Velký pátek a Velikonoce
Květen: Květinové korzo - něco jako májový průvod u nás
Červen: Svatodušní svátky a Shakespearovo divadlo
Červenec: Divadelní festival
Srpen: Skonání Panny Marie
Září : Vinobraní
Skoro nikde není ve státní svátek otevřeno.

Zajímavá místa
Larnaka je malé městečko a je doslova první otevřenou bránou na Kypr. Leží blízko
mezinárodního letiště a najdete zde nejstarší kostel na ostrově, spoustu obchůdků a nedaleko
města zbytky larnackého akvaduktu.
Ayia Napa je nejrušnější a nejpopulárnější letovisko kde o zábavu není nikdy nouze. V centru
města je krásný klášter z 16. století, který určitě musíte navštívit.
Limassol je nejdůležitějším přístavem ostrova. Za zmínku určitě stojí muzeum středověku,
mešity a malý hrad, který je přímo v centru.
Paphos je moderně založené město s pěknými plážemi v okolí, obdivuhodnou královskou
hrobkou a několik pozůstatků římských staveb.
Nikósie je hlavní město Kypru a je rozděleno linii příměří mezi tureckým a řeckým
obyvatelstvem. Město má obdivuhodně zachovalé hradby. Více památek je na turecké straně a
k jejich návštěvě budete potřebovat pas.
Troodos je nejvyšší pohoří na Kypru s krásnými vesničkami a nejvyšší horou na ostrově

Mount Olympos, kde se dá v zimě skvěle zalyžovat.
Protaras - malé letovisko s krásnými plážemi, větrnými mlýny a ovocnými zahradami. Filmy
do fotoaparátů určitě nekupujte na místě, ale dovezte si jich hodně z domu, protože jsou dost
drahé. Ve většině případů jako jsou např. muzea si musíte koupit lístek na focení. Nikde
nesmíte používat fotoaparát v kostele!

Možnosti cestování a dopravy
Autobusy, taxíky nebo půjčovna aut, tak se cestuje na Kypru. Vlak ani nic dalšího zde
neexistuje.
Autobusem se dostanete na různá místa každý den kromě neděle a jezdí relativně často ale
pouze do 19 hodin. V menších oblastech jezdí pouze jeden denně.
Taxík seženete kdykoli a kdekoli z jakékoli hotelové recepce.
Nejlepší způsob je si půjčit vlastní auto přímo na letišti nebo v místě vašeho pobytu. Mimo
hlavní sezónu jsou ceny až o polovinu nižší. Nejvýhodnější je si půjčit auto na co nejdelší
dobu. Hlavní podmínka je věk minimálně 21 let a praxe v řízení déle jak tři roky. Půjčení
motocyklu je poslední dobou více a více populární především kvůli ceně, která se pohybuje
okolo 6 liber za den. Což je téměř třikrát méně jako auto. Dopravní značky jsou psané jak
latinkou tak řeckým písmem. Pozor! Nezapomeňtě, že Kypřané jezdí vlevo!

Místní kuchyně
Řecká kuchyně patří k nejlepším a nejzdravějším na světě. V žádné domácnosti nikdy nechybí
zelenina, maso, sýr olivový olej a víno, které nemá ve světě konkurenci. Nejznámější je
Commandaria. Když si chcete dát typické kyperské jídlo běžte do tzv. taverny. Dřevěné uhlí
je základ pro přípravu každého pokrmu.
Halloumi - toto je opravdová kyperská specialita, zapečený grilovaný sýr s čerstvou zeleninou
a chlebem
Moussaka - vrstvy mletého masa, baklažánu, cukety a brambor zalité bešamelovou omáčkou,
opravdová delikatesa
Pastisjo - nákyp z mletého masa, makaróny a bešamelu
Souvlaki - špíz z několika druhů masa
Všichni známe Gyros a kebab, ale uvidíte, že tady chutnají mnohem lépe než u nás.
Pita - slaný koláč z listového těsta plněný špenátem, šunkou nebo sýrem si nesmíte nechat ujít
Na mořských specialitách si nejvíce pochutnáte v místních rybárnách.
Lihoviny
Na Kypru stejně jako v celém středomoří je nejlepší Ouzo a na venkově kyperské brandy.

Kávu i čaj místní konzumují ve velkém. Co se týče piva je bezkonkurenčně nejlepší Keo a
Carlsberg. Voda je všude pitná a balenou dostanete koupit na každém rohu.

Vlastnosti elektrické sítě
napětí 240 V, pro používání elektrických přístrojů je nutný adaptér, který lze zapůjčit v
každém hotelu nebo běžně koupit za cca 1,5 libry

Rychlokurz jazyka
jak se jmenujete? - pós sas léne?
kolik je hodin? - tí óra íne?
kde bydlíte? - pů menéte?
mluvíte řecky? - miláte eliniká?
ne nemluvím - ochi, den milao.
rozumím trochu - katalavéno ligo.
nerozumím - den katalavéno
kolik stojí? - póso káni?
policie - astynomia
banka - trapeza
peníze - lefta
cena - timí
kreditní karta - pistotikí karta
pošta - tachjidromo
poštovní známka - gramatosimo
telefonní karta - tilékarta
ano - né
ne - óchi
snad, možná - íssos
prosím - parakaló
děkuji - efcharistó
dobré ráno/den - kaliméra
dobrý večer - kalispéra
na shledanou - adío
ahoj – jássas

Důležité kontakty
Honorární konzulát České republiky
Adresa:
28, Eptanisou Str. Nicolaou + Zavos Center Off.101,
3100 Agios Nicolaos, Limassol, Kypr
Konzulární pohotovost v případě nouze 99356380

Poštovní adresa: Honorary Consulate of the Czech Republic,
28, Eptanisou Str. Nicolaou+Zavos Center Off.101,
3100 Agios Nicolaos, Limassol, Cyprus
Telefon 00357-25343111 begin_of_the_skype_highlighting
25343111
end_of_the_skype_highlighting
Fax 00357-25345834

ambulance 199
hasiči 199,112
policie 199,112

www.touria.cz
dovolena@touria.cz
Tel. : +420 775 349 869

00357-

