
 
من المدن القدیمة والجمیلة ، ویقال بان 
طقسھا ھو االروع في قبرص طوال ایام 

 السنة .
 

كیلومتر من  50وھي تقع على بعد 
مدینة لیماسول ، ویمكنك الذھاب  

بسھولة من لیماسول إلى بافوس    
 بالباص .

 
 ) (افرودیت ). Aphroditeتشتھر بافوس بانھا مسقط راس االلھة الیونانیة (

 
ان ما یمیز بافوس لتكون مھلمة العطالت وجذب االغلبیة ، ھي سواحلھا الرائعة والھادئة ، التي جعلت منھا 

 االكثر شعبیة لقضاء عطالت رائعة وممیزة .
 

طرأت تغییرات على مدینة بافوس لتناسب وضعھا السیاحي ، حیث قدمت تسھیالت للسیاح  1974في عام 
 لالستمتاع في ملھمة العطالت  بافوس .
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 بافوس 
 

Paphos 

 



  
 -وتحتوي المدینة على قسمین :

 
القسم القدیم والواقع بالقرب من  -1

القلعة والمیناء ، باالضافة للمواصالت 
واالثار القدیمة ، ویسھل السیر على 

 االقدام بھا .
 

 -اما القسم االخر :
 

القسم الجدید والحدیث وھو یحتوي على 
 اغلب المراكز العامة والمباني الحدیثة .

 
 

اما مقابل میناء بافوس فتوجد ( حدیقة بافوس االثریة ) وتحتوي ھذه الحدیقة بداخلھا على (حدیقة االثار 
التاریخیة ) حیث تمكنك ھذه الحدیقة من مشاھدة االثار التاریخیة المتبقیة من   الرومان ، ویظھر االبداع في 

 الفسیفساء (الموزاییك ) الذي سوف تشاھدة في ھذه الحدیقة والعائد لعھد  الرومان .
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 10بالسیر على االقدام ولمدة  
دقائق یمكنك الوصول ( لمقبرة 
الملوك ) وھي عبارة عن مقبرة 

الثریاء البلد ، اما اآلن فھي مجرد 
 خرابة .

 
 

بافوس تحتوي كذلك على شوارع 
بالقرب من البحر للنزھة ، ویمكنك 

االستمتاع بالسیر على الطرق 
 الساحلیة ومشاھدة جمال الموقع .

 
 

تتوفر العدید من الفنادق 
والمنتجعات في بافوس وعلى 

اطرافھا ، كل ما نود توصیتك بھ ، ھو اختیار المنتجع المناسب لحالتك ، فان كنت مع عائلتك او جئت لقضاء شھر 
 عسل او غیر ذلك ، اختیار المنتجع الصحیح یجعل من اوقاتك ورحلتك  في منتھى  الروعة .

 
 جمیع الفنادق لدیھا جوالت لمدینة بافوس والمدن القبرصیة االخرى .
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اذا كانت رحلتك دون االستعانة بالجوالت  
السیاحیة ،  اي بنفسك والفندق المقیم بھ 

 Coralفي المدینة فانھ افضل شاطئ ھو 
Bay   وھو شاطئ ذو شعبیة ویمكنك قضاء

 اوقات رائعة على ضفافھ .
 
 

اما اذا كنت من عشاق التسوق وشراء 
الھدایا ، فان اغلب مراكز التسوق ومحالت 
السوبر ماركت والمطاعم والمقاھي تقع في 

 قلب بافوس النابض
 .  Apostolou Pavlouشارع  

 
 

كیلومتر عن مدینة  10، ویبعد  1982وتحتوي بافوس باالضافة إلى ھذا كلھ على مطار تم افتتاحھ في عام 
 بافوس ، وتوجد بعض الخطوط الجویة االقتصادیة البریطانیة .

 
اما من مقابل میناء بافوس فیمكنك العثور على محطة االتوبیس  ، یمكنك استخدامھا للذھاب إلى مدن قبرص 

 المختلفة ، تتمیزة ھذه الحافالت بانھا ذات خدمة ممتازة وھي مكیفة . 
www.cyprusbybus.com 
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www.cyprusbybus.com


 ومن المعالم التي نوصى بزیارتھا 
 
 
1– Aphrodite Water Park 
 
 

اذا كان لدیك اطفال فالبد من زیارة ھذه الحدیقة المائیة ، حیث 
 یقضي اطفالك اوقات ممتعة ومسلیة في رحلتھم .

 
، من مقابل  11وكذلك رقم   611االتوبیس رقم 

 المیناء یتجھ إلى ھذه الحدیقة .
 
 

 یورو  30سعر التذكرة للبالغین : 
 یورو   17لالطفال : 

 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.aphroditewaterpark.com 

 
 
 حدیقة الحیوانات  -2
 

 3بافوس لدیھا حدیقة حیوانات وطیور مذھلة ، وتقع على بعد 
كیلومتر من المدینة ، وتقدم كل یومیا  استعراضا للطیور، خاصة  
البغبغاء والبومة ، فان كانت مع عائلتك في رحلتك ھذه فال تبخل 

على اطفالك باالستمتاع برحلتھم وقضاء اوقات ممتعة ومسلیة مع 
 البغبغاء .

 
 یورو   16سعر التذكرة للبالغین : 

 یورو  9لالطفال : 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.pafoszoo.com 
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 -لمزید من االطالعات عن ملھمة  العطالت :
www.visitpafos.org.cy 

 
 -لمزید من االطالعات عن قبرص :

www.visitcyprus.com 

www.aphroditewaterpark.com
www.pafoszoo.com
www.visitpafos.org.cy
www.visitcyprus.com

