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მთავარეპისკოპოს მაკარიოს  3-ის  ბიზანტიური
მუზეუმი, ლევკოსია
მთავარეპისკოპოს კვიპრიანეს მოედანი,
1505 ლევკოსია, ტელ: 22430008
პაფოსის ბიზანტიური მუზეუმი
ანდრეა იოანუს ქუჩა 5. პაფოსი. ტელ. 26931393
არსინოის საქორეპისკოპოსოს  ბიზანტიური
მუზეუმი, პერისტერონა, პაფოსი
ტელ: 26352515
პალეოხორიოს ბიზანტიური მემკვიდრეობის მუზეუმი
ტელ: 22643012
წმ. იოანე ლამბადისტის მონასტრის  ხატთასაცავი
ტელ: 22952659
კიკოსის მონასტრის მუზეუმი
ტელ: 22942736
პროდრომოს ხატსაცავი
ტელ: 25462636, 25462063
ლემითუს ხატსაცავი
ტელ: 25462651

კამინარიის კულტურული  მემკვიდრეობის  მუზეუმი
ტელ: 25462360
კიპერუნდას საეკლესიო მუზეუმი
ტელ: 25532253, 25813204 
ლოფუს სიწმიდეთა საცავი
ტელ: 25470325
წმ. ნეოფიტეს მონასტრის მუზეუმი
ტელ: 26652481
ხრისოროიატისას  ღმრთისმშობლის მონასტრის
ხატსაცავი.
ტელ: 26722457
მახერას მონასტრის სიწმიდეთა საცავი
ტელ: 22359334
არსუს ხატსაცავი
ტელ: 99483881
ომოდოს პატიოსანი ჯვრის მონასტრის სიწმიდეთა
საცავი
ტელ: 25422833, 25421795

აგროსის  საეკლესიო მეზეუმი
ტელ: 25521445 ფაქსი: 25521484
აგრიდას ხატსაცავი
ტელ: 99720503
პედულას ბიზანტიური მუზეუმი
ტელ: 22953636
კილანის საეკლესიო მუზეუმი
ტელ:  25470018, 99345438, 99209565
ვასას კილანოუს საეკლესიო მუზეუმი
ტელ:  25944227 
პელენდრის ღმრთისმშობლის ტაძრის
ხატსაცავი
ტელ: 25550038
წმ. ლაზარეს ტაძრის საეკლესიო მუზეუმი
ტელ: 24652498
სოტირას საეკლესიო მუზეუმი, ამოხოსტო.
ტელ: 23823932,  99567463
პარალიმნის სიწმიდეთა საცავი
ტელ: 99416618

ვერცხლის
მოოქროვილი
კანდელი, კიკოსის
მონასტრის
მუზეუმი

ღმრთისმშობლის ხრისოპოლიტისას
ხუთნავიანი ტაძარი, ქვედა პაფოსი,
ადგილი სადაც წმ. მოციქულებმა პავლემ
და ბარნაბამ იქადაგეს სახარება. (ქ. შ. 45წ.) 

ქალაქ პაფოსის პირველი რომაელი
გამგებლის პროკონსულ სერგი პავლუსი
გაქრისტინება, წმ. პავლე და ბარნაბა
მოციქულთაგან (ქ. შ. 45წ.)

წმ. ნეოფიტეს მონასტერი,
ტალა.

ღმრთისმშობლის ტაძარი,
ემბა, პაფოსი.

წმ. ირაკლიდიოს
მონასტერი, პოლიტიკო.

სენაკი წმ. ნეოფიტე
დაყუდებულის.

წმ. ნეოფიტე.
16-ე საუკუნე. წმ.
ნეოფიტეს
მონასტრის
მუზეუმი.

„კიკოს, კიკოს მთაზედა 
დაარსდება მონასტერი,
ყოვლად-წმიდა დედოფალი 
შიგ შევა და დამკვიდრდება
საუკუნოდ.“

წმ.
ირაკლიდიოს.
ფრესკა არაკას
ღმრთისმშობლ
ის ტაძრიდან,
ლაგუდერა.

წმ. მოციქულთა
ტაძარი, პერა
ხორიო.

წმ. ბარნაბასა და ილარიონის
ხუთგუმბათიანი ტაძარი, პერისტერონა.

სტავროვუნის მონასტერი

კიკოსის
ღმრთისმშობე
ლი, კიკოსის
მონასტრის
მუზეუმი.

პატიოსანი ჯვრის
მონასტერი,
ომოდოსი.

ლიტანიობა, მახერას მონასტერი.

მახერას მონასტერი.

ასინის  ღმრთისმშობლის
ეკლესიის მოხატულობის
ფრაგმენტები.

მთავარანგელოზ მიქაელის
ტაძარი, პედულა.

მოციქულ ანდრიას
მონასტერი

ოკუპირეკულ
რიზოკარპასოში.

წმ. მათე, ძველ ქრისტიანული ხანაში
შესრულებული  მოზაიკა (525-530).
კანაკარის  ღმრთისმშობლის ტაძარი,
ოკუპირებული ლითრანგომი.

მოციქული ბარნაბა, დიდი
სინოდიკონი, კვიპროსის
საარქიეპისკოპოსო.

წმ. ლაზარე.  წმ.
ლაზარეს ტაძრის

საეკლესიო
მუზეუმი.

მოციქულ ბარნაბას ტაძარი,
ოკუპირებული ამოხოსტო.

ომოდოსის  მონასტერში დაცული პატიოსანი
ჯვარი,  რომელშიც მოთავსებულია იმ თოკის

მცირე ნაწილი,
რომლითაც მაცხოვარი

შეკრეს ჯარისკაცებმა.

- - - 1974  წლიდან  თურქეთის  მიერ
ოკუპირებული ტერიტორიის  ნაწილი

წმ. ნაპას მონასტერი.

წმ. ანტონის ტაძარი,
კელია.

წმ. სპირიდონი,
მოც. ბარნაბას
სამლოცველო,

საარქიეპისკოპოსო.

ღმრთისმშობლის ანგელოკტისტის
ტაძარი, კიტი.

წმ. 
ნიკოლოზის
მონასტერი,
აკროტირი.

წმ. მამანტი. წმ. მამანტის ტაძარი,
სოტირა.

სამოღვაწეო
(ასკიტირიო)

წმ. ლაზარეს
ტაძარი, ლარნაკა.

კვიპროსის მართლმადიდებლური ეკლესიის
სამომლოცველო ტურიზმის განყოფილება ფართოდ უღებს
კარს მომლოცველთ, რათა აზიაროს  კუნძულის

რელიგიურ  სამყაროს. იწვევს მათ, რათა მიეახლონ „წმინდანთა
კუნძულის“ კურთხეულ  ადგილებს. სთავაზობს მოგზაურობას
რეალურად და ასევე გონებრივად  საუკუნოვან პეიზაჟებში,
მომაჯადოებელ გეოგრაფიულ მხარეებში, სადაც საკმევლისა
და სულიერების კეთილსურნელება იფრქვევა.

მთავარეპისკოპოსი, მიტროპოლიტნი, იღუმენნი, მღვდელნი,
დიაკონნი, ასკეტნი, მონაზონნი, ეკლესიის მსახურნი და
საერონი, რომლებიც შეადგენენ კვიპროსის ეკლესიის  ერთიან
სხეულს, მათი სულიერი ღვაწლი მიუძღვება მომლოცველთ
ღვთის თაყვანისცემისკენ  „სულითა და ჭეშმარიტებითა’’.

ამ ტაძრებში, მონასტრებში, სკიტებსა და  საეკლოსიო
მუზეუმებში, სადაც მრავალი საუკუნეების მანძილზე
მორწმუნეები სულიერ კურნებას იღებდნენ, მრავალი
მოგზაური საკმაოდ შორიდანაც კი  მოდიოდა, იმისთვის,
რომ  სულიერ თუ  ხორციელ  ვნებათა კურნება მიეღონ.ისინი
ეძიებდნენ თავშესაფარს  ჩვენს  წმინდა კუნძულზე, სადაც
მართლმადიდებლური რწმენით გაჯერებული სულიერი
ატმოსფერო სუფევს.

სწორედ ამავეს ეძიებს თანამედროვე მოგზაურიც.  ეს ის
ადგილია,  სადაც თავს ყველა ისე გრძნობს, როგორც საკუთარ
სახლში. როგორც  ძველად, როდესაც ღვთისგან ბერძნებს ებოძათ
ნიჭი- დამტკბარიყვნენ  და  დაეტიათ ეს სულიერი სიმდიდრე.
დღესაც ასევე შემოდიან მომლოცველნი ამ  დიდ  სულიერი
ოჯახში და ჰპოვებენ უანგარო სიყვარულს კვიპროსის  ეკლესიის
წიაღში. აქ ნამდვილად მოიპოვებს განსვენებას ყველა იმ
ადამიანის სული, რომელიც  წარუმატებლობებით, ამა სოფლის
საზრუნავითა  და  უფლისგან  განშორებით იტანჯება.

ნატაშა იერიდუ
„მეტექსის“ კულტურის  სამსახური

კიკოსის მონასტერი.

მოციქულ ანდრიას მონასტერი.

წმ. ეპიფანე
კვიპრელი, მოც.
ბარნაბას სამლოცველო,
საარქიეპისკოპოსო.

ვმადლობთ ყველას,  კვიპროსის ტურიზმის  სააგენტოს
მხარდაჭერისა და თანადგომისათვის და ამ ტურისტული
რუკის  დაფინანსებასა და გამოცემაში.

რუკა გაიცემა უფასოდ.

Polis
Chrysochous

•

Agios Epiphanios
•Drousia

•Theletra
•Pegeia •Choulou

Agios Neo phytos

PAFOS

•Koili

•Empa
†

•Geroskipou
•Acheleia

•Letymbou

Panagia
•Chrysorrogiatissa

† Omodos
 Anogyra
• •Prastio

•Galataria
•Praitori

Episkopi •

Kourion

Kolossi
   •
•

LEMESOS

•Monagri

•Kouka
  •
Louvaras

Arakapas
•

•
Trooditissa

•
Agios
Rafail

Pahyammos

•
Pyrgos 
Tilirias Soloi

Kaliana
•• Peristerona

Kalopanagiotis•
Kykkos †

Pedoulas•
Palaiomylos•

Agios Nikolaos
ton Gaton

Oikos • •Galata  
•Kakopetria  •Moutoulas

Lagoudera• •Platanistasa
•Askas

•
Palaichori† Trikoukkia •

Pelendri

† Asinou  

•Peristerona  

•Livera  

Lampousa
† Acheropoiitos  

† Panagia Ton Katharon 
† Agios Panteleimon

•Morfou  
Agios Mamas  

Myrtou

Keryneia
Agios Ilarion •

            †
Agios Ioannis Chrysostomos 

•Koutsoventis

† Antifonitis

† Panagia
           Melandrina

Akanthou
•

AREA UNDER TURKISH OCCUPATION SINCE 1974

•LEFKOSIA  
Agios Spyridonas

•Tremetousia Agios Efimianos
•Lysi           

Agios Prokopios •
     Sygrasi
 Apostolos †

Varnavas

Livadia
•

Panagia
Tochniou

† 

   •
Leonarisso

   
•Yialousa   

        Panagia     Kanakaria
  •Lithr   angomi

Agios Filon † 
Afentrika † Apostolos

    Andreas

   •

   •
   •

Agridia

Rizokarpaso

Komi tou Gialou

Trikomo, Panagia

Agios
Anastasios

Salamis

AMMOCHOSTOS
•
Acheritou       

Paralimni •
      

    Protaras
• 
        Agia     Napa

•   
      

LARNAKA

Sotira •
      

  •     
Avgorou

Agios Kendeas

      † Agios
Panteleimon

Acheras
      † Agios Irakleidios
     •Tamassos

•Meniko
Agios Kyprianos 

Pera Chorio •

• Fikardou 

•Dali 

Agros• † Machairas
† Stavrovouni

• Pano Lefkara 

• Kato Lefkara 
Kiti 
• 

• Vavla • Kofinou

Choirokoitia• 
† Agios Georgios
               Alamanou

Kellia • 

•Athienou
Agios Fokas

 
 

•Agios Sozomenos

† Agia
Thekla 

† Agios Minas

კვიპროსი წმინდანთა კუნძული
მომლოცველობითი

გზამკვლევი

∫À¶ƒπ∞∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™
Δ√Àƒπ™ª√À

კვიპროსის ტურისტული
სააგენტო
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��	

კვიპროსი  წმინდანთა კუნძული

ხელმძღვანელ-პასუხისმგებელი:
ყოვლადუსამღვდელოესი მესაორიელი

ეპისკოპოსი გრიგოლი
კვიპროსის საარქიეპისკოპოსო

ძველი ლევკოსია
ტელეფონი: +357 22554600 და 22554611

ფაქსი: +357 22346254 და 22431796
ელ. ფოსტა:

office@churchofcyprus.org.cy
საიტის მისამართი:

www.churchofcyprus.org.cy

კვიპროსის  ეკლესიის  
მომლოცველთა  რელიგიური 

ტურიზმის სამსახური



Location Monument EAST
Lefkosia  (Nicosia)
Kellia
Sotira

Paralimni

Agia Napa
Larnaka
Kiti
Kivisili
Stavrovouni
Pyrga

Location Monument WEST
Lefkosia
Peristerona
Kalopanagiotis
Kampos-Kykkos Monastery
Pano Panagia
Tala
Empa
Pafos
Geroskipou
Timi
Kouklia
Kolossi
Stavrovouni
Pyrga
Dali

გზამკვლევი ა
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
ანალიონდას მთავარანგელოზ

მიქაელის
მონასტერი

პოლიტიკო წმ. ირაკლიდიოსის
მონასტერი

მახერას მახერას 
მონასტერი

მოსფილოტი წმ. თეკლა
სტავროვუნი პატიოსანი 

ჯვრის მონასტერი

გზამკვლევი ბ
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
ორუნდა წმ. ნიკოლოზის

მონასტერი
კალოპანაგიოტის წმ. იოანე

ლამბადისტის
მონასტერი

ტროოდოსი- კიკოსის 
კიკოსის მონასტერი მონასტერი
პროდრომოსი ტრიკუკიას

მონასტერი
ტროოდიტისა ტროოდიტისას

მონასტერი

გზამკვლევი გ
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
კატო ხრისოსპილიოტისას
დევტერა ღმრთისმშობლის

ასკეტირიო
პერა ხორიო წმ. მოციქულთა

ეკლესია
დალი წმ. გიორგის ეკლესია

და წმ. დიმიტრის
ეკლესია

აგიოს წმ. მამანტის ეკლესია,
სოზომენოს წმ. სოზომენის

სამოღვაწეო მღვიმე

გზამკვლევი დ
ადგილი ძეგლი
ლიმასოლი
აკროტირი წმ. ნიკოლოზის მონასტერი
ანოგირა პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
ომოდოსი პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
მესა ნათლისმცემლის
პოტამოსი მონასტერი
მონაგრი ამასგუს ღმრთისმშობლის

მონასტერი, მთავარანგელოზ
მიქაელის მონასტერი

აგიოს სფალანგიოტისას
ათანასიოს ღმრთისმშობლის მონასტერი
აფსიუ ამირუს  ღმრთისმშობლის მონასტერი
კელაკი ღმრთისმშობლის

ცხოველსმყოფელი წყაროს
მონასტერი

პენდაკომო ალამანოს წმ. გიორგის მონასტერი

გზამკვლევი  ე
ადგილი ძეგლი
პაფოსი
ტალა წმ. ნეოფიტეს

მონასტერი
პანო პანაგია ხრისოროიატისის

მონასტერი
სტატოს- წმ. ნიკოლოზის
აგიოს მონასტერი  ან
ფოტიოსი მღვდელთა მონასტერი

ან წმიდა მონასტერი
კუკლია ძველ  დაყუდებულთა

ასკეტირიო
პანო წმიდა მამათა
არქიმანდრიტა ასკეტირიო

Location Monument

Occupied Salamis

Occupied Engomi

Larnaka

Kiti

Amathous

Kourion

Pafos

Agios Georgios Pegeia

ROUTE A  
Location Monument
Larnaka
Dromolaxia

Kiti
Kivisili
Klavdia
Pyrga

Stavrovouni

ROUTE B 
Location Monument
Lefkosia
Pyrga

Stavrovouni
Episkopi, Lemesos
Timi
Pafos
Chrysochou
Polis Chrysochou
Pelathousa

Lysos

ROUTE C 
Location Monument
Lefkosia

ROUTE A  
Location Monument
Larnaka
Dromolaxia

Kiti
Kivisili
Klavdia
Pyrga

Stavrovouni

ROUTE B 
Location Monument
Lefkosia
Pyrga

Stavrovouni
Episkopi, Lemesos
Timi
Pafos
Chrysochou
Polis Chrysochou
Pelathousa

Lysos

ROUTE C 
Location Monument
Lefkosia

MARATHASA B
Location Monument
Lefkosia (Nicosia)
Kalopanagiotis

Moutoulas
Pedoulas

PITSILIA C
Location Monument
Lefkosia (Nicosia)
Lagoudera
Platanistasa

Pelendri

Palaichori

SOLEA MARATHASA PITSILIA

SOLEA
Location Monument
Lefkosia (Nicosia)
Nikitari

Galata

Location Μonument
Stavrovouni
Tochni
Lefkara
Pelendri
Κouka
Αnogyra
Omodos
Τsada

ტამასოსა და ორინის
მიტროპოლია
წმ. ირაკლიდეს მონასტერი,
პოლიტიკო. დღესასწ. 17 სექტემბერს.
ტელ.: 22623950. ფაქსი: 22624176. 
ახერას წმ. პანტელეიმონის მონასტერი,
აგროკიპია.  დღესასწ. 27 ივლისს. 
ტელ.: 22632345. ფაქსი. 22632345.
წმ. იოანე ღვთისმეტყველის
ისიხასტირიო, ფიკარდუ. დღესასწ. 
8 მაისს და 26სექტემბერს.

ტრიმითუნტის მიტროპოლია.
წმ. თეკლას მონასტერი, მოსფილოტი.
დღესასწ. 24 სექტემბერი. 
ტელ.: 22532533. ფაქსი: 22532503. 
წმ. მინას მონასტერი, ვავლა. დღესასწ.
11 ნოემბერს. ტელ.: 24342952.  
ფაქსი: 24343080. 
წმ. სპირიდონის მონასტერი,
ტრიმითუნდა. დღესასწ. 12 დეკემბერს.
თურქეთის მიერ ოკუპირებული.

ROUTE A 
Location Monument
Lefkosia

Analiontas

Politiko

Machairas
Mosfiloti
Stavrovouni

ROUTE B
Location Monument
Lefkosia

Orounta

Kalopanagiotis

Troodos-
Kykkos Monastery
Prodromos

Troodos Square

ROUTE E  
Location Monument
Pafos
Tala

Pano Panagia

Statos

Kouklia
Pano Archimandrita

ROUTE C 
Location Monument
Lefkosia
Kato Deftera

Pera Chorio
Dali

Agios Sozomenos

ROUTE D 
Location Monument
Akrotiri
Anogyra
Omodos
Mesa Potamos
Monagri

Agios Athanasios
Apsiou
Kellaki

ა ბ გ

მონასტრები
კვიპროსის საარქიეპისკოპოსო
სტავროპიგიალური მონასტრები
კიკოსის მონასტერი მონასტერი,
დღესასწაულობს 8 სექტემბერს.
ტელ.:22942435 ფაქსი: 22942384.
მახერას მონასტერი, დღესასწაულობს
21  ნოემბერს. ტელ.: 22359334.
ფაქსი: 22359333.
წმ. ნეოფიტეს მონასტერი. დღესასწ. 28
სექტემბერს და 24 იანვარს.
ტელ.: 26652481. ფაქსი: 26653709.
წმ. ბარნაბას მონასტერი, სალამინა,
დღესასწ. 11 ივნისს. ტელ.: 22590495.
თურქეთის მიერ ოკუპირებული.

ეპარქიული მონასტრები
მოციქულ ანდრიას მონასტერი,
კარპასია, დღესასწ. 30 ნოემბერს 
და 15 აგვისტოს, თურქეთის მიერ
ოკუპირებული.
მთავარანგელოზ მიქაელის მონასტერი,
ანალიონდას, დღესასწ. 8 ნოემბერი.
ტელ.: 22542355.  ფაქსი: 22543222.
ღმრთისმშობლის მონასტერი, კამბია,
ლევკოსია. დღესასწ. 21 ნოემბერს. 
ტელ.: 22542991. ფაქსი: 22542992.
ტრიკუკიოტისას ღმრთისმშობლის
მონასტერი, პროდრომოს, დღესასწ. 
15 აგვისტოს. ტელ.: 25462747. 
ფაქსი: 25462747.

პაფოსის მიტროპოლია
ხრისოროიატისას მონასტერი, პანაგია,
პაფოსი, დღესასწ. 15 აგვისტოს. 
ტელ.: 26722457.  ფაქსი: 26722457.
ტროოდიტისას მონასტერი,
4812 ლიმასოლი. დღესასწ.
15 აგვისტოს. ტელ.: 25421663.
მინთის პატიოსანი ჯვრის მონასტერი,
პაფოსი. დღესასწ. 14 სექტემბერს. 
ღირსი ეფრემის მონასტერი. პაფოსი.
დღესასწ. 5 მაისს.
სალამიოტისის ღმრთისმშობლის
მონასტერი, სალამისი, 8620 პაფოსი.
დღესასწ. 8 სექტემბერს და აღდგომის
სამშაბათს. ტელ.: 26442391.
ფაქსი: 26442944.

კიტიუს მიტროპოლია
სტავროვუნის მონასტერი.
7645 ლევკოსია. დღესასწ. 14 სექტემბერს
და ჯვართაყვანისცემის კვირას. 
ტელ.: 22533630. ფაქსი: 22532518.
მავროვუნის წმ. გიორგის მონასტერი,
6300 ლარნაკა, დღესასწ. 23 აპრილს 
და 3 ნოემბერს. ტელ.: 24649400. 
ფაქსი:  24649452.
წმ. მარინესა და რაფაელის მონასტერი,
ქსილოტიმბუ,  ლარნაკა, დღესასწ. 
17 ივლისს და აღდგომის სამშაბათს.
ტელ.: 24999044.

კირინეას მიტროპოლია
წმ. პანტელეიმონის მონასტერი.
მირტუ,  დღესასწ. 27 ივლისს.
თურქეთის მიერ ოკუპირებული.

ახიროპიიტოს მონასტერი, 
კირინიასთან ახლოს, დღესასწ.
16 აგვისტოს, თურქეთის მიერ
ოკუპირებული. 
ანტიფონიტუს მონასტერი, 
კალოგრეა. დღესასწ. 8 ნოემბერს.
თურქეთის მიერ ოკუპირებული.
მელანდრინას ღმრთისმშობლის
მონასტერი, კალოგრეა. დღესასწ. 
15 აგვისროს.  თურქეთის მიერ
ოკუპირებული.

ლიმასოლის მიტროპოლია
წმ. იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი,
მესაპოტამო, 24 ივნისს.ტელ.: 25820520.
ფაქსი:  25820521.

ქრისტე თანამზრახველის მონასტერი 
(სიმვულუ ხრისტუ)  (წმ. გიორგის)
დღესასწ. 23 აპრილს. ტელ.: 25212000.
ფაქსი: 25212525
მთავარანგელოზ მიქაელის მონასტერი,
( მონაგრი)  დღესასწ. 6 სექტემბერსა და
8 ნოემბერს. ტელ.: 97683173.
ალამანის წმ. გიორგის მონასტერი,
დღესასწ. 23 აპრილსა და 3 ნოემბერს.
ტელ.: 99541906.  ფაქსი: 25633040.
წმ. ნიკოლოზის მონასტერი, აკროტირი.
დღესასწ. 6 დეკემბერს. ტელ.: 25952621
ფაქსი: 25952647.
ღმრთისმშობლის ცხოველსმყოფელი
წყაროს მონასტერი, პანაგია გლოსა,
კელაკი. დღესასწ. აღდგომის პარასკევს.
ტელ.: 25622017
ამასგუს ღმრთისმშობელი, მონაგრი.  
21 ნოემბერს. 26 დეკემბერსა და
აღდგომის სამშაბათს. ტელ.: 25434342.
ფაქსი: 25434282.
ამირუს ღმრთისმშობლის მონასტერი,
აფშუ, დღესასწ. აღდგომის სამშაბათს,
25 ნოემბერს და თომას კვირას. 
ტელ.: 25542035. ფაქსი: 25542921.
სფალანგიოტისას ღმრთისმშობლის
მონასტერი. დღესასწ. 21 ნოემბერს.
ტელ.: 25727172. ფაქსი: 25724170.

მორფოსის მიტროპოლია
ორუნდას წმ. ნიკოლოზის მონასტერი.
დღესასწ. 6 დეკემბერს და ორშაბათს
სულიწმიდის დღეს. ტელ.: 22824455.
წმ.იოანე ლამბადისტის მონასტერი,
კალოპანაგიოტი. დღესასწ. 
4 ოქტომბერს. ტელ.: 22953460.
არაკას ღმრთისმშობლის მონასტერი,
ლაგუდერა. დღესასწ. 8 სექტემბერს.
ტელ.: 99557369.
ასინოს ღმრთისმშობლის მონასტერი,
ნიკიტარი. დღესასწ. აღდგომის
სამშაბათს. ტელ.: 99830329.
აგიასმატის ჯვრის მონასტერი,
პლატანისტასა. დღესასწ. 
14 სექტემბერს. ტელ.: 99677216.
პოდითოს ღმრთისმშობლის
მონასტერი, გალატა. დღესასწ.
აღდგომის სამშაბათს. ტელ.: 22923548.
ღირსი სერაფიმ საროველის
ისიქასტირიო, სკურიოტისა. დღესასწ. 
2 იანვარს და 19 ივლისს.
ტელ.: 99524283.
ეპიტიდიოტის წმ. გიორგის მონასტერი,
ფლასუ. დღესასწ. 3 ნოემბერს და თომას
კვირას. ტელ.: 22932034.
ხრისოკურდალიოტისას
ღმრთისმშობლის მონასტერი,
კურდალი. 15 აგვისტოს. ტელ.: 99770592.

კონსტანტიას და ამოხოსტოს
მიტროპოლია
წმ. კენდეას მონასტერი, ავგორა,
დღესასწ. 6 ოქტომბერს. ტელ.: 99424701.
აგია ნაპას მონასტერი, დღესასწ. 
8 სექტემბერს. ტელ.: 23721795.
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ადგილი ძეგლი
სალამინა რომაული ქალაქის
თურქთა მიერ ოკუპირებული არქეოლოგიური ძეგლი
ენგომი მოციქულ ბარნაბას
თურქთა მიერ ოკუპირებული მონასტერი
ლარნაკა წმ. ლაზარეს ეკლესია
კიტი ანგელოკტისტის ეკლესია
ამათუნტა ძველქრისტიანული ბაზილიკა
კურიო ძველქრისტიანული ბაზილიკა
პაფოს ძველქრისტიანული ბაზილიკა
წმ. გიორგი, პეგია ძველქრისტიანული ბაზილიკა
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სტავროვუნი პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
ტოხნი პატიოსანი ჯვრის ეკლესია
ლევკარა პატიოსანი ჯვრის ეკლესია
პელენდრი პატიოსანი ჯვრის ეკლესია
კუკა პატიოსანი ჯვრის ეკლესია
ანოგირა პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
ომოდოსი პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
ცადა პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
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ადგილი ძეგლები აღმოსავლეთით
ლევკოსია
კელია წმ. ანტონის ეკლესია
სოტირა წმ. მამანტის ეკლესია და

ფერისცვალების ეკლესია
პარალიმნი ღმრთისმშობლის ეკლესია

და წმ. მარინას ეკლესია
აგია ნაპა აგია ნაპას მონასტერი
ლარნაკა წმ. ლაზარეს ეკლესია
კიტი ეკლესია „ანგელოკტისტი“
კივისილი ღმრთისმშობლის ეკლესია
სტავროვუნი პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
პირგა ბაზილიკური სამლოცველო

ადგილი ძეგლები დასავლეთით
ლევკოსია
პერისტერონა წმ. ბარნაბასა და ილარიონის ეკლესია
კალოპანაგიოტის წმ. იოანე ლამბადისტის მონასტერი
კამბოს - კიკოსის
მონასტერი კიკოსის მონასტერი
პანო პანაგია ხრისოროიატისას მონასტერი
ტალა წმ. ნეოფიტეს მონასტერი
ემბა ღმრთისმშობელ ხრისელეუსას ეკლესია
პაფოსი წმ. კირიაკის ეკლესია
გეროსკიპუ წმ. პარასკევას ეკლესია
ტიმი წმ. სოფიას ეკლესია
კუკლია ღმრთისმშობლის ეკლესია
კოლოსი წმ. ევსტათეს ეკლესია
სტავროვუნი პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
პირგა ბაზილიკური სამლოცველო
დალი წმ. გიორგის ეკლესია და წმ. დიმიტრის ეკლესია

სოლეა მარათასა პიცილია
სოლეას მხარე  ა

ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
ნიკიტარი ასინუს(ფორვიოტისას)

ღმრთისმშობლის ეკლესია
გალატა პოდითუს  ღმრთისმშობლის

ეკლესია
კაკოპეტრია სტეგის წმ. ნიკოლოზის

ეკლესია

მატათასას მხარე  ბ
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
კალოპანაგიოტისი წმ.  იოანე  ლამბადისტის

მონასტერი
მუტულასი ღმრთისმშობლის ეკლესია
პედულასი მთავარანგელოზ მიქაელის

ეკლესია

პიცილიას  მხარე  გ
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
ლაგუდერა არაკას  ღმრთისმშობლის

მონასტერი
პლატანისტასა აგიაზმატის  პატიოსანი ჯვრის

ეკლესია
პელენდრი პატიოსანი  ჯვრის  მონასტერი,

მთავარანგელოზ  მიქაელის ეკლესია
პალეხორი ფერისცვალების ეკლესია
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გზამკვლევი ა
ადგილი ძეგლი
ლარნაკა წმ.  ლაზარეს  ეკლესია
დრომოლაქსია უმ ხარამის მეჩეთი
კიტი ანგელოკტისტის  ეკლესია
კივისილა ღმრთისმშობლის ეკლესია
კლავდია ეკლესია - მეჩეთი
პირგა ბაზილიკური

სამლოცველო, სტაზუსას
ღმრთისმშობლის ეკლესია

სტავროვუნი პატიოსანი ჯვრის
მონასტერი

გზამკვლევი ბ
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია
პირგა ბაზილიკური სამლოცველო,

წმ. მარინეს  ეკლესია
სტავროვუნი პატიოსანი ჯვრის მონასტერი
ლიმასოლის მეჩეთი/წმ. გიორგის
ეპისკოპი ეკლესია
ტიმი მეჩეთი/წმ. სოფიას  ეკლესია
პაფოსი მეჩეთი/წმ. სოფიას  ეკლესია
ხრისოხუ მეჩეთი/წმ. ნიკოლოზის

ეკლესია
ქალაქი ხრისოხუ მეჩეთი/წმ. ანდრონიკეს

ეკლესია
პელათუსა მეჩეთი/წმ. ეკატერინეს

ეკლესია, ხორტენის
ღმრთისმშობლის ეკლესია

ლისოსი ხრისელეუსას
ღმრთისმშობლის ეკლესია

გზამკვლევი გ
ადგილი ძეგლი
ლევკოსია წმ. იოანე ღმრთისმეტყველის საკათედრო

ტაძარი
ხრისალინიოტისას  ღმრთისმშობლის  ეკლესია
წმ.  კასიანეს ეკლესია.
ომერიეს  მეჩეთი/ავგუსტინიანელთა  მონასტერი
არაპლარის  მეჩეთი/მისირიკის  პატიოსანი
ჯვრის ეკლესია
ფანერომენის  ღმრთისმშობლის  ეკლესია
მარონიტელთა - ხარიტონის
ღმრთისმშობლის  ტაძარი
რომეოკათოლიკელთა - პატიოსანი  ჯვრის
ტაძარი
ანგლიკანელთა - წმ. პავლეს ტაძარი 
მახერას  მონასტრის  მეტოქი - 
წმ. ელევთერიოსის  ტაძარი
ტრიპიოტის  მთავარანგელოზ მიქაელის ეკლესია
წმ. საბას  ეკლესია
ბაირაქტარის  მეჩეთი
წმ. ანტონ დიდის ეკლესია
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მონასტერი

ეკლესია

მეჩეთი

სამოგვაწეო (ასკეტირიო)

ხატსაცავი

მეზეუმი

ძეგლი

სიძველეები

ქალაქი

რაიონული ცენტრი

დასახლება (თემი)

სარჩევი
სამანქანო გზა     

ცენტრალური გზა

მოასფალტებული გზა

საველე გზა

1974 წ. თურქეთის მიერ
ოკუპირებული ტერიტორიის
ზღვარი

ბრიტანული ბაზების ზღვარი

წყალსაცავი

სამომლოცველო ტური
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