
 

 

 
 

 

Legenda: 

 wyróżniony budynek 

 inny wyróżniony obiekt 

CY/1/16 Pafos — Kato Pafos 
Wypoczynek z historią w tle 

  Pafos jest miastem w południowo-zachodniej części Cypru, miejscowością wypoczynkową znaną 
również z wykopalisk archeologicznych z listy światowego dziedzictwa UNESCO (mozaiki rzymskie  
odkryte przez prof. K. Michałowskiego w 1965 r. czy „groby królewskie”). Kato Pafos (Pafos Dolne, Κάτω 
Πάφος) jest obecnie dzielnicą tego miasta, położoną pomiędzy wybrzeżem morskim a dawnym centrum 
(Old Paphos). Ma charakter turystyczny, zlokalizowane są tu hotele, restauracje i bary, a także wiele 
zabytków świadczących o bogatej historii Cypru na przestrzeni wielu stuleci. Proponujemy wycieczkę po 
okolicy połączoną z odkrywaniem ciekawych miejsc, często nie wspominanych w typowych 
przewodnikach. Na mapie zaznaczone są zasadniczo tylko obiekty wyróżnione trasą, ale miej oczy 
szeroko otwarte, a zobaczysz po drodze wiele innych ciekawych miejsc! Uwaga: trasa obejmuje tereny, 
które można odwiedzić bez opłat wstępu. 

Na terenie Kato Pafos 
zaznaczono różne miejsca 
i obiekty stanowiące punkty 
kontrolne (PK). Do każdego 
PK zadano pytanie, na które 
należy udzielić odpowiedzi 
i dostarczyć ją organizatorowi. 

Do potwierdzenia: 26 PK 
Długość trasy: 5,2 km 
Aktualność:  kwiecień 2016 
Wersja 1.1 

Opracowanie: Maciej Kamiński 
Źródło mapy podkładowej: © autorzy OpenStreetMap 



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 
Pafos — Kato Pafos (CY/1/16) 

PK 1 
XIII-wieczny zamek w porcie. 
Ile zaokrąglonych prześwitów jest między podporami mostu prowadzącego do zamku przez fosę? 

PK 2 
Tablica upamiętniająca wizytę jachtu „Kyrenia II”, repliki łodzi starożytnej. 
W którym roku Kyrenia II przypłynęła do Pafos? 

PK 3 
Tablica pamiątkowa. 
Jaki święty odwiedził to miejsce podczas swojej pierwszej podróży misyjnej? 

PK 4 
Słup zegarowy. 
W którym roku wzniesiono (Aνηγέρϑη) słup? 

PK 5 
Tablica upamiętniająca rewitalizację nabrzeża w 2011 roku. 
Ile jest liter A w najniższym wierszu tekstu na tablicy? 

PK 6 
Hotel „Annabelle”. 
W którym roku otwarto hotel? 

PK 7 
Pomnik jeźdźca na koniu. 
Kogo przedstawia pomnik? 

PK 8 
Patio na osiedlu „Limnaria”. 
Ile kielichów składowych ma fontanna? 

PK 9 
Skwer na rozdrożu. 
Ile rzeźb przedstawia postaci ludzkie? 

PK 10 
Kaplica cmentarna. 
Jakiego (pół-)kształtu jest apsyda kaplicy? A. koła; B. prostokąta; C. ośmiokąta; D. nie ma apsydy. 

PK 11 
Kościół Agiou Antionou. 
Ile jest okien na tylnej (względem ulicy) ścianie kościoła? 

PK 12 
Kościół Panagia Theoskepasti. 
Ile okienek w kształcie zaokrąglonych krzyży jest nad głównym wejściem do kościoła? 

PK 13 
Kościół Agiou Georgiou. 
Co przedstawia płaskorzeźba nad tylnym wejściem do kościoła? 

PK 14 
Kompleks archeologiczny pręgierza św. Pawła, wykopalisk bazyliki Chrystopolitissa oraz łaźni tureckich. 
Król jakiego państwa został tu pochowany? 

PK 15 
Świątynia. 
Jaka świątynia mieści się w tym budynku? 

PK 16 
Łaźnie z okresu ottomańskiego. 
Ile kopuł ma budynek łaźni? 

PK 17 
Budynek z tablicą nad wejściem. 
W jakim alfabecie jest napisana inskrypcja na tablicy? 

PK 18 
Kompleks archeologiczny. 
Jaki starożytny obiekt architektoniczny się tu znajduje? 

PK 19 
Sanktuarium Katakumby Agia Solomoni. 
Co pokrywa podłoże na najniższym poziomie sanktuarium? 

PK 20 
Wykopaliska. 
Ile schodów prowadzi do wykopalisk? 

PK 21 
Wzgórze „Fabrica Hill”, obszar dawnego kamieniołomu i odkryć archeologicznych. 
Ile delfinów jest przedstawionych na centralnym panelu mozaiki (pod wiatą)? 

PK 22 
Gaj Nikola Chatzikosti, zasłużonego nauczyciela cypryjskiego (z PK 21do PK 22 jest zejście przez jaskinię). 
Jaki jest ostatni wyraz z tabliczki z prawego boku obelisku? 

PK 23 
Stylizowany budynek „Roman Hotel”. 
W ilu językach jest podpisana centralna rzeźba Afrodyty przed wejściem do hotelu? 

PK 24 
Pomnik pamięci ofiar Ludobójstwa Greków Pontyjskich. 
Jaka liczba ofiar (w tysiącach) widnieje na pomniku? 

PK 25 
Kaplica Agia Faneromeni. 
Ile słupków stoi przed kaplicą? 

PK 26 
Pomnik-popiersie Steliosa L. Siepisa, żołnierza z Pafos (stojący nieopodal kościoła Agia Marina). 
W którym roku poległ (ΠΕΣΩΝ) S. L. Siepis? 

 
 

 

 
Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl 

lub za pomocą formularza ze strony trino.pttk.pl. 
Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na publikację na liście osób, które przebyły TRInO. 

 trino.pttk.pl  


