
Excursia din Limassol 

 

Limassol este al doilea oraș ca mărime din Cipru, cu o populație de aproximativ de 

239,000 locuitori. Orașul este un port situat în Golful Akrotiri, pe coasta sudică a insulei și este 

capitala districtului Limassol, fiind de asemenea și un port marititm. 

 În prima sâmbătă din mobilitate, am plecat in excursie în Limassol. Până să ajungem în 

vestitul oraș, ne-am oprit să vizităm mai multe atracții turistice, una dintre ele fiind Petra tou 

Romiou, cunoscut ca și Piatra Afroditei. Este localizată pe coasta Mării Mediterane, de-a lungul 

drumului dintre Paphos și Limassol. Este cea mai populară atracție turistică datorită peisajelor 

frumoase si datorită mitului ce spune că este locul nașterii zeițe Afrodita. Am făcut o pauză de 

jumătate de oră, în care am avut îndeajuns timp pentru a ne minuna de priveliștea mirifică, pentru 

a face o multitudine de poze și pentru a escalada fiecare piatră dorită. 

 

 Lemesos (Limassol) este contruit încă din timpul antichității, între orașele Amathus și 

Kourion. În prezent, se întinde de la coasta de est până la orașul Amathus. Ajungând în Limassol, 

primul lucru pe care l-am vizitat a fost un magazin ce avea multe suveniruri, apoi am avut masa 

de prânz la un restaurant cu vedere la portul maritim. După ce am terminat de mâncat, în timpul 

liber pe care l-am avut, ne-am plimbat prin port, dar și prin centrul vechi. Mergând prin port, am 

văzut o mulțime de iahturi și de bărci care te făceau să îți dorești să nu mai părăsești orașul. 

Ulterior, ne-am plimbat prin centul vechi unde am putut observa minunata arhitectură, micile 

magazine pline cu obiecte mirifice, dar și cafenelele ce se aflau la fiecare colț al străzii și care te 

pofteau să vii să bei o cafea cipriotă.  



               

 

La finalul zilei, cu toții eram obosiți, dar fericiți pentru că am avut șansa să vizităm aceste 

locuri unde ne-am distrat și am format amintiri ce ne vor rămâne mereu în minte.  

 

-Porcaru Alina 

 

 

 


