
 Shopping in Cipru  
 

Cipru, fermecătoarea insulă din Marea Mediterană, a sedus și a inspirat generații întregi de călători. 

Locul în care s-a născut zeița Afrodita, acest tărâm este un amestec rafinat de influențe otomane, 

grecești, persane, britanice și ruse, care a contribuit la istoria și cultura fascinantă a Ciprului. Unele 

dintre cele mai importante lucruri pe care le poti face in Cipru este shopping-ul  . Larnaca , Nicosia, 

Limassol dar si Pafos sunt unele dintre cele mai vizitate locuri atat pentru cumparaturi cat si pentru 

relaxare si vizitare , Larnaca fiind orasul cu cei mai multi locuitori. 

 

  Am ajuns in Pafos pe 14 mai , si sincer cel mai mult asteptam sa merg sa vad cum ma poate ajuta acest 

oras pentru a-mi innoi garderoba. Din prima zi cand am ajuns am vazut o gramada de supermarket-uri si 

kiosk-uri , asa se numesc aici magazinele modeste cu cateva alimente , cateva suveniruri si lucrurile 

necesare vietii de zi cu zi. Chiar  daca nu astea erau magazinele pe care eu le cautam , erau perfecte 

 

pentru a cumpara suveniruri pentru cei de acasa.  

Urmatoarea zi am fost la Kings Avenue Mall unde acolo poti gasi exact ceea ce iti doresti , accesorii , 

haine , mancare , incaltaminte , si nu doar dintr un singur magazin , ci peste 20 . Printre magazinele 

preferate sunt : Adidas , Tommy Hilfiger , Zara , BSB , Guess , iar astea sunt doar unele dintre magazinele 

pe care le gasesti acolo .  



 Shopping in Cipru  
 

 

Shopping-ul este foarte divers si diferit , doar ca trebuie sa iti aloci timp pentru el , deoarece nu se afla 

toate magazinele intr un singur loc , unele sunt la mall , unele in port , unele in centrul vechi , unele chiar 

si in alt oras apropiat, dar sigur daca doresti o sesiune de shopping iti recomand cu cea mai mare 

incredere Cipru .  

 

   


