
 

 

 آشنایی با کشور قبرس

جمهوری قبرس کشوری جزیره ای است در شرق دریای مدیترانه که پایتخت آن نیکوزیا است. این کشور به دو بخش ترک نشین و یونانی 

نشین تقسیم می شود که در آن هر دو زبان ترکی و یونانی رسمی هستند. یونانی ها ارتودوکس و ترک ها مسلمان هستند. این جزیره از شمال 

ب با مصر، از شرق با سوریه و از غرب با یونان همسایه است. این جزیره یکی از مقاصد مهم گردشگری دریای مدیترانه است و با ترکیه، از جنو

، ۲۰۰۸کیلومتر مربع، جمعیت آن طبق برآورد سال  ۹۲۵۲میلیون گردشگر را به خود جذب می کند. مساحت قبرس  ۴/۲از   ساالنه بیش

است. همچنین قبرس عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع  ۳۵۷و پیش شماره تلفن آن نفر، واحد پول آن یورو  ۸۰۱۶۲۲

استقالل خود را از بریتانیا کسب کرد و حکومت مستقل قبرس براساس مشارکت جوامع ترک و یونانی در  ۱۹۶۰نیز می باشد.قبرس در سال 

نشین قبرس در   نیا، یونان و ترکیه حق حاکمیت دولت قبرس را تضمین کردند. بخش ترکاداره امور این جزیره اعالم موجودیت کرد و بریتا

 اعالم استقالل کرد و نام خود را جمهوری ترک قبرس شمالی گذاشت. جمهوری ترک قبرس شمالی که معموال قبرس شمالی   ۱۹۸۳سال 

ناحیه با نام های فاماگوستا، کرنیا، الرناکا، نیکوزیا،  ۶ست. قبرس به شود توسط هیچ کشوری به جز ترکیه به رسمیت شناخته نشده ا خوانده می

 لیماسل و پافوس تقسیم بندی شده است.

 

 

 



 

 آب و هوا

داد، تیر قبرس دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای با تابستان های گرم و خشک و زمستان های معتدل می باشد و بهترین فصل مسافرت به این کشور خر

 مرداد و برای مسافرتهای پاییزی مهر و آبان می باشد.و 

  حمل و نفل

جهت استفاده از قبرس فاقد راه آهن می باشد، در داخل شهرها می بایست از تاکسی استفاده نمود که نرخ آن در ایام تعطیل و یک شنبه ها گرانتر می باشد. 

جعه گردد بدین معنا که تاکسی ها در خیابان ها دائماً در حرکت نیستند و این بر نرخ تاکسی ها تاکسی باید به آنها تلفن شود یا مستقیما به دفتر آنها مرا

 نمی افزاید.

 اطالعات عمومی برای مسافران این کشور

به حکم قانون شدیداً به عضویت اتحادیه ی اروپا در آمده است. ورورد ، تملک و استفاده از مواد مخدر و روان گردان به  ۲۰۰۴قبرس از تاریخ اول ماه مه 

واحد پول جمهوری قبرس، پوند قبرس است که به صد سنت آب شیر قابل نوشیدن می باشد ولی توصیه می گردد آب را خریداری نمایید.ممنوع است.

احترام بگذارند و از پوشیدن  بازدید کنندگان باید به سنن دینیتقسیم می شود اسکناس ها به صورت اسکناس های بیست، ده ، پنج و یک پوندی می باشد.

 شلوارهای کوتاه یا لباس های بدون آستین در کلیساها خودداری کنند.

یمت مناسب انجام سفرهای کوتاه دریایی به جزیره ی یونان، مصر، لبنان و سوریه را می توان با یکی از کستی های مسافرتی با امکانات کامل و پذیرایی با ق

 می باشد که کبابی مخصوص در نانی نازک است. "سوفالکی ستین پیتا"یکی از غذاهای خوش طعم محلی که قیمتی مناسب دارد داد.

 یورو نیاز به اظهارنامه ارزی دارد. ۱۳۰۰۰ورود مبالغ بالغ بر ورود میوه به صورت تازه به کشور قبرس ممنوع می باشد.

 مخدر به هر اندازه در فرودگاه انجام می شود.کنترل ویژه و سختی جهت جلوگیری از مواد 

 یورو باشد باشد برای این مبالغ هم اظهارنامه ارزی داشته باشید. ۴۰۰۰چنانچه مبلغی که می خواهید خارج نمایید بیش از 

فرش،طال،نقرهیاووسایلجعبهسیگارممنوعمیباشد.درصورتهمراهداشتناجناسگرانقیمتیمانند2ورودسیگاربهازاءهرنفربیشاز
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 غذایی مواد

 لیر ۴.۲۷  شیر لیتر یک هزینه

 لیر ۴.۳۲ فرانسوی نان قرص یک هزینه

 لیر ۵.۱۱ برنج کیلو یک هزینه

 لیر ۸.۵۰ مرغ تخم شانه یک هزینه

 لیر ۲۴.۹۵ محلی پنیر کیلو یک هزینه

 لیر ۲۵.۰۴  سینه گوشت کیلو یکی هزینه

 لیر ۲۸.۴۹  ران گوشت کیلو یک هزینه

 لیر ۱۴.۴۲ سیگار بسته یک هزینه

 لیر ۵.۹۶ سیب کیلو یک هزینه

 لیر ۴.۷۵ موز کیلو یک هزینه

 لیر ۳.۹۳ پرتقال کیلو یک هزینه

 لیر ۴.۳۵ گوجه کیلو یک هزینه

 لیر ۲.۲۲ زمینی سیب کیلو یک هزینه

 لیر ۲.۳۷ پیاز کیلو یک هزینه

 

  



 

 

 

 منزل اجاره

 لیر ۱،۱۱۹.۸۰ شهر مرکز در خوابه ۱ آپارتمان اجاره

 لیر ۹۶۷.۳۱ شهر حومه در خوابه ۱ آپارتمان اجاره

 لیر ۱،۸۸۹.۲۹ شهر مرکز در خوابه ۳ آپارتمان اجاره

 لیر ۱،۴۷۳.۱۷ شهر حومه در خوابه ۳ آپارتمان اجاره

 لیر ۵،۰۹۲.۸۹ شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر قیمت

 لیر ۳،۸۸۸.۳۹ شهر حومه در آپارتمان مربع متر هر قیمت

 

  



 

 کفش و لباس خرید هزینه

 یورو ۶۱٫۵۹ جین شلوار دست یک

 یورو ۳۴٫۲۱ ای زنجیره های فروشگاه در تابستانی لباس دست یک

 یورو ۷۴٫۸۰ نایک روی پیاده کفش جفت یک

 یورو ۸۰٫۷۰ مردانه چرم کفش جفت یک

 

 

 

 نقل و حمل

 یورو ۱٫۵۰ مترو طرفه یک بلیط

 یورو ۰٫۷۴ کیلومتر هر تاکسی کرایه

 یورو ۱٫۱۸ گازوئیل لیتر یک

 


