
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. ORIENTAL) 
 
LIMASSOL - XIPRE  
Xipre es troba en una illa situada en l'extrem est del Mediterrani, al 
sud de la costa Turca. És una República membre de la Unió 
Europea amb l'euro com a moneda. La formen 2 terços de la illa, 
perquè un terç al nord de la illa va ser ocupat per Turquia en 1.974, 
formant la República Turca del Nord de Xipre, solament reconegut 
per Turquia. A més, també compta amb dos punts pertanyents a 
Gran Bretanya, Acrotiri i Dhekelia, amb bases militars d'aquest país. 
El país està dividit en 6 districtes administratius: Nicòsia, Famagusta, 
Limassol, Pafos, Lárnaca i Kyrenia. Limassol és la 2ª ciutat més 
gran de Xipre i capital del districte del mateix nom. Situat en la costa 
sud, en la badia de Akrotiri, amb uns 180.000 habitants. És un port 
de gran importància comercial en el Mediterrani oriental. Limassol 
disposa de 2 ports, coneguts com el vell i el nou. Aquest últim és el 
més gran de Xipre utilitzat per al tràfic comercial i 
de passatgers. El vell s'usa bàsicament per a 
vaixells pesquers. Limassol també és la base de 
les empreses dedicades al vi que estan situades al 
sud de les Muntanyes Troodos. La seva dedicació 
al turisme s'inicia fa uns 30 anys, apareixent 
multitud d'hotels, bars i discoteques. La influència 
britànica va ser decisiva en això, amb el 
desenvolupament de moltes infraestructures 
turístiques. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
La seva història és breu si la comparem amb altres ciutats de la illa, potser neix en 1.191, després que 
Ricard Cor de Lleó passés per l’illa rumb a la tercera croada. Malgrat això Limassol va ser habitada en 
l'antiguitat, trobant-se tombes de l'any 2.000 i dels s. IV i VIII a. de C. Però se li coneix sobretot des que 
l'any 1.191 després que Berenguela de Navarra i la seva germana Joana, reina de Sicília, que viatjaven 
en un vaixell de la mateixa flota que Ricard Cor de Lleó, van anar a parar a la costa xipriota sent preses 
com a ostatges, motiu pel que el rei anglès va acudir al seu rescat i va posar fi al domini bizantí sobre 
l'illa. Més tard es va casar amb Berenguela el 12 de maig d'aquest mateix any, hi ha qui diu que en la 
capella de Sant Jordi de l'església en Limassol i uns altres que en la capella de la propera fortalesa de 
Kolossi. Ricard és coronat rei de Xipre i Berenguela reina d'Anglaterra.  
 
Ricard Cor de Lleó va cedir l'illa a Templaris, que més tard la van vendre a Guido de Lusignano, que la 
va convertir en el seu feu. Va passar a mans venecianes en 1.489 i a dependre de Turquia en 1.570, 
que van romandre fins a 1.878 en què va passar a mans britàniques després de la convenció de Xipre. 
 
En 1.959 aconsegueix la independència, però en 1.974, després de l'ocupació turca del nord de la illa, 
queda dividida en dues parts, la turc-xipriota i la grec-xipriota, en la qual es troba Limassol, mantenint la 
influència britànica. 
 
QUE VEURE 
Castell de Limassol i Museu Medieval : al carrer Ricardo i Berenguela del centre històric, sent el lloc 
històric més visitat. Construït en el s. XIV sobre restes del castell bizantí i on es va produir les noces 
entre el rei anglès i Berenguela segons la tradició. Concretament van casar-se en l'estructura bizantina 
original, posteriorment destruïda. En el Museu Medieval trobem les col·leccions més importants del 



 

Museu Medieval de Nicòsia, així com objectes de l'època bizantina i medieval, ceràmica otomana, 
làpides, armadures, etc. 
 
Museu Arqueològic: Amb troballes de l'àrea de Limassol. Destaca una important col·lecció de ceràmica 
i altres objectes des del neolític a l'època romana, incloent l'època micènica. Hi ha bastants que 
provenen de les zones arqueològiques de les ciutats de Amathus i Curium. 
 
Museu Folklòric: Antiga casa restaurada, compta amb una preciosa col·lecció dels s. XIX i XX. 
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Castell de Kolossi : Torre fortificada a les afores de la ciutat, mostra de l'arquitectura militar dels s. XIII 
al XV, els Templaris van establir la seva caserna general, que més tard ocuparien els Cavallers de 
l'Ordre de Sant Joan. Manté les vinyes plantades pels cavallers en el s. XIII, sent molt reconegut el seu 
exclusiu vi dolç, el Commandaria, dels més antics del món. 
 
Recinte de Kourion i museu : A 19km de Limassol cap a l'oest, tocant a la població de Episkopí. 
Veurem una casa tradicional que guarda en el seu interior objectes arqueològics trobats a la zona, va 
ser una ciutat important i destaca per les seves ruïnes arqueològiques, que encara no estan totes al 
descobert. Sobresurt un espectacular teatre grecoromà, que ha estat restaurat i que s'utilitza, una vila 
privada amb bells mosaics (casa dels Eustolios), una basílica cristiana del s. V amb una pila baptismal, 
la casa d'Aquil·les, la dels gladiadors, l'estadi i el Elf Ninphoneum, que va ser consagrat a les Nimfes de 
l'aigua. També trobem el Santuari d'Apol·lo Hylates, Déu del bosc i considerat protector de l'antiga ciutat 
de Curium.  
 
Recinte de Amathus : a 19km de Limassol, en aquest cas a l'est. Una altra antiga ciutat en la qual 
Teseu va deixar embarassada a la seva esposa, Ariadne, segons la mitologia, després de tornar de 
Creta de la seva batalla amb el Minotaure. Sobresurt l'àgora i l'Acròpoli, consagrada a Afrodita Astarte. 
Part de la ciutat està sota l'aigua. 
 
Poble de Omodos: Aproximadament a 40 minuts trobem aquesta població famosa pels seus cellers i la 
seva àmplia tradició en bones collites. Es realitzen tastos en el seu bonic monestir.  
 
Roca d'Afrodita : a uns 30 minuts de Limassol i 25 kms. de Pafos. Coneguda com Petra tou Romiou o 
la roca dels grecs, està associada a un guarda de l'època bizantina, Akritas, que va aconseguir detenir 
als sarraïns en llançar una roca al mar, que va destruir la seva flota. Es diu que la deessa grega de la 
bellesa, l'amor i la sexualitat, Afrodita, va aparèixer entre les ones aquí. Es diu que si envoltes nedant la 
roca, la deessa et concedirà bellesa eterna, o com a mínim un millor pas per la vida.  
 
Pafos : La trobem a menys d'una hora de camí, declarada Patrimoni de la Humanitat al costat de 
Kouklia, l'antiga Pafos, per l'alt valor de les restes de viles, palaus, teatres, fortaleses i tombes. Els seus 
mosaics estan considerats dels més bells del món. 
 
Serralada Troodos : És la cadena muntanyenca més gran, situada en el centre de l'illa. Hi ha diversos 
punts turístics dignes de visita: la Muntanya Olimp a 1.952 metres d'altitud, a l'hivern és esquiable, 
també trobem cascades, monestirs bizantins i alguns poblets pintorescs. 
 
ON ATRAQUEM? 
Atracarem en el Port Nou de Limassol, a uns 3 kms a l'oest de la ciutat. Podrem apropar-nos a la ciutat 
en transport públic i quan hi ha creuers s'apropen els taxis i minibusos, que es col·loquen a la sortida de 
la Terminal de passatgers, que compta amb oficina de turisme i algunes tendes. 
 
VISITA PER LLIURE 
No es considera una escala de les més importants, i sol ser curta, però ens permetrà veure coses més 
interessants del que en principi pugui semblar, més després del relatat anteriorment.  
 
A més de les organitzades pel vaixell, podem negociar amb els taxis per fer una visita als llocs que 
desitgem o prendre l'autobús públic nº 30, que per aproximadament 1 euro ens portarà fins al centre de 
la ciutat i recórrer Limassol durant el temps de l'escala. No s'aconsella el lloguer de cotxe perquè a més 
de no ser molt econòmic i no tenir oficina en el port, condueixen per l'esquerra. Alguns creuers ofereixen 
autobusos llançadora fins al centre de la ciutat. També acostuma a haver-hi en el port minibusos que 
solen cobrar uns 15 euros per persona per un recorregut típic d'unes 3 o 4 hores fins a les restes 
arqueològiques de Kourion i visitar Omodos. Un taxi hauria de costar al voltant de 100-110 euros per 



 

realitzar el mateix, podent adaptar més al nostre gust la ruta, però sempre pactant preu abans de pujar-
nos a ell. L'autobús públic ens deixa en el passeig marítim, prop del més interessant de la ciutat: el 
castell, carrers per als vianants Agiou Andreou i Makarious III, plens de botigues. A pesar que l'idioma 
oficial és el grec gairebé tots parlen anglès. 


