
                                                        

 

Amazing Cyprus 
8-daagse rondreis  - 4 tot 11 juli 2021 

vol pension vanaf dag 2 tem dag 7 

 

HOOGTEPUNTEN IN EEN REIS MET CULTUUR ACHTER ELKE HOEK  

• De beroemde rots van Aphrodite, de geboorteplaats van de mythologische godin 
• Prachtige fresco’s van de Byzantijnse kerken 
• Mooie natuur met schilderachtige dorpjes 
• Het werelderfgoed van Paphos met de koningsgraven en de mozaïekvloeren 
• Het Kykkos klooster met zijn vele mozaïeken 

 



REISPROGRAMMA 

Dag 1: Vertrek  

Vertrek vanuit Brussel naar Cyprus.  De vluchten vertrekken in de late namiddag, 
aankomst op de internationale luchthaven van Larnaca is ’s avonds. We worden 
opgewacht door een chauffeur, die ons naar het Park Beach hotel (of gelijkwaardig) in 
Limmasol zal brengen. Daar zullen we 7 nachten overnachten. Het ligt aan de kust en van 
daaruit zullen we excursies maken om dit mooie eiland te verkennen. 

Dag 2: Kourion en Erimi 

We bezoeken eerst de antieke stad Kourion (12e eeuw v.Chr.) die in de oudheid een 
belangrijk stadskoninkrijk was. Het is één van de meest indrukwekkende archeologische 
plaatsen op Cyprus met zijn mooie mozaïeken, de baden in het huis van Eustolios en 
natuurlijk het Kourion Amphitheater.  

Onze volgende stop is in het dorp Erimi waar we een bezoek brengen aan het Cyprus 
Wine Museum en Cypriotische wijn proeven. Op de terugweg passeren we langs het 
kasteel van Kolossi - een mooi voorbeeld van de militaire architectuur, oorspronkelijk 
gebouwd in de 13e eeuw. We rijden via de citrusplantages van Fassouri terug naar 
Limassol, waar we stoppen bij de nieuwe jachthaven voor een wandeling.  

 

Dag 3: Vrije dag in Limmasol of uitstap naar Nicosia (niet inbegrepen) 

Vrije dag om te genieten van zon, zee en strand. Of wandel op de boulevard, doe er een 
terrasje,… Of wil je liever nog een portie cultuur? Dan kunnen we uitstap regelen naar 
de hoofdstad Nicosia 

Een kosmopolitisch en bruisende hoofdstad, gekenmerkt door veel geschiedenis en 
cultuur - 2 verschillende werelden komen hier samen! De vele musea, religieuze en 
historische monumenten getuigen van de geschiedenis van de oude stad (Laiki Geitonia), 



omgeven door massieve Venetiaanse muren. In deze traditionele wijk binnen de 
stadsmuren staan gebouwen uit de 18e eeuw, die exemplarisch zijn voor de stedelijke 
Cypriotische architectuur. We kuieren er door de beroemde Ledra straat, die symbool 
staat voor het verdeelde Cyprus. In het zuidelijke deel van de straat vindt u een 
levendig cultureel leven: talrijke restaurants en pubs liggen naast elkaar en er zijn veel 
traditionele handwerkzaken verspreid over de oude stad. Onderdeel van de stadstour is 
een bezoek aan de Agios Ioannis kathedraal en het Leventis museum, waar u een inzicht 
krijgt in Nikosias sociale en historische ontwikkeling vanaf de Koperen Steentijd tot 
heden. In de noordelijke helft van de oude stad staat de Selimiye Moskee (voorheen de 
Sint Sophia Kathedraal), op slechts 100 m van de Groene Lijn, die noordelijk en zuidelijk 
Cyprus scheidt. Hier bezoekt u ook het oudste Turkse gebouw op het eiland, de Büyük 
Han karavanserai, gebouwd door de Ottomanen in 1572. 

Dag 4: Larnaca en Lefkara 

Na het ontbijt gaan we naar Larnaca. In de wintermaanden maken duizenden flamingo's, 
wilde zwanen en andere trekvogels hun jaarlijkse tussenstop bij het nabijgelegen 
zoutmeer. We passeren de Finikoudes, de promenade van Larnaca bekend om zijn cafés 
en restaurants en we bezoeken er de prachtige stenen kerk van St. Lazaros - gebouwd 
door de Byzantijnse keizer Leo VI in de 9de eeuw. 

Onze volgende stop is in het pittoreske dorpje Lefkara, bekend om zijn kant, de 
beroemde "lefkaritika" en zijn zilverwerk waar we door de straten wandelen en de kerk 
van het Heilige Kruis bezoeken. Terug naar het hotel in Limassol 

 

Dag 5: met de catamaran naar Cape Gata en Akrotiri 

 

We varen met een catamaran van Limassol Old Port naar Cape Gata / Akrotiri alleen 
toegankelijk via de zee om het opmerkelijke landschap te bewonderen. We maken er een 
stop en de mensen die willen kunnen er zwemmen of snorkelen. Dan varen we naar Ladies 



Mile Beach waar het water meestal kalm is voor een tweede stop. De lunch wordt aan 
boord geserveerd. 

De route is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden / windrichting. In het geval 
van oostenwind (wat zeldzaam is) zullen we richting St Raphael hotel varen. 

Dag 6: Kykkos en Omodos 

We verkennen het groene hart van het eiland Cyprus en bezoeken het bekendste en 
rijkste klooster op het eiland – het unieke Kykkos Klooster, gesticht in 1100 en gewijd 
aan de Maagd Maria.  De mozaïeken, het goud en zilver en de vele iconen maken het 
klooster zo uniek. Het bezit een van de drie overgebleven iconen toegeschreven aan Sint 
Lukas.  
Throni, 3 km hoger in de bergen, is de plaats waar de eerste President van Cyprus, 
aartsbisschop Makarios III begraven ligt (bezoek is optioneel). 

We stoppen even bij Lambouri Winery voor een wijnproeverij en dan rijden we naar het 
pittoreske dorpje Omodos, bekend om zijn wijn en de kerk van Timios Stavros (Heilig 
Kruis). 

Dag 7: Petra tour Romiou en Paphos 

Op weg naar Paphos maken we eerst een fotostop bij de beroemde 'Petra tou Romiou' - 
de mythische geboorteplaats van Aphrodite. Het is een interessante geologische 
formatie van enorme rotsen langs een van de mooiste kustlijnen van het eiland. Als je 
drie keer rond deze rots zwemt, dan zou je beloond worden met schoonheid en eeuwuge 
jeugd…. 

We rijden dan naar Kato Paphos voor een bezoek aan de Panagia Chrysopolitissa kerk - 
gebouwd in de 13de eeuw boven de ruïnes van de grootste vroeg-byzantijnse basiliek op 
het eiland. Binnen het complex staat de pilaar van St. Paul, waar volgens de traditie Sint 
Paulus werd gegeseld voordat de Romeinse gouverneur Sergius Paulus werd bekeerd tot 
Christendom. Na een korte rit stoppen we in de haven voor een bezoek aan het 
Archeologisch Park en de beroemde mozaïeken van het Huis van Dionysus.  



 

Dag 8: Vertrek 

De vluchten terug naar huis zijn pas in de avond, dus we hebben nog een hele dagen om 
ons te ontspannen en te genieten van dit mooie land. 

Uw chauffeur brengt u naar het vliegveld van Larnaca voor onze terugvlucht naar 
Brussel.  

Prijs: 1525 euro pp 

Op basis van minimum 6 deelnemers en maximum 12 deelnemers 

Vluchten zijn niet inbegrepen – op het moment van aanvraag, bekijken we de 
beschikbare vluchttarieven en doen we een voorstel. Richtprijs is 225 euro pp 

Singeltoeslag.: 185 euro. 

Inbegrepen:  

- Hotel Park Beach of gelijkwaardig 
- inkomgelden, excursies en transfers volgens programma. 
- Tijdens de excursie lokale Engelstalige gids en Nederlandstalige 

begeleiding tijdens heel de reis 
- Vol pension van dag 2 tot 7 

 
Niet inbegrepen:  

- Vliegtickets. 
- Extra excursie naar Nicosie (richtprijs 75 euro pp, afhankelijk van het aantal 

deelnemers). 
- Reisverzekering. 



- Drank 
- Persoonlijke uitgaven. 
- Fooien. 
- PCR-testen 

 
We volgen op wat reisvoorwaarden van Cyprus en België zijn. Op dit moment moet je 
voor vertrek een PCR-test doen in België, en ook één bij aankomst. Mogelijk veranderen 
de regeltjes in de komende weken. Voor vertrek laten we u een update weten. 

 


