TOURS & TIPS
genieke moskee Hala Sultan Tekesi, een van
’s werelds heiligste plekken voor moslims.
	N ICOSIA
Over de wegen A2 en A1 rijd je het binnenland
in, naar de Cypriotische hoofdstad Nicosia.
Door de vele bezienswaardigheden - alsmede
de talloze restaurants en barretjes - heb je hier
zeker een volle dag nodig.

GODDELIJK
EILAND
PER HUURAUTO

CYPRUS
Cyprus is het ‘eiland van de goden’, ‘het eiland der seizoenen’ of ‘eiland van de liefde’.
Kortom, geen gebrek aan flatteuze bijnamen voor dit eiland in de zuidoosthoek van de
Middellandse Zee. Die mooie woorden dankt het eiland aan 10.000 jaar historie, een
bijzonder aangenaam klimaat, talloze bezienswaardigheden en vooral een heerlijke,
puur mediterrane levensstijl. Kortom, de huurauto een week of twee rondsturen over
dit eiland is een genot.

REISDUUR
Je kunt de route in twee dagen rijden, maar een
week is ideaal. NB: Deze route kan uiteraard
ook worden gestart op de luchthavens van
Larnaca of Paphos - beide eveneens langs de
route. Het is maar net waar je vlucht landt.
Pafos en Larnaka hebben luchthavens. Pafos
en Larnaka zijn de Griekse namen, Paphos en
Larnaca de internationale. De Touroperators
gebruiken vaak de internationale. Gemiddelde
temperatuur in winter is 17 graden.
Een andere aantrekkingskracht is de grote dichtheid van bezienswaardigheden, die ook nog
eens worden verbonden door rustige wegen.
Tip: de ongerepte baaien van het westen aan
de rand van natuurpark Akamas. De Romeinse
opgravingen en mozaïeken van respectievelijk
Kourion en Paphos. De serene kerkjes en
kloosters in het binnenland, waar vaak
mysterieuze diensten worden gehouden.
De ‘verdeelde’ hoofdstad Nicosia, met een
Grieks-Cypriotisch en een Turks Cypriotisch deel.
De groene wouden en kristalheldere beken van
het Troodos gebergte. Maar ook: bruisende
toeristensteden als Paphos, Limassol en Larnaca,
propvol winkels, bars en restaurants. En mocht
je een keer de weg kwijtraken: geen enkel
probleem. Door haar status als Britse ex-kolonie
spreekt bijna iedereen vloeiend Engels op
Cyprus. Zeer uitzonderlijk in de Méditerranée.
FYI: Als je echt het Akamas schiereiland ingaat
heb je een 4WD nodig, want meeste wegen zijn
onverhard. Maar ga je naar Polis en Latchi vanuit
Pafos dan zijn dit weer prima verharde
regionale wegen.

DE ROUTE
(450 KILOMETER)
	Vanaf Larnaca International Airport laat je
de zee vooralsnog links liggen. Langs het
zoutmeer naast het vliegveld rijd je het
binnenland in. Direct passeer je de foto-

	T ROODOS GEBERGTE
Van de drukke stad naar de absolute rust. In
zuidwestelijke richting kronkelen de fraaie
plattelandswegen B9, E906 en E907 steeds,
hoger, groener en koeler. Tot je het dorp Pano
Platres in het Troodos gebergte bereikt het
groene hart van Cyprus. Onderweg passeer
je ondermeer de dorpen Peristerona en
Chandria en een aantal prachtige kerken die
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan.
In het Troodos gebergte liggen er zelfs 10.
	K YKKOS KLOOSTER
Vanuit het Troodos gebergte is het een korte rit
naar het Kykkos Klooster, bereikbaar over E912
(afslag in Pedoulas). Dit klooster trekt pelgrims
uit de hele wereld, maar is alleen al vanwege
de ligging een bezoek waard.
	PAPHOS
Na de natuur en de bergen wordt het tijd voor
de kust. Je rijdt via o.m. Pano Platres, Mandria
en Agios Georgos richting zee over de weg
F617/F616, een genot om te rijden. Nadat je
de kust hebt bereikt resteert slechts een kort
stukje snelweg tot de bruisende badplaats
Paphos.
	L ATCHI
Vanuit Paphos steek je het eiland over in
noordelijke richting, naar Polis. Neem zeker
de B-wegen E701 en E709 (i.p.v. hoofdweg B7),
die kronkelen door het dorre platteland van
West-Cyprus, aan de rand van natuurgebied
Akamas. (Opgepast voor schaapherders en
hun kudde!) Vlakbij Polis liggen de ontspannen
kustplaats Latchi, het superdeluxe Anassa
Hotel en de beroemde Baden van Aphrodite.
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	H OOFDSTAD NICOSIA
Nicosia is een ‘verdeelde’ hoofdstad met een
Grieks-Cypriotisch en Turks Cypriotisch deel.
Maar de stad heeft óók een schitterend
middeleeuws centrum met een doolhof van
piepkleine straatjes. Andere aanrader: het
Cyprus Museum.

	ROTS VAN APHRODITE
Rijdt terug naar Paphos (wederom keuze uit de
E701/E709 of B7), vanwaar je eventueel een
excursie naar natuurpark Akamas kunt maken.
Na Paphos in oostelijke richting langs de kust
over de B6, i.p.v de snelweg. Over deze
prachtige kustweg kun je namelijk rijden naar
de beroemde Rots van Aphrodite. Stop zeker
om te pootjebaden in het ‘goddelijke’ water
alhier. Als je echt Akamas in wil rijden dan heb
je een 4WD nodig = namelijk onverhard.
	KOURION
Blijf de kustweg B6 volgen in de richting
Limassol. Vlak voor deze grote badplaats kom
je langs de Romeinse opgravingen van Kourion,
de stop zeker waard. Heb je meer tijd? Dan is
een omweg door het binnenland naar het
prachtdorp Omodos (over E601) een aanrader.
De Sanctuary of Aphrodite, Tempel van Apollo
of Kolossi kasteel zijn ook de moeite waard.
	AYIA NAPA
Na Kourion passeer je achtereenvolgens
Limassol - met een mooi historisch centrum
met gezellige bars en restaurants en een
nieuwe Marina (jachthaven) en Larnaca. Hier
kun je de snelweg nemen (achtereenvolgens
A1-A5-A3) naar Ayia Napa, dé kustplaats
van oostelijk Cyprus.
	L ARNACA
In het ex-vissersdorp Ayia Napa kunnen
feestvierders terecht in de beste clubs en op
de leukste strandfeesten van de oostelijke
Méditerranée. Maar de regio is ook heel
geschikt voor families met kinderen, mede
dankzij de mooie en geleidelijk aflopende
zandstranden. Je kunt hier natuurlijk ook
bijbruinen en uitrusten, alvorens je terugrijdt
naar de luchthaven van Larnaca.

	TROODOS GEBERGTE
Deze ruige bergrug vormt het hart van het
eiland, met haar koele bossen, knusse dorpen,
watervallen en verscholen kloosters. Het is een
prachtig wandelgebied met talloze paden, en
’s winters kun je zelfs skiën op de 1.952 meter
hoge Mt. Olympus.
	K YKKOS KLOOSTER
Wonderen gebeuren in het Kykkos Klooster,
waar een klein icoon van Maria jaarlijks
duizenden pelgrims uit de hele wereld trekt.
Maar de ligging en het serene klooster zelf
zijn minstens zo betoverend.
	KOURION
Kourion is een oud Stadskoninkrijk. De
opgravingen van Kourion zijn de meest
indrukwekkende Romeinse resten van Cyprus.
Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt is het grootse
Grieks Romeinse theater, met weids uitzicht
over de Middellandse Zee en de omliggende
landerijen.
	D E DORPEN IN HET BINNENLAND
De verstilde dorpen in het binnenland - met
hun kerken, pleinen en kleurrijke markten vormen een schril contrast met de drukke
toeristenplaatsen aan de kust. Extra de moeite
waard zijn de dorpen Kakopetria, Tochni en
Omodos.
	G A GOLFEN
Cyprus telt inmiddels vier uitstekende golfbanen rond Paphos, gelegen binnen een uur
rijden van elkaar: Aphrodite Hills en Minthis
Hills zijn beide zeer heuvelachtig en zeer
uitdagend, Secret Valley ligt in een bloemrijk,
verscholen dal. Eléa estate is de vierde 18-holes
golfbaan.
	A KAMAS SCHIEREILAND
Het ruigste deel van Cyprus is het schiereiland
Akamas: een natuurpark met kloven, rotspartijen, afgelegen baaien en wat verdwaalde
schaapsherders. Het ruigste deel van Cyprus is
het schiereiland Akamas: een natuurpark met
kloven, rotspartijen, afgelegen baaien en wat
verdwaalde schaapsherders. Huur een stoere
4WD om dit onherbergzame gebied te ontdekken.
	D E MOZAÏEKEN VAN PAPHOS
In 1962 werden per toeval vlak buiten de stad
Paphos prachtige Romeinse mozaïeken ontdekt.
Inmiddels staan de kleurrijke voorstellingen op
het programma van vrijwel iedere toerist.

Overigens, toeristenplaats Paphos zelf is met
haar relaxte haventje en bruisend centrum
zeker ook de moeite waard. Paphos staat in zijn
geheel op Werelderfgoedlijst van UNESCO
vanwege de vele culturele bezienswaardigheden.
	F EEST EN STRAND IN AYIA NAPIA
Badplaats Ayia Napa biedt de mooiste stranden
van Cyprus - lange, witte zandstranden - en
het beste uitgaansleven van de oostelijke
Méditerranée. Voor families met kinderen zijn
er ook genoeg rustige accommodaties te vinden.
	D RINK EEN ‘BRANDY SOUR’
De nationale cocktail van Cyprus - een mix
van brandy, limoensap en sodawater en een
paar druppels van het bitter angostura is een feest van frisheid.

KLIMAAT &
BESTE REISTIJD
Cyprus heeft een droog, warm en zeer zonnig
klimaat. Hartje zomer kan het er erg warm
worden, temperaturen van 40 graden zijn geen
uitzondering. ’s Winters daalt de temperatuur
er zelden onder de 10 graden, en ook dan
schijnt de zon regelmatig volop. Desondanks
zijn december, januari en februari de natste en
koudste maanden, en juli en augustus de
heetste en drukste. De ideale reisperioden zijn
daarom: maart t/m juni en september t/m
november.

LINKS
www.visitcyprus.com
	www.cyprus.nu
	www.visitcyprus.org
	http://cyprus.pagina.nl
	www.cyprusgolf.com
	www.aphroditehills.com
Nog meer informatie? Vraag gratis een brochure
en/of kaart aan: Cyprus Verkeersbureau,
Keizersgracht 424 II, 1016 GC Amsterdam,
Telefoon 020-6244358.

