
 

Wilt u ook snel de winter vergeten, ga dan met ons mee op reis naar 

Cyprus van 7 t/m 14 mei 2019  

Het eiland ligt op het kruispunt van Europa, Azië en Afrika en heeft 

10.000 jaar geschiedenis en beschaving 

 

Reisprogramma 

 

 
 

Dag 1: naar Cyprus  

Vlucht naar Larnaca. Na aankomst, rijden we naar het sfeervolle Poseidonia 

Beach Hotel in Limassol, waar we inchecken en beginnen met een heerlijke 

lunch. Daarna is er vrije tijd tot het diner om te zwemmen, wandelen of 

luieren. 

  

Dag 2: Kourion | Kolossi | Wijnmuseum (wijn & Halloumi 

proeverij) | Limassol oude stad  

We bezoeken de verbazingwekkende archeologische site van Kourion, een 

van de meest spectaculaire plekken op het eiland gebouwd in de 2de 

eeuw voor Christus met het Greco-Romeins theater en mozaïeken. Het 

Grieks-Romeinse theater is opmerkelijk met een unieke akoestiek en met 

prachtig uitzicht over het landschap. Onze gids vertelt ons alles over de 

interessante geschiedenis van deze regio. 

 

De volgende halte is het Kolossi Kasteel, een mooi voorbeeld van militaire 

architectuur die dateert uit de 13e eeuw. Het dak van het kasteel biedt 

prachtig uitzicht op de omliggende wijngaarden, die de beroemde zoete 

dessertwijn, 'Commandaria', 's werelds oudste genaamde wijn produceren. 



Deze wijn werd oorspronkelijk geproduceerd door de ridders van Sint Jan 

van Jeruzalem. Ons volgende bezoek is aan het wijngoed in Arimi Village 

met een geschiedenis van 5.500 jaar van wijn maken.  

 

Het museumgebouw bevindt zich op het belangrijkste historische kruispunt 

van het eiland. De weg naar het oude Kourion en Commandaria (Kolossi 

Kasteel) leidt naar de wijndorpen van Limassol. We krijgen een rondleiding 

door het wijnmuseum en St Ilarion halle. En er is voor ons een heerlijke 

wijnproeverij van 2 verschillende Cypriotische inheemse rassen, 

Commandaria wijn met brood, rozijnen, Kiofteri druivensap (zoet) en 

Halloumi-kaas, die alleen op Cyprus gemaakt is.  

  

Daarna rijden we langs het middeleeuwse kasteel van Limassol, gelegen in 

het centrum van de stad in de buurt van de oude haven. Het kasteel werd 

gebouwd in de 13e eeuw op de site van een eerdere Byzantijnse burcht en 

is omgebouwd tot een museum.   

Bezoek aan de oude stad, een gerenoveerd historische deel van de stad met 

stijlvolle cafés, restaurants, winkels en bars rond de oude vissershaven en 

de voormalige Turkse wijk. Hier heeft u vrije tijd om zelf rond te wandelen.  

   

Dag 3: Pafos   

Bezoek Pafos aan de westkust. Stop onderweg om Petra tou Romiou 

(Aphrodite's Rock) te bekijken. Het is hier waar volgens de legende de godin 

van de liefde & schoonheid werd geboren uit het schuim van de zee. We 

genieten hier van prachtige landschap, een combinatie van zee en bergen.   

 

Daarna ontdekken we de opmerkelijke geschiedenis van de UNESCO stad 

Pafos.  We worden rondgeleid langs de graven van de koningen, een world 

heritage site met indrukwekkende ondergrondse tombes uit de 

Hellenistische periode, de 4e eeuw voor Christus. De tombes zijn gesneden 

uit vast gesteente, terwijl sommigen zijn versierd met Dorische zuilen.   

 

 
  



We rijden voorbij kerk van Ayia Solomoni, het huis van de christelijke 

catacomben uit de 12e eeuw en bezoeken het archeologische park.  

Em we zien de romeinse villa’s met hun uitgebreide vloermozaïeken.  

Een aantal prachtig bewaard gebleven mozaïeken met beeltenissen van 

scènes uit de Griekse mythologie, zoals het huis van Dionysos (de god van 

de wijn), dat een van de grootste en bekendste van de mozaïek-huizen is.  

Ook zien we andere kleinere huizen zoals het huis van Theseus en het huis 

van Aion. Daarna bekijken we de site van St Paul's met de overblijfselen 

van de fundamenten van een vroeg christelijke basilica van de 4e eeuw. 

Tenslotte is er nog tijd om wat rond te zwerven rond het havengebied.  

  

 Dag 4: Halve dag Larnaca (met rondleiding)  

We rijden langs het zoutmeer naar de Larnaca. We bezoeken de prachtige 

kerk van St Lazarus, gebouwd door Keizer Leo Vl, in de 9e eeuw. 

Restauratie werd uitgevoerd in de 17e eeuw, waarbij men trouw bleef aan 

het oorspronkelijke plan. De kerk kan worden genoemd als een van de 

mooiste voorbeelden van Byzantijnse architectuur.  Vervolgens wandelen 

we langs de promenade van de Finikoudes met het fort staande in het 

water, dat scheidt de oude Turkse wijk en het monument van de Armeense 

genocide.  

Aan het begin van de middag keren we terug naar het hotel.   

    

  
 

Dag 5: Troodos Berg & dorpen  

We bezoeken het berg dorp van Omodos, een schilderachtig wijn 

producerend dorp, gebouwd op de hellingen van het Troodos. Te midden 

van uitgestrekte wijngaarden, met zijn nauwe geplaveide straatjes en het 

majestueuze klooster op het dorpsplein, is dit één van de meest pittoreske 

dorpen op Cyprus. We bezoeken de middeleeuwse wijnpers, hét bewijs dat 

de bereiding van traditionele wijn plaats heeft gevonden in de oudheid. De 

bewoners van Omodos maken, afgezien van de wijnbouw en de productie 

van uitstekende wijn, vele streekproducten zoals "zivania" (traditioneel 

alcoholische drank), "soutzoukos", "palouze", "kkiofterka" en "koulourka".   



  

 

 

We vervolgen onze weg naar Kakopetria en bezoeken de Sint-Nicolaaskerk 

waarvan het plafond volledig bestaat uit muurschilderingen daterend uit de 

11e tot 17e eeuw.  Daarna rijden we langs kronkelende wegen door het 

dennenbos naar Galata.  

 

In dit dorp bezoeken we de UNESCO kerk van Panayia Podithou en zien we 

muurschilderingen van de Italo-Byzantijnse stijl die op het eiland aan het 

einde van de 15e eeuw verscheen.  

 

We besluiten de dag met een bezoek aan een van de belangrijkste berg 

resorts, Platres. Dit dorp is zeer lommerrijk met veel pijnbomen en 

cederbomen, gelegen aan de voet van Troodos bos en wordt door vele 

bekende persoonlijkheden, dichters en royalty's bezocht. Vandaag is de 

lunch inclusief. 

 

  
  

Dag 6: Nicosia  

We rijden naar Nicosia (of Lefkosia in het Grieks). We stoppen in Ledra 

Street, maken een wandeling en steken te voet de “Green Line” over, de 

scheidingslijn tussen het Griekse en Turkse gedeelte van de stad. In het 

Turkse Noord-Nicosia bezoeken we eerst de Selimiye moskee, de 

voormalige St.Sophia kathedraal. Deze kathedraal werd rond 1215 in 

gotische stijl opgetrokken in opdracht van de Frankische Lusignan-dynastie. 

Vlakbij ligt ‘The Bedestan’, waar we de overblijfselen van 2 kerken 

aantreffen. Uniek is d combinatie van Byzantijnse, Gotische en Venetiaanse 

architectuur.  

e  

 

 



Tijdens de Turkse bezetting diende het als opslagplaats en overdekte markt. 

We lopen een lokale markt voorbij en houden halt bij de Büyük Khan of de 

Grote Herberg, gebouwd net na de Turkse verovering van het eiland in 1570 

door de eerste Ottomaanse gouverneur om er rijke handelaars onderdak te 

verschaffen.  

 

Via het Ataturk Square keren we terug naar het Griekse gedeelte van de 

stad. Daarna gaan we naar de St.-Johanneskathedraal en het 

Aartsbisschoppelijk Paleis. In één van de vleugels bevindt zich het Museum 

van Byzantijnse Kunst, met prachtige oude iconen. In de loop van de 

middag zijn we weer terug in Limassol.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7: Lefkara  

             Vandaag beginnen we met een bezoek aan het kleine bergdorp van Lefkara,  

    dat beroemd is om zijn handgemaakte kant, "Lefkaritika", en om zijn 

    zilverwerk en olijfolie. De overlevering zegt dat de kunstenaar Leonardo da 

    Vinci het dorp in 1481 bezocht en een altaar dwaal kocht, die hij doneerde 

    aan de kathedraal van Milaan.  

 

We bezoeken  het borduurwerk- en kantmuseum, dat is gevestigd in het 

huis van Patsalos, vernoemd naar de eigenaar die tot een van de rijkste 

families van het dorp behoorde. Het meubilair creëert een sfeer van een 

typisch Lefkara huis. Hier worden traditionele kostuums, juwelen, zilverwerk 

en een grote collectie oude Lefkara borduurwerken, waar het dorp bekend 

om is, tentoongesteld. Veel huizen in Lefkara zijn uitgeroepen tot "oude 

monumenten" en sommige van hen zijn gerestaureerd door het 

departement voor Oudheden.  

 

Vervolgens gaan we naar het nabijgelegen berg dorp van Vavla en het 

klooster van Agios Minas dat dateert uit de 15e eeuw. Het gebouw is een 

mengsel van Byzantijnse en gotische stijlen met een spits gewelf van 

traverse ribben en kant portieken en bestaat uit een kerk, kloosters en 

andere monastieke gebouwen. Aan de Noord- en Zuid-muren zijn er twee 

grote schilderijen van Agios Georgios en Agios Minas uit 1757.  

 



 
 

Naast hun religieuze plichten bereiden de nonnen in het klooster 

zelfgemaakte conserven en kruiden die lokaal kunnen worden gekocht.  

Vervolgens rijden we terug naar ons hotel en sluiten we de reis af met een 

feestelijke folklore avond en diner. 

 

Dag 8:  

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een mooie, 

ontspannen en afwisselende vakantie, met bijzondere excursies, maar ook 

met voldoende tijd om van het prachtige hotel aan zee te genieten.  

Een reis die u niet snel zult vergeten. 

 

Prijs: € 1295,- p.p. bij een gedeelde 2pk, op basis van halfpension, en 
lunches op dag 1, 2 en 5. 

Inclusief Nederlands sprekende gids, excursies, fooien en reünie.  

De toeslag voor een 1pk is € 269,- 
Het vertrek is van Schiphol en we vliegen met Transavia.  

 
            Hebt u belangstelling voor deze reis, geef u dan snel op want onze 

            voorjaarsreis is altijd snel vol. 
             

   Opgeven kan tot 13 januari 2019, bij   
            Addy Vente, tel. 0186-610282, email: a.vente2@chello.nl  
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