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Dag 1, dinsdag 7 mei 2019 

 

Heel, heel erg vroeg (kwart voor een ’s nachts) was de taxi er. Na een rondje 

Hoeksche Waard om nog meer dames op te halen vertrokken we naar Schiphol, 

want om 3 uur was het verzamelen. Totaal 30 dames! 

 

We konden snel inchecken want het was niet druk bij de balie van Transavia en na 

een kleine vertraging van 20 minuten gingen we de lucht in. Maar omdat we de wind 

mee hadden kwamen we toch op de afgesproken tijd aan in Larnaca en daar stond 

gids Claudia ons al op te wachten.  

 

Claudia begon met uitdelen van 

audio apparatuur: een zendertje 

en oortjes.  

 

Wat hebben we daar een plezier 

van gehad. Ook als je achteraan 

liep kon je nog alles verstaan. 

 

 
 

Na een uurtje arriveerden we bij ons hotel Poseidon, waar de uitgebreide lunch al 

klaar stond met een welkomstdrankje uit de ‘pot’. Later hoorden we dat de lunch voor 

de Cyprioten de belangrijkste maaltijd van de dag is, maar ’s avonds kregen we net 

zoveel heerlijks te eten. Een weegschaal was er gelukkig niet!  
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Na de lunch konden we op de kamer, we hebben onze koffer uitgepakt en wat 

uitgerust. Daarna aan de bar wat gedronken en alvast de feestversiering 

opgehangen voor onze jarige Wil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kreeg een drankje aangeboden en daarna hebben we Wil toegezongen en 

met een cadeautje verrast.  

 

Ook het hotel bleef niet achter en bood haar een mini taartje aan met één kaarsje. 

Na afloop hebben we nog wat gedronken (ouzo) en was het bedtijd, want de 

volgende dag moesten we bijtijds vertrekken. 
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Dag 2, woensdag 8 mei 2019 

 

Tweede dag van ons verblijf 

op Cyprus. 

Na een heerlijk uitgebreid 

ontbijt gaan we om half 

negen met de bus op weg 

naar Kourion. 

Daar gaan  we het Romeinse 

amfitheater uit de 1e en 2e 

eeuw bekijken. 

We gaan op de bovenste rij 

van het theater zitten en 

Claudia vertelt ons er over. 

Prachtig uitzicht op het 

omringende landschap. 

 

 

 

We wandelen terug naar het  Huis 

van Eustolius met met prachtige 

mozaïeken uit vroeg Christelijke 

tijd. 

 

Dan stappen we in de bus en 

rijden een klein stukje naar het 

Kasteel van Kolossi. 

 

 

 

Het kasteel werd omstreeks 1210 

gebouwd door de Ridders van St. Jan 

van Jeruzalem. Na verwoestingen  in 

de 15e eeuw werd het weer 

opgebouwd en is gebleven zoals we 

het nu zien. 

 

Op de velden naast de burcht werd 

suikerriet verbouwd en er zijn nog 

resten van een suikermolen te zien. 

We drinken lekker koffie en gaan dan 

op weg naar Arize. 
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Daar bezoeken we het wijnmuseum, waar we een filmpje zien over de wijn die hier  

al ong. 2000 jaar verbouwd wordt. En natuurlijk kunnen we de wijn proeven. 

Heerlijke witte, rose en rode wijn en ook de Zivanier = soort liqueur.Ze smaken prima 

en ook de hapjes er bij gaan er goed in. 

 

Maar we hebben dan trek in de lunch. 

Daarvoor gaan we naar het centrum van 

Limassol. 

Daar gaan we naar Rest. Il Castello voor 

een heerlijke maar overvloedige lunch 

met vlees en vis en salade. Na afloop 

wandelen we nog even een straatje met 

winkels op en neer, waar we t-shirts en 

bloesjes kopen. 

 

Dan is het verzamelen en wandelen naar de 

bus voor de rit terug naar het hotel. 

Het was wat te winderig om op het balkon te 

zitten en dus gaan we kletsen en lezen tot 

het weer tijd is voor weer een heerlijk buffet. 

 

Dat is het einde van deze leuke  2e dag van 

onze vakantie. 

 

 

Antoinette Wierink 
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Dag 3, donderdag 9 mei 2019 

 
Vandaag gaan we Nicosia bezoeken, de hoofdstad van Cyprus. We vertrekken rond 
8.45 uur. In de bus vertelt Claudia, onze gids, veel over de geschiedenis van Cyprus. 
Er zijn veel volkeren geweest die op Cyprus overheersten. Uiteindelijk werd het na 
veel oorlogen in 1925 een Britse Kroonkolonie. In 1950 werd Makarios gekozen tot 
aartsbisschop van Cyprus. In het volgend jaar richtte de Griekse kolonel Grivas de 
EOKA op, een beweging die enosis = aansluiting bij Griekenland voorstond.  
Op 1 april 1955 begon deze EOKA een opstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Behalve tegen de Britten was deze ook gericht tegen de communisten. In maart 1956 
werd Makarios door de Britten verbannen. Vanaf 1958 begonnen Grieks en Turks 
Cyprioten elkaars moskeeën en kerken in brand te steken. In oktober 1959 werd in 
Zürich een verdrag gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Turkije, 
waarin de onafhankelijkheid van het eiland werd overeengekomen onder de garantie 
van de 3 landen.  
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Op 16 augustus 1960 werd Cyprus daadwerkelijk onafhankelijk. De Grieks Cyprioten 
mochten de president kiezen en de Turks Cyprioten de vice president. Makarios werd 
toen president en Vasil Kücük vice president. Al snel ontstond er onenigheid over de 
invulling van vacatures bij de vele instanties zoals de ambtenarij, het leger, de politie 
e.d. Op 21 december 1963 braken er hevige gevechten uit in Nicosia.  
 
Op 24 december werd er op initiatief van de Britten een wapenstilstand gesloten. De 
Engelsen namen daarop posities in Nicosia om de strijdende partijen te scheiden. Dit 
was het begin van de Groene Lijn, de demarcatielijn die het eiland in tweeën deelt. 
Op 15 juli 1974 vond er een staatsgreep plaats.  
Eenheden van de Nationale Garde, waaronder Griekse officieren, vielen het 
aartsbisschoppelijk paleis aan met de opdracht Makarios te doden. Deze wist naar 
Engeland te ontsnappen. Drie dagen na de staatsgreep was Makarios weer terug om 
orde op zaken te stellen. 

 
Als we Nicosia naderen, komen we zelfs op Cyprus in de file te staan. Aangekomen 
in Nicosia stappen we uit de bus vlakbij het mooie vrijheidsmonument. Het werd 
opgericht in 1973 en het symboliseert de strijd van de Grieks-Cyprioten voor 
onafhankelijkheid.  
 
Enkele vrijheidsstrijders openen het hek van de gevangenis waardoor de politieke 
gevangenen de vrijheid kunnen kiezen. De Venetiaanse muren bevinden zich 
hierachter. Deze 4 meter dikke muren werden in 1567 gebouwd door de Italianen. De 
muren werden neergezet om aanvallen van de Ottomanen tegen te houden.  
 
We lopen verder richting het aartsbisschoppelijk paleis. Dit is helaas niet toegankelijk 
voor het publiek. Voor het paleis staat tussen 2 olijfbomen een standbeeld van 
aartsbisschop Makarios. De 2 olijfbomen staan symbool voor het feit dat ondanks de 
vrede Cyprus nog steeds verdeeld is in een Grieks Cypriotisch en een Turks 
Cypriotisch deel. 
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Naast het paleis staat  de kleine Sint Johannes kathedraal, gebouwd in 1662 door 
aartsbisschop Nikiforos. Het interieur bevat gouden ornamenten en prachtige 
muurschilderingen die allemaal nog authentiek zijn. Vroeger konden de mensen niet 
lezen en schrijven, vandaar deze muurschilderingen.  
 
Helaas mag je er niet fotograferen. Vervolgens bezoeken we het achter de 
kathedraal en naast het paleis gelegen Byzantijns museum. Dit museum huisvest 
meer dan 300 iconen. Deze dateren uit de 9e tot de 20e eeuw. Claudia vertelt ons dat 
op de iconen vaak de opdrachtgevers afgebeeld zijn. Vrouwen die een kruis 
vasthouden, zijn altijd gemarteld. Oorspronkelijke iconen hebben geen diepte, de 
afgebeelde personen hebben een grote neus, de mond is dicht, ze hebben grote 
oren en nietszeggende ogen. 
 
Na het zien van al dit moois gaan we aan de overkant van het paleis koffie drinken in 
een gezellig koffietentje. 

 
Op weg naar de Lidras straat komen we langs de barricades bestaande uit tonnen, 
zandzakken, prikkeldraad, metalen hekwerken en een betonnen muur. De 
opeengestapelde tonnen zijn wit of blauw, de kleuren van de Griekse vlag.  
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Er zaten militairen in gebouwde uitkijkposten op wacht. Het was niet prettig om daar 
te lopen. Halverwege de Ledra straat is de scheidingslijn. We moeten eerst langs de 
Grieks Cypriotische douane. Dit gaat snel, dan een stukje niemandsland en 
vervolgens in een lange rij wachten voor de Turks Cypriotische douane. Dit duurt erg 
lang omdat ieder paspoort gecontroleerd wordt. De Lidras straat is een  lange straat 
met veel leuke winkeltjes.  
 
In het Turkse gedeelte gaan we 
naar een Karavanserai, de 
Büyük Han. Dit is de grootste 
op het eiland Cyprus en is in 
1572 gebouwd door de 
Ottomanen in het jaar dat ze 
Cyprus hadden veroverd op de 
republiek Venetië. In de tijd dat 
Cyprus een Britse kolonie was, 
diende deze Karavanserai als 
gevangenis. Later werd het 
gebruikt als woonruimte voor 
arme gezinnen.  
 

 
In de jaren 90 is de Karavanserai 
gerestaureerd en werd het een 
cultureel centrum. Op de open 
binnenplaats staat een moskee. Je 
vind er veel leuke winkeltjes met 
eigengemaakte spullen en diverse 
terrasjes. 
 
 
  
 

 
 
We lopen nog even naar de Selimiye 
Moskee, de voormalige St. Sophia 
kathedraal. De oudste en grootste 
kathedraal van Cyprus. Door de 
Ottomanen werden de grote beelden en 
de torenspitsen verwijderd. Sommigen 
van onze groep zijn erin geweest. 
Iedereen wil al weer snel terug naar het 
Griekse deel. Dat betekent weer wachten 
in een lange rij.  
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Het was inmiddels aardig warm geworden dus geen pretje om daar te moeten 
wachten. In kleine groepjes gaan we ieder voor zich lunchen of ijs eten.  Riet en ik 
bekijken nog wat winkeltjes en gaan dan heerlijk in een park in de schaduw zitten 
vlakbij het afgesproken verzamelpunt. 
 
In de bus terug naar het hotel laat Claudia ons de cd van de zangeres zonder naam 
horen met het liedje over Nicosia. We mogen meezingen. Dit klinkt kennelijk zo goed 
dat Claudia het zelfs opgenomen heeft en daarna afgedraaid.  
 
 
 

 
Terug in ons mooie hotel, hebben we nog wat 
vrije tijd. Tijdens het diner horen we dat Liesbet 
gevallen is en met Addy naar een kliniek is.  
 
Ze komt terug met haar arm in het gips. 
Gelukkig is het al met al nog meegevallen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het was een heerlijke dag waarin we veel mooie dingen gezien hebben en dankzij 
Claudia, onze geweldige gids, veel van de geschiedenis van Cyprus geleerd hebben. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janneke Rijsdijk 
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Dag 4, vrijdag 10 mei 2019 

LARNACA 

We kunnen die vrijdag uitslapen, daar we om 12 uur vertrekken naar Larnaca. 

Tijdens de rit vertelt Claudia een en ander over Larnaca en de omgeving. Het eerste 

stuk gaat over de snelweg. Dan nemen we de afslag naar de kustweg. We stoppen 

in Zýgi voor een bezoek aan een klein kerkje. Dit zou door Engelen zijn gebouwd. 

Mensen die in de omgeving woonden wilden elders een kerkje bouwen, maar telkens 

als ze daarvoor stenen hadden aangevoerd, waren die de volgende dag verdwenen; 

dit ging zes dagen achter elkaar door. Toen bleek dat er van de stenen elders al een 

kerkje was gebouwd: door Engelen….  

Naast het kerkje staat een ruim 300 jaar oude Tamarinde. Een paar jaar geleden 

ging het daar heel slecht mee en is een Nederlandse boomchirurg om advies 

gevraagd.  

Zijn adviezen (alle beton 

eromheen verwijderen en 

vervangen door een grasmat, 

grondig snoeien en gaten vullen 

met beton) zijn opgevolgd en het 

resultaat is dat de boom er weer 

goed bijstaat en wellicht nog járen 

meekan.   

De route naar Larnaca loopt langs 

het zoutmeer. Sinds de jaren 80 

van de vorige eeuw wordt er geen 

zout meer gewonnen, mede 

omdat het vervuild is geraakt 

‘dank zij’ het vliegverkeer naar en van de nabij gelegen luchthaven van Limassol.  

Normaliter staat het meer rond deze tijd al droog, maar nu staat er nog een laagje 

water in. We hebben er één flamingo gezien.  

Aan de andere kant van het 

zoutmeer staat een moskee die 

de moeite van een bezoek waard 

is. Maar: vandaag is het vrijdag 

en is de moskee niet toegankelijk 

voor toeristen. Umm Haram 

(geen echte tante), die 

Mohammed en zijn zusjes zou 

hebben groot gebracht, zou er 

begraven zijn in de 7e eeuw.  

Het verhaal gaat dat ze op een 

ezeltje reed dat struikelde; zij viel 

eraf en brak haar nek.  
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Ter plekke is ze begraven. Boven haar graf bleef een meteoriet hangen en daarom is 

er toen een moskee gebouwd. Het is een belangrijk heiligdom van de Islam.  

Een belangrijke toeristische attractie in Larnaca  is de kerk van de Heilige Lazarus, 

gebouwd in de 9e eeuw. Naast de  kerk is een klein museum waarin iconen, boeken 

en kruisen te zien zijn. Waar komt de naam van deze kerk vandaan? Lazarus, een 

vriend van Jezus, zou door Jezus uit de dood zijn opgewekt en daarna naar Cyprus 

zijn gegaan.  

Daar heeft hij nog 30 jaar gewerkt als 

priester en vervolgens als bisschop van het 

koninkrijk Kition. Hij werd hier begraven, 

maar zijn botten zijn in de jaren 30 (?) 

opgegraven en geschonken aan de keizer 

van Constantinopel. Nu liggen hier replica’s. 

Deze zijn in 1977 ontdekt bij een brand 

achter de iconostase.  

In Larnaca worden we afgezet aan de op 

heel Cyprus beroemde Palmenboulevard; 

Engelsen hebben er destijds 

Eucalyptuspalmen geplant. Ten tijde van de Osmanen was Larnaca een belangrijke 

handelsstad. De Engelsen verplaatsten de handel naar Limassol. We krijgen tijd om 

te lunchen, te wandelen of desgewenst te winkelen en een of ander te bekijken. 

Bijvoorbeeld het nabijgelegen Middeleeuwse museum, een klein kasteel dat in de 14e 

eeuw werd gebouwd. Het bood bescherming aan de stad en werd ook gebruikt als 

gevangenis. Er is een galgenkamer die begin 20e eeuw nog door de Britse 

overheersers werd gebruikt.                         

Langs de Palmenboulevard wemelt het van de eetgelegenheden. Merkwaardig 

genoeg vindt circa de helft van de groepsleden elkaar hier, zonder dat te hebben 

afgesproken.                                                                                                                                                                            

Om 15.15 verlaten we Larnaca. De lucht betrekt maar er vallen niet meer dan een 

paar spetters; jammer voor de agrariërs. We rijden langs een ‘berg’ met op de top het 

strengste mannenklooster van Cyprus. Het is  gewijd aan het Kruis. Er wonen nog 15 

monniken en mag uitsluitend bezocht worden door mannen die zijn uitgenodigd. 

Verzadigd met indrukken komen we 

terug bij het hotel, waar wie wil nog tijd 

heeft voor een verfrissende  duik in het 

zwembad, alvorens te gaan eten. 

 

Trudie Doorduin 
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Verslag dag 5, zaterdag 11 mei 2019 
Troodos Berg en dorpen, vandaag de gele route op de kaart. 
 
Wij zitten om 8.30 uur in de bus en worden begroet door Claudia. 
Wij gaan vertrekken richting het Troodos gebied, het berg gebied op Cyprus. Wij 
gaan naar een hoogte van +/- 1000 meter. Claudia geeft tijdens de rit informatie over 
het reilen en zeilen van het dagelijks leven op Cyprus, de gezondheidszorg, het 
onderwijs enz. Op Cyprus zijn daar ook grote veranderingen in gekomen. 

  
Wij beginnen deze dag in Galata, met een bezoek aan het 
kerkje Panayia Podithou. Wij bewonderen de 
muurschildering van dit kerkje dat op de lijst van Unesco 
wereld erfgoed staat. Er staan 10 van deze kerkjes 
verspreid over Cyprus. Doordat er een soort 
“schuur”overheen gebouwd is zodat aan de buitenkant 
niet te zien is dat het een kerkje is zijn deze bewaard 
gebleven.       
 
De volgende stop is in het dorp Kakopetria, wij bekijken 
het oude gedeelte van het dorp dat in de originele staat is 
gerestaureerd.  
Het is een steile klim naar 
het oude dorpscentrum, 

maar de straatjes zijn het bekijken zeker waard.    
Wij gebruiken hier gezamenlijk een lekker kopje koffie 
en daarna wandelen wij terug naar de bus. 
 
Claudia vertelt tijdens het rijden hoe Cyprus ontstaan is 
miljoenen jaren geleden. Door een uitbarsting van een 
vulkaan onder de zeespiegel is als eerste het Troodos 
gebergte boven de zeespiegel verrezen. Sinds het 
ontstaan groeit Cyprus nu nog steeds door krachten van 
onderaf. 

Er zijn 2000 soorten bomen en 
planten waarvan er 140 alleen 
op Cyprus groeien. Ook veel vogelsoorten gebruiken het 
eiland als overwinteringsplaats.     
 Hierna vertrekken wij naar het plaatsje Omodos.   
 Hier stond een uitgebreide lunch voor ons klaar. Een 
Cypriotische lunch, dus een flinke hoeveelheid gerechten 
op tafel want je hebt pas genoeg gegeten als er overblijft!  
Wij bezochten hier The Monastery of the Holy Cross, een  
prachtige Orthodoxe kerk met een Inconostase , een wand 
die is samengesteld door Iconen, met er achter een altaar 
ruimte, die alleen betreden mag worden door de priester.  
 
Wij hadden in Omodos wat vrij te besteden tijd, en konden 
op ons gemak het dorp en de winkeltjes bekijken. Speciaal 

Bakkerij George, hier worden broden gebakken met kikkererwten meel i.p.v. gist, 
mensen komen speciaal voor dit brood naar Omodos.  
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 Deze dag hadden wij voor de avond ook nog een feestelijke maaltijd in een taverne 
buiten Lomozos. Claudia had voor ons een echte Cyperse avond geregeld. Wij zaten 
met z’n allen tussen diverse groepen die hun vrijgezellen feestje vierden die avond. 
Toen de eerste schalen op tafel werden gezet hadden wij nog zoiets van….waar 
gaan wij dit allemaal laten? Het is gebruikelijk bij een Cyperse feestmaaltijd dat er 
zoveel mogelijk schalen met gerechten op tafel komen, desnoods schaal op schaal!  
           

 
 

Na zo’n twee uur waren wij als oer Hollandse Vrouwen van Nu wel klaar met deze 
overdaad. Ook de muziek liet lang op zich wachten en toen deze begon te spelen 
was het voor onze oren veel te hard. Gevolg….wij zaten om half tien weer in de bus, 
en hebben de dag afgesloten in de bar van het hotel. Een ervaring rijker dat is zeker.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truus van Neuren 
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Dag 6, zondag 12 mei 2019  

Bezoek aan Pafos en Aphrodite’s Rock 

 

Het is weer een zonnige dag en we vertrekken om 08.30 met de bus richting Pafos. 

Eerst een bezoek aan Aphrodite’s Rock. Wij waren er alleen op het verkeerde tijdstip. 

Volgens Claudia (onze gids) moeten wij er met volle maan en om 12 uur ’s-nachts 

naar de rots gaan, het water in en dan 3 maal tegen de klok in om de rots zwemmen, 

in ons geboorte-kostuum, zodat wij de eeuwige jeugd krijgen! Daar hebben wij ook 

koffie gedronken op het terras met prachtig uitzicht. Claudia vertelde ook dat zij voor 

Boer zoekt vrouw in samenwerking met Cyprus een promotiefilm gemaakt heeft met 

kaasboerin Annemarie. Deze verbleven in een prachtig golf-resort daar vlakbij. 

De bus weer in en richting Pafos, naar de oude stad waar wij een bezoek brachten 

aan de geselpaal waar de apostel Paulus 40 stokslagen -1 kreeg. 

Verder naar de boulevard voor de lunch en de benen strekken. Heel gezellig. 

Daarna naar het Archeologische park met allereerst een bezoek aan de 

koningsgraven, waar geen koningen begraven zijn, maar het zou kunnen. Daarna 

verder gelopen langs de opgravingen waar het huis van Dionysos zich bevindt met 

prachtig bewaarde mozaïeken en beeltenissen uit de Griekse Mythologie o.a. het 

huis van Theseus en Aion. Het was ook heel warm op dit plateau. 

Daarna richting het hotel waar we heerlijk gezwommen en in de zon gezeten hebben. 

 

       Het was weer een prachtige dag! 

         

        Cocky & Marja 
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Verslag dag 7, maandag 13 mei 2019  

 

Om 08.30 uur vertrokken we 

naar Kato Lefkara. Het 

plaatsje ligt op de zuidhelling 

van het Troodosgebergte, 45 

km van Limassol. Het is een 

mooi dorp dat al eeuwen 

bekend is om het lokale 

borduur-, kant-  en 

ambachtelijk zilverwerk.  

Volgens een legende bezocht 

Leonardo da Vinci  het dorp in 

1481 en kocht hier een kanten 

doek voor het belangrijkste 

altaar van de Kathedraal van 

Milaan. De traditie van het creëren van het kantwerk is Unesco immaterieel erfgoed. 

Na een wandelingetje door het dorp dronken we koffie en was er tijd om borduur- of 

kantwerk en zilveren sieraden te kopen. Afdingen hoort er in dit dorp bij.  

 

Vervolgens bezochten we het klooster Agios Minas. Het ligt tussen de plaatsjes 

Choirokoitia en Vavla. Het is een klein, vredig klooster in een mooi bergachtig 

gebied. De mozaïeken muurschilderingen die je ziet bij de ingang zijn gemaakt in 

2006. 

Het klooster werd gesticht in de 15de eeuw en in de 18e eeuw vernieuwd. Nadat het 

was verlaten trokken er in 1965 weer nonnen in. Het is 1 van de 11 werkende 

nonnenkloosters. Ze beschilderen iconen, kweken bloemen, fruit en houden bijen.  

We keken er wat rond, Claudia luidde ‘de bel’ en we bekeken het kerkje met 

prachtige iconen zoals die van Sint Joris. De groepsfoto werd op de binnenplaats 

gemaakt. Er was een winkeltje waar producten zoals honing, sinaasappelmarmelade 

en zakjes kruiden werden gekocht. 
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Hierna gebruikten we de lunch bij Pedros in Choirokoitia. Een zeer enthousiaste 

gastheer die ons eerst uitlegde hoe je de geitenkaas Halloumi maakt. Hij melkt elke 

dag zijn 20 geiten.  Voor 1 kilo Halloumi heb je zeven liter geitenmelk nodig. We 

proefden de Anari, dit blijft over na verhitting met honing of 

johannesbroodboomsiroop, het lijkt op hüttenkäse.  

Vervolgens liet hij zien hoe het vlechten van een 

Halloumimandje in zijn werk gaat. We kregen 

een kopje Turkse koffie en aansluitend was het 

tijd voor het lunchbuffet. Tomaten, komkommer, 

olijven, ham, Halloumi en brood. Na afloop 

konden we de kaas en de mandjes, 

onderzetters etc. kopen.  

Als laatste mochten we zijn huis van binnen 

bekijken. Smaakvol ingericht met ook een grote 

bak cocons en zijderupsen die zich tegoed 

deden aan de bladeren van de moerbei. Dit 

bijzondere bezoek zullen velen van ons niet snel vergeten. Het was door Claudia 

ingelast en werd zeer gewaardeerd.  

 

Het was inmiddels 30◦ dus na thuiskomst 

wat vroeg in de middag, was het heerlijk 

toeven aan het zwembad of in de tuin van 

het hotel. 

 

     Joke Beerepoot 
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Dag 8, dinsdag 14 mei 2019 

De vakantie zit er weer op, wat is het snel gegaan! 

Na het ontbijt vertrekken we naar het vliegveld. Claudia brengt ons weg en we 

nemen afscheid van haar en onze chauffeur Nicos.  

Na wat vertraging bij vertrek, maar met verder een voorspoedige vlucht nemen we 

van elkaar afscheid op Schiphol. Einde van een mooie reis. 

 

 

 

 

Groepsfoto in het nonnenklooster Agios Minos 
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Tot slot een bedankje voor: 

 

Onze geweldige gids Claudia Philippou, met haar uitgebreide kennis van de 

geschiedenis, natuur en cultuur van Cyprus. Maar bovenal hebben we genoten van 

haar humor, waardoor deze reis een succes geworden is en we Cyprus niet snel 

zullen vergeten. 

 

Onze goede en aardige chauffeur Nicos, die ons veilig overal heeft gebracht en voor 

voldoende flesjes water in de bos zorgde. 

 

Joke Beerepoot voor haar bereidheid om mee te gaan als begeleider, wat ze 

voortreffelijk gedaan heeft. Het voelde vanaf het begin af aan heel vertrouwd en het 

was alsof we al jaren samen reizen begeleid hebben. 

 

En natuurlijk voor u als deelnemer, voor het vertrouwen dat u in de reiscommissie 

hebt gesteld en voor uw bijdrage aan de goede sfeer tijdens de reis, uw gezelligheid, 

vrolijkheid en behulpzaamheid naar elkaar. Een reis om niet snel te vergeten. 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze reis! 

Addy 
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De originele door Claudia ingevulde kaart met onze routes 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Dag 2 blauw - Kourion, Kolossi, wijnmuseum, Limassol 

Dag 3 groen - Nicosia 

Dag 4 rood - Larnaca  

Dag 5 geel -  Troodes Berg & Dorpen 

Dag 6 rose -  Pafos 

Dag 7 oranje  - Lefkara 


