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    Beste reiziger:
     Van alle ontelbare eilanden in de Middellandse zee is er maar één die Aphrodite, de Griekse godin van de liefde, haar thuis noemt en dat 
is Cyprus. Ongeacht welk type reiziger je bent, Cyprus heeft iedereen iets te bieden. Onze stranden zijn niet alleen mooi, maar ze zijn ook 
nog eens beoordeeld als de schoonste van Europa. En niet ver van de azuurblauwe zee ligt het Troodosgebergte waar wilde moeflonschapen 
grazen, cederbomen groeien en waar je pittoreske kerken en schilderachtige kloosters vindt met schitterende Byzantijnse fresco’s en iconen.  
     Cyprus is een paradijs voor liefhebbers van archeologie. Van Neolithische nederzettingen van meer dan 11000 jaar oud tot spectaculaire 
Grieks-Romeinse ruïnes, zoals het historische theater van Kourion en middeleeuwse forten zoals Kolossi, de lijst met pareltjes is eindeloos. 
En laten we ook de mysterieuze Koningsgraven niet vergeten… en natuurlijk de villa’s met de uitstekend geconserveerde, kleurrijke en 
adembenemende vloermozaïeken.   
     Hoewel Cyprus het op twee na grootste eiland in de Middellandse zee is, is het verbazingwekkend compact en eenvoudig te bereizen. 
Tussen de hoge bergpieken en de glinsterende kust ligt een uitgestrekt landschap met glooiende heuvels en wijngaarden. 
Geniet van het langzame tempo in idyllische stadjes waar er altijd tijd is voor nog een kopje koffie. In heel Cyprus kun je genieten van 
de bijzondere keuken met haar heerlijke meze, kleine gerechtjes die variëren van heerlijk gegrild en gekruid vlees tot verse groentes en 
bijzondere kazen, zoals de beroemde halloumi (de smaakvolle schapenkaas van de grill).
     Cyprus heeft niet alleen een rijk verleden maar is tegenwoordig ook een vooruitstrevend, modern land met veruit de grootste 
dienstensector van de regio. Cyprioten zijn open, vriendelijk en warm en delen hun land graag met je. Hetgeen onder andere betekent dat 
je er een ruime keuze in accommodatie hebt, van luxueuze hotels met de lokale sfeer en service van wereldklasse, tot comfortabele villa’s, 
agrotoerisme en veel meer.

~ Ministerie van Toerisme
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“…je voelt je welkom op Cyprus” 
~ William Shakespeare, “Othello” 
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CYPRUS
HET EILAND VAN APHRODITE WACHT OP JE…

     Ze was misschien niet de godin met de meeste macht, maar uit historische afbeeldingen en kunstuitingen kunnen we concluderen dat Aphrodite 
zonder twijfel de mooiste van alle goden was. Niet vreemd dus dat ze hier sinds haar verschijning in de golven aan de kust van West-Cyprus nooit 
meer is verdwenen. Haar geest is overal op het eiland voelbaar, in de prachtige ongerepte landschappen met olijfbomen en citrusgaarden en in de 
glimlach waarmee de Cypriotische bevolking je begroet. Exotisch maar toegankelijk, de Cyprioten zijn trots op hun eiland boordevol geschiedenis, van 
de Oudheid tot de tijd van de Europese Unie (waar Cyprus onderdeel van is), en zijn altijd bereid om deze culturele rijkdom met bezoekers te delen. 

Cyprus ligt aan de oostelijke kant van de Middellandse Zee en is door de eeuwen heen altijd verbonden geweest met het oude Griekenland. Cyprus is 
echter al zo’n 11000 jaar lang bewoond, nog voordat er sprake was van enige heerschappij. Maar wie er voet zette, van de oude Grieken tot Romeinen, 
Byzantijnen, Franken, Venetianen, Ottomanen en vele anderen, ze zijn allemaal gevallen voor de eenvoudige maar verpletterende charme van Aphrodite. 
De kopermijnen - de naam Cyprus is inderdaad afgeleid van koper-maakten het door de eeuwen heen een felbegeerde plaats, en door haar strategische 
ligging was Cyprus een belangrijke plek voor verschillende oprukkende machten. 

Ook voor de moderne reiziger is de ligging nog altijd strategisch. Je kunt er bijvoorbeeld vanuit bijna elke luchthaven naartoe vliegen. En er is geen 
enkele andere plek waar je in zo’n beperkt gebied zo veel sporen uit het verleden vindt. De turbulente geschiedenis is te bewonderen bij opgravingen, 
in fascinerende musea met interessante collecties en nog veel meer. Dit alles in een uiterst modern land met een van de hoogste levensstandaarden 
in Europa. 

Ontdek een rijk, gelaagd verleden
     Op een eiland met zo’n rijke historie kan alleen wandelen al een bijzondere en in historisch opzicht verrijkende ervaring zijn. In de hoofdstad 
Lefkosia (Nicosia) kun je de stenen aanraken van de door de Venetianen gebouwde stadsmuur die de stad nog altijd omringd. In Pafos vind je de Zuil 
van Sint Paulus en uit de periode daarvoor stammen de ongeëvenaarde vloermozaïeken van de Huizen van Aeon en Dionysos. In heel Pafos zijn zoveel 
fascinerende sporen uit het verleden te vinden dat het hele oude centrum tot Unesco Werelderfgoed is benoemd. Niet te missen is het Grieks-Romeinse 
theater van Kourion, de nabijgelegen Tempel van Apollo Hylates (Apollo uit het Bos), Petra tou Romiou (de Rots van Aphrodite) en nog veel meer. 
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Natuurlijke schoonheden
    Het onwaarschijnlijk mooie schiereiland Akamas 
is een paradijs voor natuurliefhebbers en was dat 
ook al in de tijd dat Aphrodite zich hier vestigde. 
Na haar afspraakjes met Adonis kwam ze hier 
naartoe om te baden in de bron die nog altijd haar 
naam draagt. Bezoekers kunnen haar legendarische 
baden bezichtigen en daarna een wandeling maken 
door de kloof waar de geiten, net als vroeger, de 
enige andere verkeersdeelnemers zijn. 
Voor degenen die op zoek zijn naar nog meer stilte 
en wandelroutes is er het Troodosgebergte, waar 
de met hoge pijnbomen en machtige cederbomen 
beklede bergpieken een scherp contrast bieden 
met de prachtige kustlijn – die altijd binnen een 
uurtje met de auto te bereiken is. 

Lonkende haven en kust
    Lemesos, (Limassol), is de grootste haven van 
Cyprus en heeft een bruisend nachtleven. Langs de 
kustlijn vind je veel vier- en vijfsterren resorts en in 
de oude en nieuwe haven kun je boten en schepen 
in allerlei soorten en maten vinden, van luxe 
jachten en cruiseschepen tot lokale vissersboten. 
 Agia Napa, een van de levendigste 
uitgaansgebieden aan de Middellandse Zee, is de 
plaats om helemaal uit je dak te gaan. Als je op 
zoek bent naar iets meer rust, kies je voor het 
nabijgelegen Nissi Beach. De stranden van Cyprus 
staan erom bekend dat ze erg schoon zijn (een 
aanzienlijk aantal heeft een Blauwe Vlag label 
gekregen) en op veel stranden kun je windsurfen, 
parasailen, duiken en nog veel meer. Als je vanaf 

de kust het binnenland inrijdt kom je bij de witte 
dorpjes waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan: 
Lefkara, waar het beroemde kant vandaan komt; 
Lania, een kunstenaarsdorpje; en het schitterende 
Omodos, met een zonovergoten dorpsplein en 
vele kleine ateliers waar kunstenaars aan het werk 
zijn.
Een bestemming voor elke reiziger
     Het historische Cyprus beschikt tegenwoordig 
over een moderne infrastructuur en moderne 
steden. Vanaf het moment van aankomst op de 
splinternieuwe internationale luchthaven van 
Larnaka, maakt de stress plaats voor ontspanning. 
Wat niet zo gek is als je bedenkt dat zelfs Aphrodite 
zich er niet toe kon zetten om hier weg te gaan.
 Kom en ontdek de verborgen schatten van 
Cyprus, waar de geschiedenis leeft en overal 
voelbaar is. Reis comfortabel rond en laat je 
verwonderen, en mocht je vragen hebben stel ze 
dan aan de lokale bevolking, de mensen vertellen 
je graag over hun eiland en zullen je er de weg 
willen wijzen. “Kopiaste!” betekent “Kom erbij!” 
en dat wordt hier zeer serieus genomen.

“De samenvloeiing 
van verschillende 
bestemmingen heeft 
de geschiedenis van 
een klein eiland in het 
oostelijke gedeelte 
van de Middellandse 
Zee beïnvloed en 
verrijkt, waardoor 
het betekenis en 
verdieping heeft 
gekregen.” 

 ~  Lawrence Durell,
   “Bitter Lemons” 
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Dit is het zonnige gevoel van Cyprus.



11000-3900 v.C.: Neolithische periode  
De oudste nederzettingen op het eiland dateren uit deze 
periode. Er werd gebruik gemaakt van stenen kruiken en 
later van aardewerk. 

3900-2500 v.C.: Kopertijd   
Kopernederzett ingen en sporen van een 
vruchtbaarheidscultus zijn op West-Cyprus gevonden. 
Ontdekking van koper. 

2500-1600 v.C.: Vroege en Midden Bronstijd  
Rond het jaar 2400 v.C. kwamen onderzoekers uit 
Anatolië naar het eiland op zoek naar koper. Deze 
nieuwkomers vestigden zich aan de voet van het koperrijke 
Troodosgebergte. In de vroege Bronstijd werd er op grotere 
schaal metaal gebruikt op Cyprus. Cyprus begon met de 
export van koper.

1600-1050 v.C.: Bronstijd  
Cyprus stond bij haar buurlanden bekend als Alashia in deze 
belangrijke handelsperiode, deels door de exploitatie van 
koper. In de periode na 1400 v.C. bereikte de eerste van vele 
golven van Griekse kooplieden en kolonisten (Mycenen en 
Achaeërs) het eiland, en zij verspreidden de Griekse taal, het 
geloof en de gewoontes. Ze namen stukje bij beetje de macht 
over en stichtten de eerste stadskoninkrijken. 

1050-750 v.C.: Geometrische periode  
Met tien stadskoninkrijken was de hellenisering van Cyprus 
compleet.  De cultus rond Aphrodite floreerde in een periode 
van grote welvaart.

750-480 v.C.: Archaïsche en Klassieke Periode   
In deze periode van welvaart en veroveringen werden de 
Cypriotische stadskoninkrijken schatplichtig aan Assyrië, Egypte 
en Perzië. Maar Koning Evagoras (411-374) slaagde erin het 
eiland te verenigen en maakte het een belangrijk centrum van 
het Griekse rijk. 

333-325 v.C.:   
Alexander de Grote maakt Cyprus onderdeel van zijn rijk. 

310-30 v.C.: Hellenistische Periode   
Alexander’s generaals vochten voor de troonopvolging 
en Cyprus werd onderdeel van het Hellenistische rijk van 
Ptolemeus van Egypte en vanaf dat moment onderdeel van 
het Griekse Alexandrische rijk. Pafos werd de hoofdstad. 

30 v.C. - 330 n.C.: Romeinse Periode   
Cyprus werd onderdeel van het Romeinse Rijk. Maar de 
apostelen Paulus en Barnabas bekeerden de Romeinse 
proconsul tot het Christendom die zo de eerste Christelijke 
heerser ter wereld werd. In 313 werd het recht van vrije 
godsdienst gegarandeerd en Cypriotische bisschoppen 

namen deel aan de Raad van Nicea in 325. De periode werd 
gekenmerkt door aardbevingen waardoor de steden herbouwd 
moesten worden. 

330-1191 n.C.: Byzantijnse Periode   
Na de splitsing van het Romeinse Rijk werd Cyprus onderdeel 
van Byzantium met het Christendom als officieel geloof. 

Keizerin Helena bezocht het eiland en stichtte het 
Stavrovouni Klooster. Deze periode werd opnieuw 
gekenmerkt door aardbevingen en wederopbouw, inclusief 
van de grote basilica. In 488, na de ontdekking van het 
Graf van Sint Barnabas, kreeg de Kerk van Cyprus volledige 
autonomie van Keizer Zeno. 

1192-1489: Frankische (Lusignaanse) Periode   
De Katholieke Kerk nam officieel de plaats in van de Griekse 
Orthodoxe Kerk, maar deze laatste bleef toch bestaan.
De stad Ammochostos werd in deze periode een van de 
rijkste steden ter wereld. Hieraan kwam een einde toen de 
laatste koningin Catharina Comaro Cyprus in 1489 verkocht 
aan Venetië.

1489-1571: Venetiaanse Periode   
De laatste koningin van Cyprus, Catharina Cornaro, 
echtgenote van Koning Jacobus II, verkocht het eiland in 
1489 aan Venetië. Hierdoor werden de Genuanen definitief 
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     Cyprus is een eiland waar vele beschavingen samenkomen, van de bewoners van Neolithische vestingen tot de oude Grieken en Romeinen en 

vele anderen: Byzantijnse, Frankische en Venetiaanse zijn er maar enkele van. Als je al deze beschavingen goed zou willen bestuderen dan heb je 

daar meerdere mensenlevens voor nodig. Maar het zonnige en compacte Cyprus kan in een kortere tijd ontdekt worden en er zijn veel plekken 

die de moeite waard zijn om onderweg te bezoeken zoals stranden, wijngaarden, kloosters, musea en taverna’s. Eén blik op de azuurblauwe zee 

rondom Petra tou Romiou, oftewel de Rots van Aphrodite en je begrijpt waarom Cyprus door de eeuwen heen zo’n grote aantrekkingskracht heeft 

gehad. Neolithische ruïnes op Cyprus geven een nieuwe definitie aan het woord “tijdloos” in plaatsen als Choirokoitia, opgenomen op de Unesco 

Werelderfgoedlijst, waar 11000 jaar oude stenen ruïnes van vroege menselijke nederzettingen zijn gevonden. In 3900 v.C. werd koper op het eiland 

gevonden, een ontdekking die de geschiedenis van het eiland in cultureel en commercieel opzicht heeft veranderd. Dit trok ook de aandacht van 

de heersende regionale rijken door de eeuwen heen. Het is dan ook niet verrassend dat de oude Griekse kooplieden en kolonisten (Mycenen en 

Achaeërs) er tussen 1650 en 1050 v.C. Cypriotische stadskoninkrijken stichtten. 

CYPRUS
DOOR DE EEUWEN HEEN



“De schoonheid 
van de lieflijke 
groene heuvels 
met hun bloemen 
en planten brengt 
de rondzwervende 
zeelui tot rust en de 
westenwind betovert 
het eiland en de 
omringende zee met 
zoete geuren” 

      ~    Leonardo da 
Vinci, 1452-1519 n.C.

van het eiland verdreven en gold de Venetiaanse wet. 
Venetiës voornaamste doel was het streng regeren van 
Cyprus om ervoor te zorgen dat de reizen en bevoorrading 
van Venetiaanse schepen in de Middellandse Zee doorgang 
konden vinden. 
De Venetiërs verdedigden het eiland tegen de Ottomanen 
door enorme muren rond Lefkosia en Ammochostos te 
bouwen. Deze verdedigingsmuren werden in de militaire 
architectuur beschouwd als kunstwerken. Tegen het einde 
van de Venetiaanse periode werd Larnaka de belangrijkste 
haven van Cyprus, van waaruit zout werd geëxporteerd.

1571-1878: Ottomaanse Periode  
De periode van Ottomaanse macht begon met de val van 
Ammochostos (Famagusta) in 1571. De Latijnen werden 
verbannen van het eiland en voor het eerst werd er een 
moslimgemeenschap op Cyprus gevestigd. De Orthodoxe 
kerk van Cyprus kreeg met ingang van de Ottomaanse 
macht privileges zoals religieuze en politieke autoriteit. De 
Ottomaanse periode was zwaar voor Cyprus.

1878-1960: Britse Periode   
In 1878 nam Groot-Brittannië de macht over het eiland om 
het vervolgens in 1914 te annexeren toen de Ottomanen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog de kant van Duitsland 
kozen. In 1923 eiste Turkije alle rechten over Cyprus op en 
in 1925 werd Cyprus een kroonkolonie. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog dienden Cypriotische vrijwilligers in het 
Britse leger. De Britten gaven Cyprus echter geen recht tot 
zelfbeschikking omdat zij het eiland van strategisch belang 
achtten. In 1955 begon de nationale strijd om de bevrijding 
van het koloniale bewind en voor de unificatie van Cyprus 
met Griekenland. Deze strijd duurde voort tot 1959. Met de 
ondertekening van de Londen en Zürich verdragen werd de 
onafhankelijke Republiek Cyprus opgericht. Op 13 december 
1959 werd aartsbisschop Makarios III gekozen tot eerste 
President van de Republiek en Dr. Fazil Kutchuk als eerste 
Vice-President.

1960: De Republiek Cyprus   
Cyprus werd in 1960 een onafhankelijke republiek en lid 
van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese 
Unie, het Gemenebest en de Beweging van Niet-Gebonden 
Landen. Groot-Brittannië behield echter twee militaire 
bases. In 1964 komt de VN Vredesmacht aan in Cyprus na 
gevechten tussen de gemeenschappen. In juli 1974 vallen de 
Turkse strijdkrachten het noordelijke gedeelte (37%) van 
het eiland binnen en bezetten dit tot op heden.   Ondanks 
de vele humanitaire, sociale en economische gevolgen 
hiervan is Cyprus tegenwoordig een modern land met een 
robuuste en gezonde economie. In mei 2004 is de Republiek 
Cyprus een volwaardig lid van de Europese Unie geworden. 
Zij voegt haar eigen unieke bijdrage aan het mozaïek van 

landen toe en fungeert als de vuurtoren van het oostelijke 
Middellandse Zeegebied. Het eiland en haar bewoners 
streven naar een betere samenwerking, begrip en dialoog 
met de landen en volken in de regio. Door haar strategische 
ligging blijft Cyprus een belangrijke maritieme speler. De 
Cypriotische handelsvloot is de op twee na grootste van de 
Europese Unie en de op negen na grootste ter wereld. In 
januari 2008 heeft Cyprus de euro als officiële munteenheid 
aangenomen als vervanging van de Cypriotische pond. Veel 
internationale bedrijven zijn in Cyprus gevestigd om op deze 
manier makkelijk in contact te komen met de omringende 
en verder afgelegen landen.
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Eén van deze stadskoninkrijken was Kourion, waar je een wandeling kunt maken en de goed bewaarde 
oude ruïnes bezichtigen. Als we snel door de geschiedenis heen gaan naar het jaar 333 v.C. heeft Alexander 
de Grote de macht al overgenomen: in 325 v.C. is de Hellenistische Periode begonnen met de Egyptische 
koning Ptolemeus aan de macht. Pafos was de hoofdstad, en de necropolis die vandaag de dag bekend staat 
als de Koningsgraven, herinnert aan deze periode uit het rijke verleden van het eiland. Tijdens de Romeinse 
periode (30 v.C. – 330 n.C.) werd Cyprus synoniem voor het Latijnse equivalent van koper (cuprum).

Na de splitsing van het Romeinse Rijk viel Cyprus onder het oosterse Romeinse Rijk, Byzantium genoemd, 
met Constantinopel als hoofdstad. Hierop volgde de Frankische of Lusignaanse periode en in 1489 namen 
de Venetianen de macht over. De nederzettingen in Lefkosia (Nicosia) zijn solide Venetiaanse bouwwerken. 
Ook zijn de Ottomaanse en Britse invloeden nog op verschillende plekken op het eiland te zien. Tijdens 
een bezoek aan Cyprus wordt het mozaïek van culturen duidelijker zichtbaar, omdat een groot deel van de 
wereldgeschiedenis hier begonnen is en nog altijd doorgaat.



Lefkosia (Nicosia), de enige hoofdstad ter wereld die in tweeën is gesplitst, is een charmant oud stadje omringd door oude Venetiaanse 

stadsmuren. De stad heeft de meeste musea, kunstgaleries en religieuze en historische monumenten van het eiland waar je een goed beeld krijgt 

van het rijke verleden van het eiland door de jaren heen. De imposante Famagusta vestingmuur omringt nog altijd de duizendjaar oude stad. 

Achter de muren ligt Laiki Geitonia, een oud gedeelte dat liefdevol is gerestaureerd. Slenter door de smalle straatjes waar karmijnrode bloemen de 

vensterbanken sieren en de geur van traditionele gerechten door de open deuren naar buiten komt. Neem een kijkje bij de winkeltjes met sieraden 

en traditionele kunstnijverheidsproducten, ga eten in charmante taverna’s en dwaal rond in de eeuwenoude kerken. 

Kunst- en geschiedenisliefhebbers spoeden zich waarschijnlijk naar het Cyprus Museum, met voorwerpen van onschatbare waarde uit het prille 

begin van de Neolithische periode tot de Romeinse periode. Het Byzantijns Museum heeft een duizelingwekkende collectie van stukken uit de 

Gouden Eeuw van het Middellandse Zeegebied. Het Nationaal Museum voor Hedendaagse Kunst en andere privé galeries bieden een modernere 

collectie en stukken van moderne Cypriotische kunstenaars, sommige al internationaal bekend.    

   Ga terug in de tijd en bezoek de workshops in het Kunstnijverheidscentrum van Cyprus, waar traditionele handwerkmethoden nog altijd op 

dezelfde manier als vroeger worden beoefend. Zoek een leuke plek en geniet van een uitstekende Cypriotische maaltijd en een lekker koel drankje.  

Lefkosia is een levendige stad waar van alles te zien en te beleven is en het is met recht de hoofdstad van het eiland.
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LEFKOSIA Bewonder de oude Venetiaanse

vestingwerken en bezoek de gezellige taverna’s in deze oude hoofdstad



Het Cyprus Museum  (Archeologie) 
Mouseiou 1. Collectie met 
Cypriotische historische 
voorwerpen en schatten 
uit het Neolithicum tot de 
vroege Byzantijnse tijd.

Byzantijns Museum     
en Kunstgaleries   
Galeries van het cultureel centrum van de 
Aartsbisschop Makarios III, Plateia Arch, Kyprianou.  
Grootste collectie voorwerpen uit de periode van de 
9e tot de 18e eeuw van het eiland. De Kunstgaleries 
tonen olieverfschilderijen, kaarten en lithografieën. 

Leventis Gemeentelijk Museum van Nicosia 
Ipprokratous 17, bij Laiki Geitonia. Dit historische 
museum van Lefkosia toont het leven van vroeger 
tot op heden. 

Museum voor Volkenkunde — Het Huis van 
Hadjigeorgakis Kornesios  
Patriarchou Gregoriou 20. Het belangrijkste gebouw 
uit de 18e eeuw in Lefkosia en de voormalige 
residentie van zakenman Hadjigeorgakis Komesios. 

Famagusta Poort    
Leoforos Athinon. De Venetiaanse muur die rond 
de stad loopt heeft elf hartvormige bastions. Er zijn 
drie toegangspoorten tot de stad. In één hiervan, 
de Porta Giuliana ofwel Famagusta Poort, is nu het 
Centrum voor Cultuur van de Gemeente Lefkosia 
gevestigd.

Nationaal Museum voor de Vrijheidsstrijd  
Plateia Arch. Kyprianou. Documenten, foto’s en 
andere memorabilia uit de periode van de nationale 
vrijheidsstrijd tussen 1955-1959.

Agios loannis Kathedraal  
Plateia Arch. Kyprianou. Gebouwd door aartsbisschop 
Nikiforos in 1662 met muurschilderingen met 
Bijbelse taferelen en de ontdekking van het Graf van 
de Apostel Barnabas.

Nationaal Museum voor Moderne Kunst              
Leoforos Stasinou en Kritis. De collectie 
schilderijen en sculpturen geeft een goed beeld 
van de Cypriotische kunstenaars van de 20e 
eeuw. 

Chrysaliniotissa Kerk                  
Op loopafstand van het Aartsbisdom. Wordt 
beschouwd als de oudste Byzantijnse kerk van 
Lefkosia en is gewijd aan ‘Onze Lieve Vrouwe 
van het Gouden Vlas’. Vermoedelijk in 1450 
door Koningin Helena Paleologos gebouwd.

Museum voor Volkskunst van Cyprus 
(Plateia Archiepiskopou Kyprianou in het 
oude Aartsbisdom). Uitgebreide collectie 

Cypriotische volkskunst uit de 
19e en begin 20e eeuw met 
houtsnijkunst, wandkleden, 
borduurwerk, aardewerk, 

nationale klederdracht en 
handgeweven materialen. 

Omeriye Baden   
Tyllirias Square 8. De baden zijn in de 16e eeuw 
gebouwd door Lala Mustafa als geschenk aan de 
stad. Ze zijn nu gerestaureerd en in gebruik als 
openbare baden. 

Kunstnijverheidscentrum van Cyprus   
Leoforos Athalassas 186. Het doel van dit centrum is 
om traditionele volkskunst en handwerkmethoden 
te promoten en verrijken. Er worden workshops 
gegeven en er is een showroom/winkel.  

Gemeentelijk Kunstcentrum van Nicosia               
Apostolou Varnava 19. Gevestigd in een voormalig 
elektriciteitsstation en een van de beste voorbeelden 
op Cyprus van industriële architectuur. Doel van het 
centrum is het stimuleren van de kunsten op Cyprus.

Ledra Uitkijkpunt     
Ledra Street, Shakolas Building. Dit uitkijkpunt, 
gevestigd op de tiende verdieping van de Shakolas-
toren, biedt een panoramisch uitzicht over heel 
Lefkosia en haar bezienswaardigheden. 

Cypriotisch Muntenmuseum                 
Bank of Cyprus Cultural Foundation 86-90 
Faneromenis Str., Het museum heeft een 
muntencollectie uit de periode van de 6e eeuw v.C. 
tot op heden.    

Centrum voor Visuele Kunst en Onderzoek  
285 Ermou Str., Het Centrum voor Visuele Kunst en 
Onderzoek (CVAR) heeft een collectie van meer 
dan 1000 kunstwerken van buitenlandse kunstenaars 
die Cyprus tussen de 18e en 20e eeuw hebben 
bezocht. Ook is er een collectie klederdracht die de 
ontwikkeling van de typische Cypriotische jurk door 
de eeuwen heen laat zien.             

Museum van Loukia en Michael Zampelas   
27 Arch. Makarios III Avenue, Kaimakli, Het museum 
heeft een permanente collectie over de Zampelas 
familie. Dit museum is de eerste in zijn soort en 
heeft werken van beroemde hedendaagse moderne 
Cypriotische en Griekse kunstenaars. Ook zijn 
er tijdelijke tentoonstellingen van kunstenaars uit 
Cyprus en het buitenland.                                                               

Leventis Galerij Lefkosia                                       
Anastasiou Leventi Str. Midden in Lefkosia vind je 
de Leventis Galerij met meer dan 800 schilderijen 
en kunstwerken uit de belangrijkste collecties van de 
Leventis Stichting.

REGIO LEFKOSIA  (Nicosia)
Koningsgraven van Politiko-Tamassos   
In het dorp Politiko, 17 km ten zuiden van Lefkosia. 
Tamassos was een welvarend stadskoninkrijk 
in het oude Cyprus en was beroemd om haar 
kopermijnen. Bij opgravingen zijn de relikwieën van 
Aphrodite Astarte blootgelegd.                                                    

Agios Irakleidios Klooster     
In het dorp Politiko, 0,5 km van de Koningsgraven.  
Het klooster dat in 400 n.C. is gesticht is meerdere 
malen verwoest en herbouwd totdat aartsbisschop 
Chrysanthos het in 1773 heeft gerenoveerd. De 
relikwieën van de heiligen worden er bewaard in 
een vergulde zilveren kist.

Machaïras Klooster     
40 km ten zuiden van Lefkosia via de dorpen 
Deftera en Pera. Het klooster ligt diep verscholen in 
het Machaïras gebergte en is in 1148 gesticht door 2 
monniken na de vondst van een icoon van de Maagd 
Maria in een nabijgelegen grot. 

Fikardou Plattelandsmuseum   
Het museum is gehuisvest in het Huis van 
Katsiniorou, in het dorp Fikardou, 1,5 km ten oosten 
van het dorp Gourri (de weg tussen Machaïras 
en Lefkosia Road via Klirou). Het dorp is door de 
Archeologische Dienst van Cyprus tot monument 

verklaard om het bijzondere houtsnijwerk en 
de volkskunst van de huizen uit de 16e tot 18e 
eeuw te behouden. In 1987 hebben een aantal 
huizen de Europa Nostra Award ontvangen.

Plaatselijk Museum van het Oude Idalion 
Het museum van Idalion is in 2007 opgericht 
ter promotie van de regio rond Idalion en 
later om te fungeren als bezoekerscentrum 
voor de archeologische overblijfselen aldaar. In 
het museum kun je de historische levensloop 
van Idalion bekijken. De collectie omvat 
zowel voorwerpen uit vroegere en recente 
opgravingen in de omgeving van de oude stad.

LEFKOSIA (NICOSIA) IN HET KORT: 
Bezienswaardigheden
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9w w w . v i s i t c y p r u s . c o m

“In het midden van het eiland ligt een grotere 
stad met de naam Lefkosia, de hoofdstad 
van het koninkrijk, mooi ommuurd, met drie 
prachtige poorten, Paffo, Famagusta en Cirina. 
De poort van Famagusta is de mooiste en 
volgens mij is er in heel Barcelona geen poort 
die hieraan kan tippen.”  
 ~ P. Joan Lopez, 1770
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LEMESOS In de grootste havenstad van

Cyprus vind je resorts van wereldklasse en historische schatten

Lemesos (Limassol) was in de oudheid al de stad van de feesten en is nog altijd een bruisende levendige stad waar het leven gevierd wordt. Je 
kunt in deze stad genieten van een rustige strandvakantie en op je gemak de historische stad bezoeken.  

Van het huwelijk van Richard Leeuwenhart de Eerste en de godenvereringen in de oudheid tot de hedendaagse viering van Carnaval en het 
Wijnfestival, Lemesos heeft door haar spannende feesten en sociale bijeenkomsten altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad op reizigers. 

En het leven is hier nog iedere avond een feest. In restaurants, cafés en nachtclubs wordt het winnen van een voetbalwedstrijd samen gevierd, 
wordt er geproost op een nieuwe liefde en geniet men van een prachtige zonsondergang aan het eind van de dag. Slenter door de smalle steegjes 
van het oude centrum naast de vissershaven en de exclusieve jachthaven waar de lokale bevolking en toeristen samen komen om van het zeezicht 
te genieten op één van de vele terrasjes aan zee. 

Bezoek het Kasteel van Lemesos met daarin het Museum van de Middeleeuwen of het Museum van Volkskunst dat gehuisvest is in een oud 
landhuis. Maak een wandeling over de prachtige stranden die zich uitstrekken over een lengte van tien kilometer en ook wel de Rivièra van Cyprus 
genoemd worden. Flaneer over de strandboulevard of bezoek de gemeentelijke tuinen. Op de kustweg naar het oosten, meteen voorbij de luxueuze 
hotels, kom je langs Amathous, een van de oude stadskoninkrijken van Cyprus. Breng een bezoek aan de ruïnes, loop door het oude Agora en 
bewonder de overblijfselen uit een ver verleden. 

14 kilometer ten westen van Lemesos ligt het kasteel van Kolossi, een middeleeuws fort met binnen haar imposante stadsmuren een machtige 
toren, woonvertrekken en een middeleeuwse suikerfabriek. Op een kleine 19 kilometer ten westen van de stad ligt het oude stadskoninkrijk Kourion, 
een van de spectaculairste archeologische plekken op het eiland, waar je een toneelstuk of concert kunt gaan zien in het oude Grieks-Romeinse 
theater dat uitkijkt op de azuurblauwe Middellandse Zee. En iets verderop vind je een schat aan Griekse en Romeinse overblijfselen zoals het 
heiligdom van Apollo Hylates. Het platteland strekt zich uit tot aan de voet van het gebergte en onderweg kom je langs een aantal wijndorpen die 
de regio Lemesos verbinden met de eeuwenoude wijncultuur.  

Als je op zoek bent naar een vakantie met zowel cultuur als feest, in combinatie met strand, zee en bergen mag een bezoekje aan Lemesos zeker 
niet ontbreken.
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Cyprus Museum van de 
Middeleeuwen Lemesos 
Middeleeuws kasteel  
Bij de oude haven. Gebouwd 
in de 14e eeuw op de plaats 
van een Byzantijns kasteel. 
Volgens de overlevering is 
Richard Leeuwenhart de Eerste 
hier getrouwd met Berengaria van 
Navarra en heeft hij haar hier in 1191 tot 
Koningin van Engeland gekroond. 

Archeologisch Museum van Lemesos   
Vyronos 5, bij de Openbare Tuinen. Een bijzondere 
collectie oude voorwerpen uit de Neolithische 
periode tot de Romeinse periode die gevonden zijn 
bij archeologische opgravingen in de regio rondom 
Lemesos. 

Lemesos Gemeentelijke Kunstgalerie  
In de kunstgalerie vind je een collectie schilderijen 
van bekende moderne Cypriotische kunstenaars. 

Gemeentelijk Museum voor Volkskunst   
Agiou Andreou 253. Een mooie collectie 
Cypriotische volkskunst uit de 19e tot de vroege 20e 
eeuw, tentoongesteld in een gerenoveerd oud huis.  

De oude Johannesbroodmolen  
Vasilissis St. (achter het Middeleeuwse Kasteel 
van Lemesos). De Johannesbroodmolen is in 1900 
gebouwd toen Johannesbrood het belangrijkste 
exportproduct van Cyprus was. De gebruikte 
machines en apparatuur zijn behouden gebleven en 
worden in een gerenoveerd gebouw tentoongesteld 
dat een perfecte mix is van de sfeer van het verleden 
met de verfijnde hightech look van tegenwoordig.

Agia Napa Kerk                          
Deze kerk is tussen het eind van de 19e en het begin 
van de 20e eeuw gebouwd en is gewijd aan de 
Maagd Maria.

Beeldenpark                                   
Zestien beelden van lokale en buitenlandse 
kunstenaars zijn tentoongesteld in het park, 
het zijn beelden uit de symposia die tussen 
1999 en 2001 gehouden zijn.

Amathous archeologische vindplaats 
11 km ten oosten van het stadscentrum van 
Lemesos ligt één van de oude stadskoninkrijken 
van Cyprus waar Theseus volgens de legende 
de zwangere Ariadne heeft achtergelaten na 

zijn gevecht met de Minotaurus. 
De overblijfselen stammen uit 
de Archaïsche, Romeinse en 
Christelijke periodes. 

Kasteel van Kolossi                                                   
14 km ten westen van Lemesos op de weg naar 
Pafos. Een mooi voorbeeld van militaire architectuur, 
oorspronkelijk gebouwd in de 13e eeuw en 
vervolgens in de huidige vorm herbouwd halverwege 
de 15e eeuw.  Het was de Commanderie van de 
Ridders van Agios Ioannis van Jeruzalem en later de 
Ridderorde. 

Kourion Museum  
14 km ten westen van Lemesos, 4 km voor de 
site van Kourion bij het dorp Episkopi. Collectie 
met voorwerpen van nabijgelegen archeologische 
opgravingen, tentoongesteld in een prachtige oude 
woning.

Opgravingen van Kourion   
19 km ten westen van Lemesos op de weg naar 
Pafos. Vroeger een belangrijk stadskoninkrijk en 
een van de meest spectaculaire archeologische sites 
van het eiland. Het schitterende Grieks-Romeinse 
theater dateert uit de 2e eeuw v.C. en wordt nu 
gebruikt voor muziek- en theatervoorstellingen. Het 
huis van Eustolios werd al in de vroege Christelijke 
periode een openbaar vrijetijdscentrum. De basiliek 
uit de vroege Christelijke periode dateert uit de 5e 
eeuw. Het Huis van Achilles en het Huis van de 
Gladiatoren hebben prachtige vloermozaïeken en 
het Nymphaem is een elegant Romaans bouwwerk. 
Het stadion is in de 2e eeuw n.C. gebouwd. 

Heiligdom van Apollo Hylates   
3 km ten westen van Kourion, op de weg naar Pafos. 

De tempel van Apollo Hylates is volgens historische 
bronnen één van de belangrijkste heiligdommen van 
het eiland. Strabo schreef over een bergkam voorbij 
Kourion waar degenen die het Heilige Altaar van 
Apollo aanraakten de zee in werden geworpen. Er 
zijn op die plek en in de stad vele geschreven teksten 
die de historische bron bevestigen. Apollo Hylates, 
de God van de Bossen, was de beschermheilige van 
de stad Kourion. De cultus van Apollo werd hier 
van de 8e eeuw v.C. tot de 4e eeuw n.C. gevierd. 
Opgravingen hebben ook andere structuren 
blootgelegd zoals het badcomplex, de pelgrimzalen, 
de palaestra en een heilige ruimte. 

Kouris Vallei                                              
In de Kouris-vallei, ongeveer 20 minuten van 
Lemesos, liggen een aantal belangrijke Byzantijnse 
monumenten zoals de kerk van het klooster van 
Panagia tis Amasgou uit de 12e eeuw, de kerk van 
Timios Stavros in het dorp Kouka en de kerk van 
Archangelos in Monagri.

Agios Nikolaos ton Gaton Klooster   
(Sint Nikolaas van de katten) Op Kaap Gata bij 
Lemesos. Dit is waarschijnlijk het oudste klooster 
van Cyprus. De kapel van het klooster stamt uit 
de 14e eeuw. Het werd in de 16e eeuw verlaten 
en rond het begin van de jaren tachtig van de 19e 
eeuw weer in gebruik genomen door orthodoxe 
nonnen. Volgens de overlevering zou het klooster 
zijn gesticht door Sint-Helena, moeder van keizer 
Constantijn de Grote, die hier een stukje van het 
heilige kruis heeft achtergelaten. Toen Cyprus door 
een periode van extreme droogte ging, was er in het 
gebied een invasie van slangen. Constantijn de Grote 
stuurde een commandant met de naam Kalokeros 
naar Cyprus, die duizenden katten losliet om de 
slangen uit te roeien. Er wonen nog altijd honderden 
katten in het klooster.

Akrotiri Milieuonderwijs en  
Informatiecentrum  
Dit centrum in Akrotiri, bevat een 
tentoonstell ingsruimte, bibliotheek, 
filmzaal en observatiekiosk. Er zijn 
onderwijsprogramma’s voor scholen 
over de geschiedenis en de natuur in het 
gebied. Er is een tentoonstelling over het 
beschermde Akrotiri schiereiland en de 
geologische formatie van het meer en 
bezoekers kunnen genieten van het uitzicht 
over het naastgelegen zoutmeer.

LEMESOS (LIMASSOL) IN HET KORT:  
Bezienswaardigheden 
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“Ik zou Cyprus adopteren - daarom moest hij 
proberen het door mijn ogen te zien. Plotseling 
werd het vruchtbaar, en waren er overal 
godinnen en minerale bronnen; oude kastelen 
en kloosters, fruit en granen en groene velden; 
priesters en zigeuners en struikrovers…” 
 ~ Lawrence Durell, “Bitter Lemons” w w w . v i s i t c y p r u s . c o m

LEMESOS      
(Limassol) REGIO 



De meeste bezoekers maken in Larnaka voor het eerst kennis met Cyprus. Dit is de stad met de op één na grootste haven van het land en 

ook het internationale vliegveld ligt in Larnaka. Het zonovergoten Larnaka heeft prachtige diepblauwe zeewateren, heerlijke zandstranden en een 

ongeëvenaarde strakblauwe lucht. 

Jachten en zeilschepen uit de hele wereld liggen hier te glinsteren in de zon en de palmboulevard loopt langs de hele haven. 

Langs de boulevard vind je zowel internationale boetieks als gezellige cafés met schaduwrijke terrassen en adembenemend zeezicht. De boulevard 

loopt helemaal door tot aan het Museum van de Middeleeuwen van Larnaka, dat in een 17e-eeuws fort gehuisvest is. 

Als je vanaf het fort noordwaarts loopt richting het stadscentrum kom je langs een van Larnaka’s meest geliefde bezienswaardigheden – de kerk 

van Sint Lazarus. Na zijn wederopstanding uit de dood door Jezus, koos Lazarus ervoor om zijn “tweede” leven door te brengen als bisschop van 

Kition. Hij zou zijn begraven in een crypte onder het hoofdaltaar en zijn tombe kan nog altijd bezichtigd worden. 

Larnaka heette oorspronkelijk Kition ten tijde van het Oude Testament. Rond 1700 kreeg de stad de naam Larnaka en werd het een commercieel 

handelscentrum met de vestiging van de consulaten in de stad. 

Larnaka is één van de oudste altijd bewoonde steden ter wereld en heeft een overvloed aan bezienswaardigheden. Vlakbij ligt een viaduct uit 

de 18e eeuw en twee prachtige musea – het Archeologisch Museum van de Larnaka regio en het Museum van de Pierides Stichting. Beide hebben 

uitzonderlijke voorwerpen in hun collectie met betrekking tot de kunst en beschaving van het eiland. 

Maak onderweg van Larnaka naar Lemesos zeker even een stop bij het schattige dorpje Lefkara. Je zult er ongetwijfeld worden betoverd door het 

exclusieve handgemaakte kant, net als Leonardo Da Vinci vijfhonderd jaar geleden.
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LARNAKA        Wandel langs de beroemde

strandboulevard van deze strategisch gelegen stad, thuisstad van Sint Lazarus



Archeologisch Districtsmuseum 
van Larnaka
Plateia Kalogreon. Collectie 
met voorwerpen uit het 
gebied rond Larnaka van het 
Neolithicum tot de Romeinse 
tijd. 

Archeologisch Museum van de 
Pierides Foundation     
Zenon Kitieos 4. Bijzondere particuliere 
tentoonstelling van Cypriotische voorwerpen en 
objecten uit de oudheid, oorspronkelijk verzameld 
door Demetrios Pieridis (1811-1895) en later 
aangevuld door zijn familieleden.  

Larnaka Fort en Museum van de Middeleeuwen 
Aan de kust van Larnaka. Dit fort stamt uit 1625 en 
was tijdens de eerste jaren onder Brits bewind in 
gebruik als gevangenis. In het fort is het Museum van 
de Middeleeuwen gevestigd. Het fort is in de zomer 
ook in gebruik als Gemeentelijk Cultureel Centrum 
van Larnaka. 

Agios Lazaros Kerk (Sint Lazarus)   
Plateia Agiou Lazarou. Sint Lazarus is de 
beschermheilige van Larnaka. Na door Christus 
uit de dood te zijn opgewekt, heeft hij hier nog 
30 jaar gewoond. Hij werd in de 9e eeuw door 
de apostelen Barnabas en Marcus benoemd tot 
Bisschop van Kition. De kerk is in de 17e eeuw 
compleet gerestaureerd en de iconostase is een 
uitstekend voorbeeld van barokke houtsnijkunst. 

Opgravingen van Kition   
Zo’n 500 m ten noordoosten van het 
Archeologisch Museum. Eén van de 
belangrijkste oude stadskoninkrijken met in de 
collectie voorwerpen die dateren uit de 13e 
eeuw v.C.  Het stadskoninkrijk is rond 1200 
v.C. herbouwd door de Myceense Grieken. Bij 
opgravingen zijn kolossale muren van enorme 
rotsblokken en een complex met vijf tempels 
gevonden. 

De Kebir (Buyuk) - moskee                     
Leoforos Athinon, tegenover het fort 
van Larnaka. De Kebir (Buyuk) moskee is 
waarschijnlijk de oudste Ottomaanse moskee 
op Cyprus. De moskee dateert uit de 13e en 
14e eeuw en was oorspronkelijk een katholieke 
kerk gewijd aan Sint Katharina.

DE REGIO      
LARNAKA  
Kamares Aquaduct   
Kamares gebied op de weg tussen Larnaka 

en Lemesos. Een prachtig 
18e-eeuws aquaduct dat tot 1930 
in gebruik was. 

Hala Sultan Tekke   
 - Zoutmeer   

5 km ten westen van Larnaka op de 
weg naar Kiti, langs de luchthaven van 

Larnaka. Gebouwd in 1816 rond het graf 
van Umm Haram, de vermeende stiefmoeder van de 
profeet Mohammed of een volger van Medina naar 
Cyprus. De moskee is na Mekka, Medina en Al Aqsha 
in Jeruzalem de belangrijkste bedevaartsplaats voor 
moslims. 

Zoutmeer van Larnaka                                                     
Het zoutmeer van Larnaka is één van de belangrijkste 
broedplaatsen voor watervogels in Europa. Tijdens 
de winterse vogeltrek komen flamingo’s, wilde 
eenden en andere watervogels hier om uit te rusten.  
Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het 
gebied rondom het zoutmeer en de nabijgelegen 
moskee al sinds het Neolithicum bewoond worden. 
Langs de oevers van het meer is een wandelpad 
aangelegd dat direct aansluit op het culturele 
Aphrodite-pad.

Angeloktisti Kerk   
In het dorp Kiti, 7 km ten westen van Larnaka. 
Angeloktisti betekent “Gebouwd door Engelen”. 
Deze Byzantijnse kerk uit de 11e eeuw werd gebouwd 
op de resten van een vroeg-Christelijke basiliek. De 
originele apsis is behouden gebleven samen met 
één van de mooiste voorbeelden van Byzantijnse 

kunst: een zeldzame 6e-eeuwse mozaïek van de 
Maagd Maria met kind tussen twee aartsengelen, 
vergelijkbaar met de Mozaïeken van Ravenna. 

Koninklijke Kapel  
In het dorp Pyrga, 35 ten zuiden van Lefkosia, 32 km 
van Larnaka. Gebouwd in 1421 door Koning Guy de 
Lusignan, in de kapel vind je een muurschildering van 
de koning met zijn vrouw, Charlotte de Bourbon. 

Stavrovouni klooster  
9 km van de weg tussen Lefkosia en Lemesos, 40 
km van Larnaka. Het klooster ligt op een bergtop en 
Stavrovouni betekent Berg van het Kruis. Volgens de 
overlevering is het klooster in de 4e eeuw gesticht door 
de heilige Helena, moeder van Constantijn de Grote, 
die een splinter van het Heilige Kruis bij het Klooster 
heeft achtergelaten. Het klooster is niet toegankelijk 
voor vrouwen. Voor mannen is het dagelijks geopend. 
Op 14 september, de dag van de verheffing van het 
heilige kruis, is er een indrukwekkende ceremonie en 
een festival. Aan de voet van de berg ligt het goed 
te bereiken Agia Varvara klooster (Sint Barbara). De 
monniken zijn er beroemd om hun iconenschilderingen.

Neolithische nederzetting Choirokoitia    
48 krn ten zuiden van Lefkosia, op de weg tussen 
Lefkosia en Lemesos en 32 km van Larnaka. 
Neolithische nederzetting uit 7000 v.C. Eén van de 
belangrijkste Neolithische opgravingen ter wereld met 
een verdedigingsmuur, ronde huizen, graven en veel 
stenen gebruiksvoorwerpen. 

Kalavasos-Tenta  
40 km van Larnaka, 2,5 km van de weg tussen 
Lefkosia en Lemesos. Tenta is één van de 
belangrijkste Neolithische nederzettingen van 
Cyprus en ligt in de buurt van het dorpje 
Kalavasos.

Lefkara  
8 km van Skarinou, op de weg tussen Lefkosia 
en Lemesos, 40 km van Larnaka. Een pittoresk 
dorpje, beroemd om haar ‘Lefkaritika’ kant en 
haar zilverwerk. Het prachtige huis van Patsgos 
en het Museum voor Kant- en Zilverwerk van 
Lefkara. De kerk van de aartsengel Michaël in Kato 
Lefkara is van het type met een enkele gang en 
een dom en heeft muurschilderingen uit het eind 
van de 12e eeuw. In Pano Lefkara vind je de Kerk 
van het Heilige Kruis met prachtige 18e-eeuwse 
en 13e-eeuwse heiligdommen. Het borduurwerk 
van Lefkara of Lefkaritika is in 2009 opgenomen 
op de Unesco lijst van Immaterieel Erfgoed.

Agios Minas Klooster  
Bij Lefkara. In dit klooster met inpandige kerk uit 
de 15e eeuw woont een kleine groep nonnen 
die zich naast hun religieuze bezigheden ook 
wijdt aan het schilderen van iconen.
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“naar Larnaka door een buitengewoon 
landschap dat doet denken aan de heilige 
geometrie van Plato: lage heuvels, bijna 
perfecte conische vormen met afgevlakte 
toppen die lijken op de euclidische 
objecten die men in galeries ziet. Door de 
wind uitgesleten? Maar de verzameling 
geometrische heuvels lijkt handgemaakt. 
En in de groene valleien grazen schapen 
met dikke staarten; hier en daar zien we 
een stoet kamelen en een palmboom. Een 
vreemde combinatie van smaken, de Bijbel, 
Anatolië en Griekenland.” 
 ~ Lawrence Durell, “Bitter Lemons” w w w . v i s i t c y p r u s . c o m



Stap binnen in een wereld waar het dagelijkse leven wordt bepaald door afgodsbeelden en tempels, graven en godinnen. Pafos is de stad waar 

Aphrodite, de Griekse godin van de liefde en schoonheid, uit het schuim der zee zou zijn verrezen. Petra tou Romiou, of de Rots van Aphrodite, is een 

grote rots in zee op de plek waar de godin uit het schuim der zee zou zijn geboren. Haar geboorteplaats werd tijdens het Hellenisme een belangrijk 

bedevaartsoord. Voorbij Polis en Latchi liggen de baden van Aphrodite, de bijzondere tussen de rotsen verscholen waterbekkens waar de oude goden 

een bad kwamen nemen. 

De aanwezigheid van Aphrodite lijkt een aantrekkingskracht gehad te hebben op andere goden en ook op belangrijke mensen. Opgravingen 

hebben de spectaculaire mozaïeken uit de 3e tot 5e eeuw in de huizen van Dionysos, Orpheus en Aeon en de villa van Theseus blootgelegd, — die 

vele eeuwen onder de grond verborgen waren maar toch bijzonder intact zijn. Bezoekers zijn zonder twijfel onder de indruk van de elegante patronen 

en subtiele kleuren. In dezelfde regio vinden we Odeon, een klein stenen theater waar net als vroeger openluchtconcerten worden gegeven. 

Er worden nog steeds archeologische opgravingen gedaan in de regio van Pafos waardoor we steeds meer te weten komen over de vroegere 

beschavingen op Cyprus. In het Archeologisch Districtsmuseum kun je een aantal van de voorwerpen en kunstwerken bekijken die in de regio 

gevonden zijn.

Ook latere periodes in de geschiedenis hebben hun sporen nagelaten. De Koningsgraven in Kato Pafos, zijn monumentale uit de harde rotsen 

uitgehakte tombes. Hier werden onder de heerschappij van Ptolemeus de edelen begraven.  Vlakbij staat nog altijd de zuil waar Sint Paulus volgens 

de overlevering zou zijn gemarteld voor het prediken van het Christendom.  Het Chrysorrogiatissa klooster werd in de 12e eeuw n.C. gebouwd en is 

gewijd aan “Onze Lieve Vrouwe van de Gouden Granaatappel”. In het naast gelegen klooster van Agios Neofytos vind je een aantal van de mooiste 

Byzantijnse fresco’s ter wereld en ook het interessante Byzantijnse Museum.  

Geniet van een verkoelend drankje, een hete Cypriotische koffie of een vers gevangen visje in één van de taverna’s in het pittoreske haventje 

van Pafos. In de stad en de omringende regio is een ruime keuze aan hotels in verschillende prijsklassen. Van daaruit kun je eenvoudig de hele regio 

bezoeken.
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PAFOS Oude tradities en gewoontes

zijn behouden gebleven in de stad van Aphrodite



Pafos Archeologisch   
Districtsmuseum
Griva Digeni 43. Een 
interessante collectie 
Cypriotische voorwerpen 
uit het Neolithicum tot 
1700 n.C.  

Etnografisch museum 
Exo Vrysis I. Periode van het Neolithicum tot het 
heden.

Kerk van Agia Solomoni     
Kato Pafos, Leoforos Agiou Pavlou. Oorspronkelijk 
een Christelijke catacombe met fresco’s uit de 12e 
eeuw. De heilige boom zou geneeskrachtige gaven 
hebben.

Archeologisch Park Kato Pafos  
Kato Pafos, bij de haven. In het Archeologisch park van 
Kato Pafos zien we monumenten uit de periode van 
de 4e eeuw v.C. tot de Middeleeuwen.  De meeste 
overblijfselen dateren uit de Romeinse periode. De 
schitterende vloermozaïeken van de Romeinse villa’s 
zijn het topstuk van de opgravingen. In het complex 
vind je ook andere belangrijke monumenten zoals 
het Askepieion, de Odeon, de Agora, de “Saranta 
Kolones” (Veertig zuilen) Fortress, de “Limeniotissa” 
Ruïnes van de vroege Christelijke Basiliek en de 
Koningsgraven.

Pafos Mozaïeken       
De huizen van Dionysos, Theseus, Aeon en Orpheus. 
De vloermozaïeken in deze huizen dateren uit 
de 2e tot de 5e eeuw n.C. Het eerste huis is in 
1962 per toeval door een boer ontdekt. De villa’s 
waren eigendom van edelen en de mozaïeken 
worden beschouwd als de mooiste uit het oostelijk 
mediterraan gebied. Ze tonen scènes uit de Griekse 
mythologie en worden beschouwd als meesterwerken 
van de mozaïekkunst. Een aantal van de mozaïeken in 
het huis van Dionysos stelt de god van de wijn voor. 
In het huis van Theseus zwaait de klassieke held uit de 
Griekse mythologie met zijn knots en staat hij oog in 
oog met de Minotaurus.

Koningsgraven                                 
Kato Pafos. Deze graven uit de 4e eeuw v.C. zijn 
uitgehakt uit de harde rotsen en sommigen zijn 
gedecoreerd met Dorische zuilen. De graven danken 
hun naam aan de immense grootheid en schoonheid. 

Pafos Odeon                                               
Kato Pafos. Een theater uit de 2e eeuw. In de zomer 
vinden er concerten en theatervoorstellingen 
plaats. Het gebied wordt begrensd door de 
overblijfselen van de oude stadsmuren en het 
Romeinse Agora. 

Saranta Kolones                                    
Kato Pafos, bij de haven. In de 13e eeuw door 
de Lusignanen gebouwd op de plek van een 
voormalig Byzantijns kasteel. Het is in 1222 door 
een aardbeving verwoest. 

Pafos Middeleeuws fort  
Haven van Kato Pafos. Een 
Byzantijns fort. Door de 

Lusignanen herbouwd, door de 
Venetianen in 1570 afgebroken en 

in de 16e eeuw weer opgebouwd.

Panagia Chrysopolitissa 
Kerk/Zuil van Sint Paulus Kato Pafos. In de 13e 
eeuw gebouwd op de overblijfselen van de grootste 
vroeg-Byzantijnse basiliek op het eiland. Bezoek de 
Zuil van Sint Paulus, waar de apostel volgens de 
overlevering is gemarteld voordat de Romeinse 
Gouverneur Sergius Paulus tot het Christendom 
werd bekeerd. 

Gemeentelijke kunstgalerie van Pafos  
Gladstonos 7. In de galerie zie je het werk van 
plaatselijke kunstenaars. 

REGIO ROND PAFOS 
Museum voor Volkskunst van Geroskipou   
In het dorp Geroskipou, 3 km ten oosten van Pafos. 
Vernoemd naar de heilige tuin van Aphrodite. 
Volkskunst en handwerk worden in het prachtige 
“Huis van Hadjismith” tentoongesteld. 

Byzantijns Museum  
Geroskipou plein. Iconen uit de 7e tot 18e eeuw. 

Agia Paraskevi Kerk  
In het dorp Geroskipou, ten oosten van Pafos. 
Byzantijnse kerk. Een basiliek met vijf stenen 
koepels die samen een kruis vormen en prachtige 
muurschilderingen uit de 15e eeuw.  

Heiligdom van Aphrodite Palaipafos Museum   
In het dorp Kouklia, 14 km ten oosten van Pafos, 
afslag van de weg tussen Lemesos en Pafos. 
Palaipafos, (Oud-Pafos), was in de oude Griekse 
wereld een belangrijke bedevaartsplaats. Hier stond 
het Heiligdom van Aphrodite, dat dateert uit de 12e 
eeuw v.C.

Petra tou Romiou (Rots van Aphrodite)   
Geboorteplaats van Aphrodite. 25 km ten oosten 
van Pafos. De godin van de liefde en schoonheid 
is volgens de legende op deze prachtige plaats uit 
de golven verrezen. De Griekse naam is Petra tou 
Romiou of “De Griekse Rots”.

Opgravingen van Lempa    
5 km van Pafos. In Lempa, hebben opgravingen een 
belangrijke nederzetting uit de Kopertijd blootgelegd. 
Vlakbij de site staan twee replica’s van huizen uit die 
tijd. 

Pegeia  
Basiliek Agios Georgios en de fonteinen van Pegeia. 
In het dorp Pegeia, 19 km ten noordwesten van 
Pafos. Op 4,5 km van het dorp liggen de ruïnes van 
twee Basilieken met vloermozaïeken uit de vroeg-
Christelijke periode. Het dorp Pegeia is bekend om 
zijn fonteinen op het geplaveide dorpsplein. 

Agios Neofytos Klooster  
9 km ten noorden van Pafos. Gesticht aan het einde 
van de 12e eeuw door de Cypriotische heremiet 
en schrijver Neofytos.  In het “Egkeistra”, een in 
de rotsen uitgehakte ruimte, vinden we een aantal 
van de mooiste Byzantijnse fresco’s uit de 12e tot 
15e eeuw. In de kloosterkerk is een interessant 
ecclesiastisch museum. 

Chrysorrogiatissa Klooster  
40 km ten noordoosten van Pafos. Het klooster 
dateert oorspronkelijk uit de 12e eeuw n.C. en is 
sinds 1770 gewijd aan “Onze Lieve Vrouwe van de 
Gouden Granaatappel” bezit belangrijke schatten en 
iconen.  

Het dorp Pano Panagia   
In het westen van Troodos. 1,5 km van het 
Chrysorrogiatissa Klooster. De geboorteplaats van 
aartsbisschop Makarios III, de eerste president van 
Cyprus. Zijn geboortehuis is een museum geworden.

Polis  
37 km ten noorden van Pafos. Polis tis Chrysochou 
staat op de plaats van het voormalige stadskoninkrijk 
Marion. Het heerlijke klimaat, de prachtige stranden 
en de adembenemende natuur hebben deze plaats 
in een populaire badplaats veranderd.

Polis Archeologisch Museum Marion/ Arsinoe
De museumcollectie bestaat uit interessante 
objecten uit de regio waar vroeger het voormalige 
stadskoninkrijk Marion-Arsinoe lag. Het museum ligt 
langs het Culturele Aphrodite-pad.

Baden van Aphrodite   
Akamas schiereiland, bij Polis, 48 km ten noorden 
van Pafos. Volgens de legende kwam de godin 

Aphrodite hier om te baden in de door de 
natuur gevormde baden in een grot, onder 
de schaduw van een vijgenboom. Deze plek 
kan nog altijd worden bezocht. Ze zou hier 
haar geliefde Adonis voor het eerst hebben 
ontmoet. Vanaf de wandelpaden op Akamas 
heb je een prachtig uitzicht op de ongerepte 
natuur.

Museum van de Myceense kolonisatie van 
Cyprus  
Maa-Paleokastro Coral Bay regio.

PAFOS IN HET KORT: 
Bezienswaardigheden
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“De zonsopgangen en zonsondergangen op 
Cyprus zijn onvergetelijk – nog mooier dan 
die op Rhodos waarvan ik dacht dat het 
langzame Tiberische tempo uniek was.  
 ~ Lawrence Durell, “Bitter Lemons”



De dichtbegroeide bossen met pijn- en cederbomen en de zonovergoten heuvels van de Troodos regio zijn een onverwacht contrast met de 

Mediterrane kust, die op een klein uur rijden ligt. Halverwege tussen de drukke steden Lefkosia en Lemesos en halverwege tussen de zee en de hemel, 

ligt het Troodosgebergte, dat met haar pieken tot wel 1.952 meter hoogte overal op het eiland te zien is. 

De bergresorts van Troodos, Kakopetria, Platres en Agros zijn door prachtige paden met elkaar verbonden, een droom voor mountainbikers, 

wandelaars, vogelaars en botanisten. De namen van de unieke flora en fauna van Cyprus worden op bordjes aangegeven. Tussen het schitterende 

bladerdek van de cederbomen door kun je een glimp opvangen van de azuurblauwe zee. En je kunt de kuddes grazende moeflons of agrion, het unieke 

bergschaap van Cyprus, op hun gemak langs zien lopen. De gezonde berglucht ruikt naar geurige planten en kruiden en de geur van pijnbomen hangt 

natuurlijk overal. Een natuurgebied in het midden van het land met een eeuwige wilde schoonheid.  

Onderweg kun je in ieder dorpje genieten van een lokale specialiteit, zoals geitenkaas, verse bessen of rozenwater. En natuurlijk ben je nog altijd 

in Cyprus, dus geschiedenis en cultuur zijn nooit ver weg. Tien van de bijzonder beschilderde Byzantijnse kerken in Troodos staan op de Unesco 

Werelderfgoedlijst. Een bezoek aan de beroemde kloosters van Kykko en Machaïras met hun beelden, schilderijen en prachtige architectuur is zeker 

de moeite waard.
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TROODOS  Wandel door de uitgestrekte

pijnboombossen en bezoek Byzantijnse kerken en schilderachtige dorpjes



Troodos Square  
Bezoekerscentrum   
Het Troodos  
Bezoekerscentrum ligt 200 
meter ten westen van Troodos 
Square (Plateia). Het is het eerste 
in zijn soort op Cyprus en biedt 
informatie over het Nationaal Park 
Troodos.

Troodos Geopark                                      
Het Troodos Geopark Bezoekerscentrum ligt in de 
oude Asbestos mijn (Amiantos mijn), een gebied met 
een enorme historische waarde waar tegenwoordig 
een bijzondere botanische tuin is aangelegd. Bezoekers 
krijgen er informatie over de planten in het gebied, 
er is een zaadbank met inheemse plantensoorten en 
overal om je heen zie je de sporen van de vroegere 
mijnactiviteiten en van de gemeenschap die hier ooit 
floreerde.

Spoorwegmuseum van Cyprus                             
Het Spoorwegmuseum van Cyprus is gevestigd in 
het oude treinstation bij het dorp Evrychou, in het 
Troodosgebergte. In het museum vind je originele 
documenten, tekeningen, foto’s en andere objecten 
die verband houden met de geschiedenis van de trein 
op Cyprus.

Platres                                               
Het dorp Platres is het grootste en mooiste bergresort 
in de regio Lemesos, een populaire bestemming 
voor excursies en een ideale plek om de zinderende 
zomerhitte te ontvluchten. 

BYZANTIJNSE KERKEN VAN DE UNESCO 
WERELDERFGOEDLIJST 

Stavros tou Agiasmati                                      
Platanistasa, 15 km van Agros, 30 km van de weg 
tussen Lefkosia en Astromeritis. Ongeveer 3 km 
buiten dit schattige oude dorpje staat een kerk 
uit de 15e eeuw met daarin de meest complete 
serie muurschilderingen uit de tweede helft van 
de 15e eeuw op Cyprus. 

Panagia tou Araka                                
Het dorp Lagoudera ligt 15 km van Agros en 
is een afslag van de weg tussen Kakopetria-
Troodos-Lemesos (Karvounas kruising). In de 
12e-eeuwse kerk net buiten het dorp zien we 
prachtige fresco’s. Deze kerk wordt samen met 
de Asinou kerk en de Agios Nikolaos tis Stegis 
kerk beschouwd als een van de belangrijkste 
Byzantijnse kerken van het eiland. 

Agios Nikolaos tis Stegis                       
Kakopetria. De Agios Nikolaos tis Stegis kerk 

staat zo’n 5 km ten noorden van 
het dorp. Het is beschilderd met 
muurschilderingen uit de 11e tot 

17e eeuw en wordt beschouwd 
als één van de interessantste 

Byzantijnse kerken op het eiland.

Timios Stavros                
Pelendri, 3 km onder Kato Amiantos, afslag tussen 
Karvouna en Lemesos en 32 km van Lemesos. 
Ooit eigendom van Guy De Lusignan, zoon van 
de Lusignaanse koning van Cyprus, Hugo IV. Er 
zijn hier twee interessante kerken: de 14e- eeuwse 
kerk Timiou Stavrou (Heilige Kruis) met prachtige 
muurschilderingen en de kerk van Panagia Katholiki in 
het centrum van het dorp.

Asinou                                                 
5 km van het dorp Nikitari, een afslag van de 
hoofdweg tussen Lefkosia en Troodos, ongeveer 20 
km ten noorden van Kakopetria. Een aan de Maagd 
Maria gewijde kerk uit het begin van de 12e eeuw met 
fresco’s uit de 12e eeuw en latere periodes, wordt 
beschouwd als één van de prachtigste voorbeelden 
van Byzantijnse muurschilderkunst van het eiland. 

Agios Ioannis Lampadistis  
Kalopanagiotis. Het dorp is bekend om haar 
zwavelbronnen en de kerk van Agios Ioannis 
Lampadistis, met prachtige fresco’s uit de 13e en 15e 
eeuw. Het bestaat uit een complex van twee kerken 
en een kapel. Op 4 oktober, St. John’s Day, wordt hier 
één van de grootste religieuze bijeenkomsten uit de 
vallei georganiseerd. 

Panagia tou Moutoulla                                
Minder dan een kilometer verderop ligt het dorp 
Moutoulla met haar kleine 13e-eeuwse kapel van 
Panagia tou Moutoulla, een vroeg voorbeeld van 
een kerk met puntige houten daken met fresco’s uit 

1280. Bezoekers kunnen de sleutel ophalen bij het 
naastgelegen huis. In Moutoullas worden nog altijd 
houten wasbakken met de hand gemaakt. 

Archangelos Michail, Pedoulas             
De geschilderde kerk van de aartsengel Michaël in het 
lagergelegen gedeelte van het dorp dateert uit 1474.

Panagia Podithou, Galata                     
De Panagia Podithou kerk hoorde ooit bij het 
klooster. Het is in 1502 opgericht en de schilderingen 
zijn gemaakt in de Italo-Byzantijnse stijl.

De kerk van de Transfiguratie van de Verlosser 
(Metamorfosis tou Sotiros)                      
De kapel uit de vroege 16e eeuw kijkt vanaf een heuvel 
uit over het dorp. Het interieur is geheel bedekt met 
een van de compleetste serie muurschilderingen uit 
de post-Byzantijnse periode.

Kykko Klooster en Museum                       
20 km ten westen van het dorp Pedoulas. Het 
bekendste en rijkste klooster van Cyprus. Het is in 
1100 gesticht en gewijd aan de Maagd Maria en het 
bezit drie van de bewaarde iconen die door de 
apostel Lucas zouden zijn geschilderd. Het museum is 
onderdeel van het klooster en omvat een waardevolle 
collectie iconen, manuscripten en Cypriotische 
oudheden. Het klooster en het museum zijn dagelijks 
geopend.

Omodos                                                
11 km ten zuidwesten van Platres. Een wijndorp, ooit 
eigendom van Sir John de Brie, de prins van Galilea, 
met het klooster van Stavros, “Heilige Kruis, naast het 
geplaveide plein. 

Foini                                                      
Het dorp ligt 44 kilometer ten noordwesten van 
Limassol. Het is bekend om zijn aardewerk en 
loukoumi. Bezoekers kunnen de particuliere collectie 

met aardewerk van Pilavakeion bezichtigen. Het 
dorp ligt grotendeels in de staatsbossen van Pafos 
en Troodos. 

Koilani                                       
1,5 km ten zuidwesten van Pera Pedi, afslag 
van de weg tussen Lemesos en Troodos. Een 
aantrekkelijk wijndorp met de typisch 12e-eeuwse 
gewelfde kerk Agia Mavri. 

Agros                                     
Het dorp Agros ligt in het hart van de Pitsilia-
regio in een prachtige vallei met een droog 
klimaat en koele waterbronnen. Het dorp is ook 
beroemd om haar traditionele producten zoals 
het aromatische rozenwater, ‘hiromeri’ (gerookte 
ham), ‘loukanika’ (pittige gerookte worstjes) en 
‘lountza’ (gerookte varkensfilet).

TROODOS IN HET KORT:  
Bezienswaardigheden
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De nachtegalen zullen je uit je slaap houden in Platres.
Betraande vogel op het zonovergoten Cyprus
Bedoeld om mij aan mijn land te herinneren
Ik geloof in dit sprookje
Als het tenminste een sprookje is
Als het tenminste waar is dat stervelingen niet opnieuw
De listen van de goden herhalen
Als het waar is

  ~van Helen, door George Seferis,
  Dichter en Nobelprijswinnaar



De Ammochostos (Famagusta) regio is met haar prachtige gouden zandstranden en uitstekende hotels een geliefde plek voor zonaanbidders 

van over de hele wereld. Maar dit deel van het eiland is ook nog altijd het landbouwcentrum van Cyprus, waar traditionele windmolens en moderne 

aquaducten elkaar afwisselen om de vruchtbare rode aarde te irrigeren. 

Agia Napa was ooit een klein vissersdorpje en is nu één van de bruisendste resorts in het Middellandse Zeegebied. Maar de historische plaatsen 

zoals het 16e-eeuwse Venetiaanse klooster geven de stad haar uitstraling. Verder is de stad bekend om haar kleurrijke winkels, taverna’s en nachtclubs. 

Een andere interessante plek is de haven die vol ligt met kleurige vissersbootjes. De vangst van de dag staat ‘s avonds op het menu van de omliggende 

restaurantjes.  

Het leven in deze hoek in het zuidoosten van Cyprus draait om de zee, je kunt er alle mogelijke watersporten beoefenen, van duiken tot waterskiën 

en paragliden. 

Ontdek de ruige kust richting Kaap Gkreko, met zijn vele kleine baaitjes en geniet er van een adembenemende zonsondergang. Of reis richting 

het noorden naar Liopetri met zijn handgemaakte manden en stop onderweg in Sotira om de prachtige dorpskerkjes uit de 15e en 16e eeuw te 

bewonderen. 

Oostwaarts richting Protaras liggen nog meer heerlijke, zonnige stranden te wachten en richting het binnenland ligt het dorp Paralimni met zijn 

witgekalkte huizen en taverna’s met heerlijke gegrilde vis. Op slechts een paar kilometer van het bruisende uitgaansleven voelt het alsof je in een 

andere wereld bent beland.
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De zuidoostkust: geniet van de azuurblauwe zee en van de zandstranden van deze streek



Agia Napa   
Dit vroegere vissersstadje is nu 
een belangrijke toeristenplaats. In 
het midden van het dorp staat het 
charmante Middeleeuwse klooster 
gewijd aan “Onze Lieve Vrouwe van 
het Bos”. De kerk uit de 16e eeuw ligt 
gedeeltelijk ondergronds en is uitgehakt uit 
de rotsen. De Sycamore-boom tegenover de zuidelijke 
toegangspoort wordt geacht meer dan 600 jaar oud te 
zijn. Het Thalassa Museum is ook een bezoekje waard. 

1. Agia Napa Klooster

Het imposante Middeleeuwse klooster is gewijd aan 
“Onze Lieve Vrouwe van het Bos” en staat in het 
centrum van Agia Napa, omringd door een hoge wal. 
De kerk uit de 16e eeuw ligt gedeeltelijk ondergronds 
en is uitgehakt uit de rotsen. Een oude Sycamore-
boom van waarschijnlijk meer dan 600 jaar oud, staat 
voor de zuidelijke toegangspoort.

2. “Thalassa” Agia Napa Gemeentelijk Museum

Het voornaamste doel van het “Thalassa” Gemeentelijk 
Museum is het tonen van de impact en het belang 
van de zee op het eiland door de eeuwen heen. 
De tentoonstelling toont de geschiedenis vanaf de 
paleontologische tijd tot het heden.

3. Het Aquaduct van Agia Napa is een Romeins 
bouwwerk, aangepast door de Frankiërs. Het 
voornaamste doel was het vervoeren van 
water van verschillende bronnen naar het 
plaatselijke klooster. 

4. Makronisos opgravingen

De archeologische site Makronisos is 
een begraafplaats met 19 ondergrondse 
graftombes uit de Hellenistische en Romeinse 
tijd.   

Beeldenpark van Agia Napa            
Park met mediterrane planten, cactussen en 
vetplanten. Op het kruispunt van de wegen 
Cape Gkreko en Kryou Nerou Avenue 
liggen het beeldenpark en cactuspark naast 
elkaar. Een wandeling door de parken biedt 
prachtige adembenemende uitzichten. In 
het beeldenpark vind je een uitgebreide 
beeldencollectie van meer dan 50 
kunstenaars uit de hele wereld.

Paralimni 
Deze kleine stad is na de 
Turkse militaire bezetting 
van Ammochostos 
in 1974 het tijdelijke 

bestuurscentrum van het 
district geworden. De gewelfde kerk met 

twee gangpaden is gewijd aan de Maagd Maria 
(Panagia) en versierd met bijzondere porseleinen 
borden uit de 18e eeuw. Er is een klein ecclesiastisch 
museum in de kerk die gedeeltelijk uit de 13e eeuw 
stamt.

Deryneia  
Er zijn drie interessante kerken uit de 15e en 17e 
eeuw in het dorp. Vanuit deze stad kijk je uit op de 
“spookstad” Ammochostos, die tegenwoordig bezet 
is door de Turkse strijdkrachten.

Sotira  
Hier staat de gedeeltelijk verwoeste kerk Agios 
Marnas, die uit de 12e eeuw stamt en gedeeltelijk 
herbouwd is in de 16e eeuw. Het merendeel van 
de bewaard gebleven fresco’s stamt uit die periode. 
Ongeveer 15 kilometer naar het westen staat de 
kerk van Agios Georgios, een basiliek uit de vroeg-
Christelijke periode.

Frenaros  
Het dorp Frenaros heeft haar eigen kleine Byzantijnse 
kerkjes. Twee daarvan, Agios Andronikos en 

Archangelos Michail, stammen uit de 12e eeuw. De 
Agia Marina kerk bezit een aantal interessante fresco’s 
van verschillende kunstenaars.

Liopetri  
In dit dorp staat een 16e-eeuws kerkje gewijd aan 
de Maagd Maria en de 15e-eeuwse kerk Agios 
Andronikos met een achthoekige koepel en 
muurschilderingen. In Liopetri worden nog altijd op 
traditionele wijze manden gemaakt.

Potamos Liopetriou  
Een pittoresk vissersdorpje. Vlakbij staat de ruïne 
van een Venetiaanse wachttoren. De Franse dichter 
Arthur Rimbaud werkte in de jaren 80 van de 18e 
eeuw in dit gebied.

Avgorou                                       
In dit dorp vinden we verschillende Byzantijnse 
en post-Byzantijnse kerken. De belangrijkste kerk 
is gewijd aan de heiligen Petrus en Paulus. In de 
kerk vinden we twee dubbelzijdige iconen uit de 
17e eeuw. Andere kerken zijn de kapel van Agios 
Georgios en de kerk van Agios Georgios Terrachotis. 

1. Ecclesiastisch Museum  
Avgorou. In een oude kapel is een museum 
gemaakt met een kleine maar interessante collectie 
ecclesiastische voorwerpen en iconen, zoals een 15e 
eeuw icoon van Christus.

2. Etnografisch museum  
Het etnografisch museum van Avgorou 
is gevestigd in een oud huis van twee 
verdiepingen. Hier kun je zien hoe de 
voorgaande generaties in dit gebied 
leefden. 

Xylofagou  
De dorpskerk van Agios Georgios is aan 
het eind van de 15e eeuw gebouwd en 
ingericht. In 1770 is een nieuwe iconostase 
gebouwd en later is de kerk veranderd 
in een klooster. Onder de belangrijkste 
muurschilderingen in de kerk bevindt zich 
de Aankondiging van de Geboorte.

Nationaal Park Cape Gkreko  
Men gelooft dat er hier ooit een tempel 
was die gewijd was aan Aphrodite. Het 
Cape Gkreko Nationaal Park is een 
prachtig natuurgebied met indrukwekkende 
rotsformaties. Het wandelpad in het park is 
verbonden met het Aphroditepad.
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LARNAKA

LEFKOSIA
(Nicosia)

LEMESOS
(Limassol)

PAFOS
(Kato Pafos)

TROODOS

AMMOCHOSTOS
Region

   AMMOCHOSTOS REGIO  
IN HET KORT: (PROTARAS – AGIA NAPA)
Bezienswaardigheden

“…op Cyprus struikelde ik over nog veel meer 
van zulke vergeten momenten uit de geschiedenis 
die hun licht schijnen op het heden. Veroveraars 
als Haroun al Rashid, Alexander, Leeuwenhart: 
Vrouwen als Catharina Cornaro en Helena 
Paleologus… het samenvloeien van verschillende 
bestemmingen heeft de geschiedenis van een 
klein eiland in het oostelijke deel van de Levant 
beïnvloed en geraakt en heeft het betekenis en 
diepgang gegeven.”

 ~ Lawrence Durell, “Bitter Lemons”



DAG 1 – LEFKOSIA   
Ga in de ochtend naar het Cyprus Nijverheidscentrum, breng 
daarna een bezoek aan het Cyprus Archeologisch Museum, 
het Byzantijns Museum en de Kathedraal van St. John. Lunch 
in Laiki Geitonia, een opgeknapte historische wijk met cafés, 
taverna’s, souvenirwinkeltjes en galeries. Breng in de middag 
een bezoek aan het huis van Hadjigeorgakis Kornesios en het 
Leventis Gemeentelijk Museum van Nicosia.

DAG 2 – LEMESOS   
Bekijk in de ochtend het 13e-eeuwse Kasteel van Kolossi, het 
belangrijke stadskoninkrijk van Kourion en de Tempel van Apollo 
Hylates. Ga in de middag naar het Middeleeuwse Kasteel van 
Lemesos en het historische Amathous. 

DAG 3 – PAFOS  
Begin de dag met de geboorteplaats van Aphrodite, “Petra 
tou Romiou”, aan de rand van Pafos. Bewonder in Pafos de 
Koningsgraven en het Archeologisch Park van Pafos met de 
mozaïeken in de huizen van Aeon, Dionysos en Theseus. 
Lunch in de haven van Pafos en stop vervolgens bij het 
Kasteel van Pafos en de Zuil van Sint Paulus. De gehele stad 
is opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst.  

DAG 4 – PAFOS  
Bezoek in de ochtend het Agios Neofytos Klooster en de 
zeegrotten van Agios Georgios in Pegeia. Ga verder naar 
het dorp Latchi voor een lunch van verse vis bij één van 
de visrestaurants aan zee. In de middag bekijk je de Baden 
van Aphrodite en volg je een van de wandelpaden op het 
Akamas schiereiland.

DAG 5 – LARNAKA  
Ga in de ochtend naar de St. Lazarus kerk, het Pierides 
Museum en het oude Stadskoninkrijk Kition. Ga lunchen 
aan de palmpromenade. Bewonder ‘s middags de 
Neolithische nederzetting Choirokoitia dat op de Unesco 
werelderfgoedlijst staat. Tot slot wandel je door het dorpje 
Lefkara met haar kantwerk. 

DAG 6 – TROODOSGEBERGTE  
Begin de dag bij het Kykko Klooster, één van de rijkste 
kloosters van het eiland, en het ecclesiastisch museum. Lunch 
in het dorpje Pedoulas en reis verder naar de Kerk van de 
Aartsengel Michael, een van de tien Byzantijnse kerken die op 
de Unesco werelderfgoedlijst staan. Bezoek in de middag een 
andere belangrijke Byzantijnse kerk van de UNESCO lijst, Agios 
Nikolaos tis Stegis in het dorp Kakopetria en maak daarna een 
wandeling door het oude gedeelte van de stad.

DAG 7 – AMMOCHOSTOS REGIO  
Begin de dag bij het “Thalassa”, het gemeentemuseum van de 
zee en het klooster van Agia Napa. Ga in de middag zwemmen 
in de azuurblauwe wateren bij Agia Napa en Paralimni. Wandel 
later over één van de natuurpaden van Cape Gkreko. 

ANDERE MOGELIJKHEDEN: 
Omodos: Het Klooster van Stavros bezit oude iconen, 
prachtig houtsnijwerk en andere interessante ecclesiastische 
voorwerpen en er is ook het kleine Museum voor de 
Vrijheidsstrijd.
Fikardou, in   
de regio rond  
Lefkosia:  
Het hele dorp is 
tot  monument 
verklaard om het 
behoud van de 
18e-eeuwse huizen 
te garanderen. Het 
dorp heeft ook 
de Europa Nostra 
award ontvangen. 
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Of je nu een week of langer in Cyprus verblijft of slechts een paar dagen, er zijn allerlei routes mogelijk. Het eiland heeft een rijke en gelaagde 

geschiedenis maar is niet zo groot en daardoor makkelijk te bereizen. Je kunt een route samenstellen op basis van geografische verscheidenheid. 

Bijvoorbeeld van Larnaka in het oosten naar Pafos in het westen via de hoofdstad Lefkosia in het midden van het eiland en met onderweg een 

bezoek aan het Troodosgebergte (drie tot vijf dagen). Of je blijft aan de kust, van de stranden van Agia Napa tot Pafos en het ruige schiereiland 

Akamas, via Lemesos en brengt een bezoek aan het oude Kourion en misschien aan de wijnstreek aan de voet van het Troodosgebergte (vier tot 

zeven dagen). Je kunt je route ook op een thema baseren, zoals natuur (wandelen en natuurpaden), geschiedenis, strand, in het voetspoor van 

Aphrodite enzovoorts. Op deze plek waar beschavingen samenkomen zijn alle routes een ontdekkingsreis. 

ROUTES
Een bezoek aan het eiland als reisdoel op zich of als 
boeiend onderdeel van uw reis

C Y P R U S

  Voorbeeldreis:



Historische route  
Ervaar het leven in de Steentijd tijdens een bezoek aan de historische nederzettingen bij Tenta 
en Choirokoitia met de typische ronde hutten. Wandel tussen de overblijfselen van het oude 
stadskoninkrijk Kition, ooit een rijke zeehaven en centrum van de koperhandel. Geniet van 
spectaculaire uitzichten vanaf de bergtoppen van Amathous en Kourion, twee oude stadskoninkrijken 
bij de moderne stad Lemesos. Amathous is de plek waar de grootste stenen vaas ter wereld is 
gevonden die nu in het Louvre tentoon is gesteld. Het fantastische Grieks-Romeinse theater in 
Kourion wordt nog altijd gebruikt voor voorstellingen. Bezoek de werelderfgoedsites van het 
heiligdom van Aphrodite in Kouklia, de Koningsgraven en de bijzondere Pafos Mozaïeken.

Oostelijke route
Reis over het oostelijke deel van het eiland en begin bij Agia Napa met haar witte zandstranden 
of bij Protaras met haar windmolens. Rijd door het landbouwgebied van Kokkinochoria (dorpjes 
van rode aarde), door de stad Larnaka met haar met palmbomen omzoomde kustlijn. Vervolg 
de route via Meneou naar Kiti en breng zeker een bezoek aan de Byzantijnse kerk Aggeloktisti, 
het Mazotos museum en het kamelenpark. Bewonder het panoramische uitzicht vanaf de 
bergtop op het Stavrouni klooster en rijd door de schilderachtige dorpjes over de berghellingen, 
bezoek met name Lefkara dat bekend staat om haar kantproductie en zilverwerk.    

Natuurroute  
Het platteland van Cyprus is, mede door het gunstige klimaat, het hele jaar goed toegankelijk. Er 
zijn overal bewegwijzerde routes en paden aangelegd die door prachtige natuur en langs historische 
en culturele bezienswaardigheden lopen. Er zijn specifieke wandelroutes aangelegd langs prachtige 
landschappen en waar het mediterrane karakter van het eiland goed zichtbaar is.  Al wandelend maak 
je kennis met een schat aan bijzondere planten en dieren en kom je  langs de oude mijnen en andere 
interessante bezienswaardigheden. 

 

Byzantijnse route 
Bezoek de beroemde schilderingen in de Byzantijnse kerken waarvan er tien op de Unesco 
Werelderfgoedlijst staan. De kerken hebben markante puntige houten daken, iconen en fresco’s en 
liggen verspreid door het Troodosgebergte rondom Mrathassa, Solea en Pitsillia, vaak in een prachtige 
omgeving. 

Aphrodite route
Volg het voetspoor van Aphrodite, de godin van de schoonheid en liefde en de beschermvrouwe van 
Cyprus. Deze route loopt langs de archeologische sites die gewijd zijn aan de cultus rond Aphrodite via 
Palaipafos (Koulia), Amathous en Kition. Er zijn verschillende sites en musea met voorwerpen die verband 
houden met de godin. Zwerf door de lagen van de geschiedenis, cultuur en mythologie terwijl je alles 
te weten komt over haar geboorte, de mythologie, haar karakter, de vereringen van Aphrodite en de 
planten en schelpen die bij haar horen. 

Westelijke route 
Reis door de ongerepte natuur van westelijk Cyprus. Deze korte route neemt je mee door de regio 
rondom Polis met haar traditionele architectuur, langs het strand naar de dorpen Pomos met haar 
schattige vissersdorpje en Pachyammos met haar belangrijke pelgrimskerk en loopt terug door de 
bergen. Via Stavros tis Psokas waar je moeflons kunt spotten, langs Lysos en Peristerona met haar 
Byzantijns museum. De langere toeristische route loopt via Pafos door de cedervallei, langs het Kykko 
klooster, via Platres en dan naar beneden door de Diarizos vallei.

De beste manier om 
Cyprus te ontdekken 

is met de auto. De 
steden zijn met elkaar 

verbonden door een 
uitstekend netwerk 

van wegen waardoor 
de afstanden kort zijn. 
Hier volgen een aantal 

themaroutes om het 
eiland te ontdekken.
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Het eiland Cyprus is doordrenkt met mythes en legendes en het verleden leeft voort in de unieke mediterrane cultuur en traditie. Het verleden wordt 

gekoesterd maar er wordt vooral in het heden geleefd en dit wordt onmiddellijk duidelijk als je door dit moderne land met een rijke geschiedenis reist. 

Van het charmante Larnaka, waar de meeste reizigers aankomen, tot de hoofdstad Lefkosia in het binnenland, de prachtige stranden van Lemesos, Pafos 

en Ammochostos en de ceder- en pijnboombossen van Troodos, elke regio heeft de reiziger een unieke ervaring te bieden. De hieronder beschreven 

culturele routes zijn voorbeelden van mogelijke routes over Cyprus. Je kunt ook de dagelijkse routes volgen zoals op pagina 20 beschreven waarmee 

je het hele eiland in zeven dagen kunt bezoeken.

Reis terug in de tijd

DE CULTURELE ROUTES 
VA N  C Y P R U S



“… de Cypriotische 
gastvrijheid kan worden 
samengevat in één enkel 
woord – ‘Kopiaste’, 
wat zoveel betekent als 
‘kom bij ons zitten en 
deel met ons mee.’ Het 
is onmogelijk om langs 
een café te lopen waar 
mensen eten en drinken 
zonder dat je dit woord 
op je afgevuurd krijgt.” 

 ~  Lawrence Durell, 
        “Bitter Lemons” 

       Cyprus ligt op het kruispunt van oude beschavingen en is beroemd om haar archeologische opgravingen 
en haar legendarische geschiedenis. Maar Cyprus heeft meer te bieden dan alleen culturele schatten: het 
natuurlandschap en zonnige klimaat zijn de ideale omstandigheden voor natuurwandelingen, avontuurlijke 
sporten, golf, fietsen, vogels kijken en nog veel meer. Het eiland van Aphrodite ligt midden in de azuurblauwe 
Middellandse Zee en verwelkomt alle bezoekers, ongeacht de reden van het bezoek – buitenactiviteiten, maar 
ook sprookjesachtige huwelijken en onvergetelijke huwelijksreizen, bijeenkomsten of congressen in ultramoderne 
centra enzovoorts. 

Archeologie
Cyprus heeft een oneindige aantrekkingskracht op liefhebbers van archeologie. Het eiland is bezaaid met 

oude Griekse en Romeinse ruïnes en opgravingen uit het Neolithicum. De Bronstijd, Romeinse en Byzantijnse 
tijd zijn bijzonder goed vertegenwoordigd.

Eén van de bijzonderste archeologische sites is Kourion, op een heuveltop ten westen van Lemesos. Dit 
oude stadskoninkrijk is in de 12e en 13e eeuw v.C. door de uit het Griekse Peloponesos afkomstige Achaeense 
kolonisten gesticht en werd een van de belangrijkste stadskoninkrijken van heel Cyprus. In het prachtige westelijke 
gedeelte van Cyprus, ligt de stad Pafos, die in zijn geheel is opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst dankzij 
het Heiligdom van Aphrodite in Kouklia (Palaipafos) en Nea Pafos. Pafos was niet alleen een belangrijke plaats 
door de aanbidding van Aphrodite in vroeger tijden en door het begin van de verspreiding van het Christendom, 
we vinden er ook bijzondere Romaanse mozaïeken die goed behouden zijn en die bewonderd kunnen worden 
in het Huis van Dionysos, de Villa van Theseus en de Panagia Chrysopolitissa Basiliek. 

Gezinsactiviteiten
Cyprus heeft alles in huis om kinderen van alle leeftijden en iedereen die zich nog een beetje kind voelt mee 
te nemen door een prachtig en opwindend sprookje of een avontuurlijke en fascinerende reis door 11000 jaar 
geschiedenis en beschaving! Stap binnen in de wereld van een Neolithische nederzetting en ervaar hoe mensen 
in het Stenen Tijdperk leefden! Wandel door de bossen en ontdek geheime watervallen!
Zin in iets spannends? Zin in avontuur? Tijd om iets nieuws te proberen? Probeer één van de razendsnelle 
waterglijbanen in een van de waterparken! Of ga ziplinen in het avonturenpark in Troodos! Je kunt ook gaan 
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karten! Hou je van dieren? Bezoek de dierentuin! Zin om te sporten? 
Ga golfen of mini-golfen of bowlen! Ben je nog maar klein? Ga lekker 
met papa en mama naar een speeltuin!

Bruiloften en huwelijksreizen
Trouwen in het buitenland wordt steeds populairder en Cyprus 

is één van de meest gewilde plekken in het Middellandse Zeegebied 
om elkaar het ja-woord te geven. Er is een groot aanbod aan 
trouwlocaties op het eiland, van indrukwekkende locaties aan zee 
tot zonsondergangen bij een kapel en van hotelresorts tot kleine 
Byzantijnse kerken.

Cyprus is ook één van de meest romantische bestemmingen voor 
een huwelijksreis – en met 300 dagen zon per jaar is mooi weer bijna 
gegarandeerd. Je kunt een reis over het eiland maken langs historische, 
culturele en natuurlijke bezienswaardigheden of simpelweg genieten 
van het nietsdoen in één van de heerlijke strandresorts op het eiland.  

Congressen en Incentive reizen
Cyprus is een populaire plaats om bijeenkomsten en congressen 
te organiseren. Het Internationale Congrescentrum van Cyprus in 
Lefkosia is één van de grootste en meest complete congrescentra in 
het Middellandse Zeegebied en geschikt voor grote bijeenkomsten en 
congressen. Organisatoren van bijeenkomsten hebben slechts 1 dag op 
Cyprus nodig om zich te realiseren dat dit de perfecte plaats is voor 
een incentive reis.  

Sport en Avontuur
Met haar verscheidenheid in natuur en gunstige klimaat is Cyprus 

een droomlocatie voor het beoefenen van avontuurlijke sporten 
zoals mountainbiken, bergbeklimmen en watersporten. Het is een 
heerlijke plek voor fietsers en je kunt met je fiets overal komen: van de 
bospaden door het Troodosgebergte tot het ruige rotsachtige gebied 
van de Akamas schiereiland. Je kunt dit prachtige deel van het eiland 
onbezorgd zwemmend, fietsen en lopend ontdekken.  

Het heldere water van de Middellandse Zee maakt Cyprus ook de 
ideale plaats voor het beoefenen van allerlei soorten watersporten zoals 
zeilen, windsurfen, kitesurfen, snorkelen, zwemmen en duiken.

De wandelliefhebbers zullen het meest genieten van de wandelpaden 
in het Troodosgebergte en op het Akamas schiereiland, waar de mooiste 
routes dwars door natuurparken lopen. 

Golf
Het klimaat op Cyprus is bijna het hele jaar door ideaal om te golfen 
er zijn verschillende 18-hole banen waar je golfclubs kunt huren. Er 
zijn twaalf (12) golfbanen op Cyprus (sommige met 18-holes, andere 
met 9-holes). Aphrodite Hills Golf Club, Elea, Secret Valley en Minthis 
Golf, dat op het schilderachtige terrein van een klooster ligt, zijn hier 
slechts een paar voorbeelden van. Op deze banen zijn verschillende 
moeilijkheidsgraden mogelijk afhankelijk van de golfervaring. Voor 
meer informatie bezoek: https://www.cgf.org.cy/.
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Als je het eten op Cyprus proeft maak je meteen kennis met de Griekse, Turkse, Oosterse en andere invloeden van deze rijke keuken. Een 
Meze is kenmerkend voor de Cypriotische keuken, het bestaat uit kleine, mooi opgemaakte gerechtjes variërend van koupepia (gevulde 
wijnbladeren) tot moussaka, village salad en nog veel meer. In sommige restaurants kun je kiezen tussen vis meze en vlees meze of je bestelt 
een aantal mezedes als voorgerecht en daarna een hoofdgerecht met vlees of vis. 
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De echte mediterrane keuken
    De lokale keuken van Cyprus is gebaseerd op de klassieke mediterrane keuken die 
bestaat uit verse groenten fruit, olijfolie en veel vis. Voorbeelden van vegetarische 
mezedes zijn: elies tsakistes (geplette groene olijven met korianderzaad, limoen en 
geplette knoflook), kolotes (kleine pasteitjes gevuld met rode pompoen, rozijnen en pilaf 
van gebroken tarwe) en veel verschillende gerechtjes van eenvoudig gekookte groenten 
zoals moungra (zoetzure bloemkool), zure bietjes en geroosterde aardappels. Qua vis heb 
je keuze uit zeebaars, dorade en rode mul enzovoorts. Grotere honger wordt gestild met 
verse moussaka, stifado (goed gevulde stamppot van rundvlees en ui) en ofto kleftiko, 
een Cypriotische specialiteit van in zilverfolie gegaard lamsvlees met mediterrane kruiden 
uit de oven.
Halloumi is de typische kaas die de Cyprioten dagelijks eten. Het is een stevige kaas die 
gemaakt is van de melk van schapen die met tijm gevoed zijn. Halloumi wordt vaak gegrild 
geserveerd (de kaas smelt niet). In het buitenland wordt deze kaas steeds populairder en 
regelmatig staat het op de kaart van restaurants. Het is heerlijk om alleen te eten maar 
wordt ook vaak geserveerd met gegrilde groenten of verse schijven watermeloen.

Cyprus staat bekend om haar druiven en de beste lokale desserts bestaan uit fruit 
of amandelen in druivensap geserveerd met Cypriotische koffie. Maar het blijft moeilijk 
om een bord baklava of dampend hete loukoumades (in honingsiroop gedrenkte mini-
donuts) te weerstaan.  

Uit eten
     De meeste restaurants zijn kleine, eenvoudige barretjes; de populairste restaurants 
serveren lokale gerechten. Of je nu in een grote stad bent of een klein dorpje, een taverna 
staat garant voor een avond met een Cypriotische sfeer en vaak zijn er optredens en 
muziek. De Cyprioten zijn trots op hun keuken en je zult zelfs in populaire resorts de kans 
krijgen om de lokale gerechten te proeven.
Er zijn ook veel snackbars en cafés waar je Cypriotische specialiteiten kunt eten en gyros 
(döner kebab) en daarnaast sandwiches en pizza. Het belangrijkste maal van de dag, het 

avondeten, wordt meestal na acht uur gegeten.
Naast de typische lokale taverna’s vind je er ook allerlei soorten internationale restaurants.

Nachtleven en uitgaan    
Voor veel mensen is uit eten gaan op Cyprus al een hele belevenis die vele uren in beslag kan 
nemen onder het genot van heerlijk eten en drinken, maar voor wie nog energie heeft na 
het eten zijn er meerdere uitgaansmogelijkheden. In veel hotels zijn er dagelijkse optredens 
van Cypriotische muzikanten tijdens het eten of avonden met traditionele muziek en dans 
waarbij de gasten mee kunnen dansen. Het is makkelijker dan je denkt!  Resorts met clubs, 
bars en pubs zijn de 
populairste plekken 
om uit te gaan maar 
er zijn ook andere 
m o g e l i j k h e d e n . 
De meeste hotels 
verkopen kaarten 
voor concerten, 
dansvoorstellingen 
en andere culturele 
optredens. In grotere 
steden zijn theaters 
met  k l a s s i eke 
v o o r s t e l l i n g e n 
e n  m o d e r n e 
t o n e e l s t u k k e n , 
vaak op prachtige 
historische locaties.

ETEN OP CYPRUS
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De geschiedenis van de wijnbouw op het eiland gaat terug tot de tijd van de oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren. Dit blijkt uit 
archeologische opgravingen waarbij oude wijnkruiken zijn gevonden in de dorpjes Pyrgos en Erimi bij Lemesos (Limassol) die meer dan 6000 
jaar oud zouden zijn. De druivenrassen op het eiland behoren tot de oudste ter wereld en de zoete dessertwijn “Commandaria” is de oudste 
wijn die nog geproduceerd wordt.

Wijnroutes
     Er zijn zeven wijnroutes op het eiland waaronder Akamas Laona, Vouni Panagias – 
Ambelitis, Pitsilia en de Wijndorpen van Lemesos (die samen de ‘krasochoria’ genoemd 
worden wat ‘wijndorpen’ betekent). Ze produceren allemaal zowel witte als rode wijn.
De twee voornaamste lokale druivensoorten zijn Mavro (rood) en Xynisteri (wit). 
Xynisteri is de meest voorkomende witte druivensoort en hiervan wordt een troebele, 
lichte wijn gemaakt met een laag alcoholpercentage. Mavro (rood) is groot en sappig 
en hiervan worden donkerrode, lichte wijnen gemaakt. Als Mavro en Xynisteri gemengd 
worden, wordt daar de Commandaria-wijn van gemaakt en beide druivensoorten 
worden ook gebruikt voor de productie van de nationale sterke drank, Zivania. 
     Andere bekende druivenrassen zijn de oude Maratheftiko en Ofthalmo (rood). 
Er worden ook buitenlandse druivenrassen verbouwd op het eiland, waaronder 
Chardonnay.  Muscaat van Alexandrië, Palomino, Riesling, Sauvignon Blanc en Semillon 
(wit), en Alicante Bouschet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache 
Noir, Mataro en Shiraz (rood). 

Commandaria
    Cyprus is met trots de producent van de oudste nog steeds geproduceerde wijn, de 
heerlijke zoete dessertwijn Commandaria.
Rond 800 v.C werd er al gerefereerd aan de consumptie van wijn met de naam 
‘Cypriotische Nama’ en rond de tijd van de kruistochten in de 12e eeuw kreeg de wijn 
de naam Commandaria. Men dichtte de wijn geneeskrachtige kwaliteiten toe en het 
werd alom als een versterkend middel gebruikt.
    Richard Leeuwenhart vierde de verovering van Cyprus en zijn huwelijk met Berengaria 
in Lemesos (Limassol) met Commandaria en noemde het “de wijn van de koningen en 
de koning van de wijnen”. In 1192 verkocht hij het eiland aan de Orde van Sint Jan en 

de Tempeliers, die het vervolgens aan Guy de Lusignan verkochten, maar zij behielden 
hun hoofdkwartier in Kolossi – dat hun bestuurscentrum was met de naam ‘La Grande 
Commanderie’- en dat is de plek waar de wijn zijn naam heeft gekregen. De gedroogde 
druiven worden geperst, het sap wordt verzameld en in tanks of enorme aardewerken 
potten gefermenteerd, bijna net zoals in vroegere tijden.
    Een bezoek aan het eiland is niet compleet zonder een fles mee naar huis te nemen, 
niet alleen om te drinken maar ook als een stukje geschiedenis van het eiland.

Zivania  
   Het is niet zo gek 
dat ‘Zivania’, de 
nationale drank van 
het eiland, met een 
alcoholpercentage 
van 40-99% ook wel 
‘vuurwater’ wordt 
genoemd! De sterke 
drank stamt uit 
de 14e eeuw toen 
het eiland onder 
Venetiaans bestuur 
was en de Zivania 
wordt nog altijd op 
de traditionele wijze 
gemaakt.

WIJN UIT CYPRUS
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1 januari Nieuwjaarsdag

6 januari Epifanie

Februari/maart  Green Monday  
(50 dagen voor Grieks Orthodox Pasen)

25 maart Nationale dag van 
 Griekenland

1 april Nationale dag van Cyprus

April Goede Vrijdag 
 (de vrijdag voor Grieks Orthodox Pasen)

April Paasmaandag
 (de maandag na Grieks Orthodox Pasen)

1 mei Dag van de Arbeid

Mei/juni Pinksteren-Kataklysmos
 (Zondvloedfestival)

15 augustus Hemelvaart

1 oktober Dag van de Onafhankelijkheid 
 van Cyprus

28 oktober Nationale Dag van Griekenland

24 december Kerstavond

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag

NATIONALE FEESTDAGEN IN 
CYPRUS:

Een land van festivals, 
folklore en feesten

Door haar rijke verleden kent Cyprus veel religieuze en volkstradities die nog altijd gevierd 
worden. Cyprus biedt de bezoeker een ruime keuze aan culturele evenementen, van vieringen 
van nationale feestdagen tot kleinere festivals gedurende het jaar in dorpen en steden over 
het hele eiland. 

Degenen die zich onder willen dompelen in de unieke mediterrane cultuur kunnen kiezen 
uit een groot aantal mogelijkheden, van operavoorstellingen in een Middeleeuws kasteel tot 
concerten in oude Grieks-Romeinse theaters.

De traditionele religieuze feesten op Cyprus vallen samen met de Europese feesten. Op 
Nieuwjaarsdag geven Cyprioten elkaar cadeautjes en eten ze de traditionele Vasilopita taart. 
Met Epifanie is er traditioneel een zwemwedstrijd in de kuststeden waarbij de winnaar het in 
het water geworpen kruis opduikt om het water te heiligen. Tijdens de heilige week wordt er 
een Judaspop verbrand en worden iconen afgedekt met doeken. In mei wordt de komst van 
de lente gevierd met het bloemenfestival van Anthestiria en in september is er het jaarlijkse 
kunstfestival van Nicosia (Lefkosia).

In Lemesos wordt in februari/maart uitgebreid carnaval gevierd met een grote optocht en 
gemaskerde bals; in de zomer is er het Festival van het Antieke Griekse Theater waar bands, 
dansgroepen en theatergezelschappen uit de hele wereld op af komen en in september is er 
het Wijnfestival.

In Pafos wordt aan het eind van augustus/begin september het Pafos Aphrodite Festival 
gehouden. Operaliefhebbers uit de hele wereld komen bij het het Middeleeuws Kasteel samen 
voor voorstellingen van wereldformaat. Muziekliefhebbers zullen het Internationale Pharos 
Kamermuziekfestival ook zeker waarderen dat ieder jaar in mei/juni in Kouklia plaats vindt. 

EVENEMENTEN 
C U LT U R E L E

& FEESTDAGEN
N AT I O N A L E

Lemesos Carnival Parade
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VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN OP CYPRUS 

Er is een zeer ruime keuze aan accommodatie op Cyprus. Deze is altijd van hoge kwaliteit en alle accommodaties ademen de sfeer van Cyprus. Dat 
betekent dat of je nu op reis bent voor zaken of voor vakantie of allebei en ongeacht de prijsklasse, je altijd accommodatie krijgt van hoge kwaliteit en 
een warm welkom dat je van een eiland dat bekend staat als een van de top vakantiebestemmingen van Europa kunt verwachten. Of je nu met je partner 
bent, met kleine kinderen reist, alleen of met vrienden, je zult je altijd veilig en welkom voelen. 

Veel hotels liggen aan de kust tussen Agia Napa in het oosten en Polis in het westen. Naast stijlvolle lobby’s, frisse kamers en weelderige suites, 
bieden de meest luxe hotels ook uitgebreide voorzieningen en extra’s, van een ligging aan het strand en heerlijke zwembaden tot verfijnde (maar 
informele) restaurants, sportvoorzieningen, fitnesscentra, wereldberoemde spa’s en wellnesscentra. Zelfs bij de middenklasse hotels is over het algemeen 
het uitgebreide beroemde Cypriotisch ontbijtbuffet in de kamerprijs inbegrepen. Je kunt de website van het hotel bekijken of ernaar vragen als je een 
reservering maakt.  

Van luxe 5-sterren resorts tot kleine familiehotels, je vindt het allemaal op Cyprus. Je kunt kiezen uit grote hotels, hotelappartementen, vakantieparken 
en villa’s, maar er zijn ook campings, traditionele huizen en pensions. 

Voor degenen die op zoek zijn naar een vakantie buiten de gebaande paden en die Cyprus willen ervaren als een local, is er een agrotoerisme 
programma. Voor meer informatie hierover kijk op www.agrotourism.com.cy of stuur een berichtje naar info@agrotourism.com.cy

ACCOMMODATIE

N AT I O N A L E
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Over Cyprus  
Cyprus ligt in het oosten van de Middellandse Zee en beslaat 
een oppervlakte van 9.251 vierkante kilometer.

Bevolking: 864.200 (eind 2017).

De demografische opbouw van het land is zeer divers, met 
76,1% Grieks-Cyprioten, 10,2% Turks-Cyprioten en 13,7% 
buitenlandse inwoners. 

De grootste steden zijn de hoofdstad Lefkosia, met 330.000 
inwoners, Lemesos (Limassol) met 239.800 inwoners, 
Larnaka met 145.300 en Pafos met 90.200 inwoners.

Regering  
Cyprus is een presidentiële republiek met een democratische 
regering. Er worden iedere vijf jaar vrije verkiezingen gehouden 
waarbij er een president en leden van de regering worden 
gekozen.   

Talen  
Grieks is de officiële taal, maar de meeste mensen spreken 
ook Engels. In sommige hotels en andere instellingen 
spreekt men ook Frans. 

Voor je vertrekt  
Je moet in het bezit zijn van een geldig paspoort, de juiste 
visumpapieren en een internationaal erkend rijbewijs. 
Vaccinaties zijn niet nodig.

Kleding en activiteiten  
Algemene informatie over wat te doen en wat te dragen 
per maand.
April-mei: Aangename temperatuur overdag maar ‘s 
avonds kan het nog fris zijn. Middelwarme en zomerkleding. 
Dunne vestjes of shirts met lange mouwen voor de avond. 
Een uitstekende periode voor natuurliefhebbers omdat het 
landschap groen is en veel planten in bloei staan. 

Juni-juli-augustus: De warmste zomermaanden. Dunne 
zomerkleding. Perfect om te zwemmen en voor strand- en 
wateractiviteiten. 

September-oktober:  Warme dagen, frisse 
oktoberavonden. Dunne kleding voor overdag en 
middelwarme kleding voor de oktoberavonden. Nog steeds 
een goede periode om te zwemmen en watersporten te 
beoefenen.

November: aangenaam warme dagen, middelwarme 

kleding, dunne vestjes. Ideaal weer voor een herfstreis. 
Buiten lunchen is nog steeds heerlijk. Je kunt nog altijd 
zonnebaden en zelfs zwemmen en de meeste sporten 
beoefenen. 

December-januari: Winter voor Cyprioten voelt voor 
buitenlandse bezoekers als herfst!

Het kan een enkele keer regenen, maar de zon schijnt 
ook vaak. Winterkleding maar geen dikke jassen! 
Buitenactiviteiten en excursies kunnen het hele jaar 
plaatsvinden. 

Februari: Kans op uitzonderlijk warme dagen. Bloeiende 
amandelbomen, een enkel buitje en milde temperaturen 
overdag, kondigen het begin van de lente aan. De avonden 
kunnen echter koud zijn. Winterkleding. De omstandigheden 
zijn ideaal om te skiën in het Troodosgebergte.

Maart: aangename temperaturen met veel zonneschijn en 
de natuur op haar best. Middelwarme winterkleding. De 
meeste buitenactiviteiten kunnen gedaan worden en maart 
is een uitstekende periode om lange wandelingen te maken.

Openingstijden van banken, munteenheid en 
creditcards  
De banken op Cyprus bieden uitgebreide diensten aan 
in zowel de euro als buitenlandse valuta en hebben in de 
meeste grotere steden ter wereld kantoren. Ze zijn ook 
aangesloten bij de Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT). Commerciëel bankieren 
voldoet aan alle Europese bankwetten. 

Op de internationale vliegvelden van Larnaka en Pafos vind je 
geldwisselkantoren en pinautomaten.

In de meeste steden vind je buiten bij de verschillende banken 
een pinautomaat en ook in de grote toeristenresorts van Agia 
Napa en Paralimni zijn pinautomaten.

De munteenheid is de euro (€).

Alle bekende creditcards worden op de meeste plekken 
geaccepteerd.

Elektriciteit  
230 volt, frequentie 50 Hz. Stopcontacten zijn doorgaans 13 
amp., vierkante stekker.

Noodgevallen  
In noodgevallen word je op de volgende telefoonnummers 

onmiddellijk verbonden met een Engelssprekend persoon:

• Ambulance:                  112

• Brandweer:                   112

• Politie:                          112

• Nachtapotheken: 11892 

• DRUGS Noodgevallendienst: Informatiecentrum  
voor drugs en vergiftiging: 90901401  

Havens en jachthavens

Limassol Marina: De jachthaven van Limassol ligt in de baai 
van Lemesos en op slechts korte afstand van het centrum 
van Lemesos. De geografische positie van de jachthaven is 
34 graden 40 min-Noord –33 graden 02 min 4 Oost. Het 
ligt 130 zeemijl van Beiroet (Libanon), 205 zeemijl van Port 
Said (Egypte) 255 zeemijl van Rhodos (Griekenland) en 285 
zeemijl van het Suezkanaal (Egypte).

Limassol Marina is een officiële toegangshaven tot de 
Republiek Cyprus en heeft een Douane- en Immigratiedienst. 
Het is 24/7 bereikbaar onder alle weersomstandigheden. De 
jachthaven heeft ruimte voor 650 jachten van verschillende 
grootte. De ligplaatsen variëren van 8 tot 115 meter. 
Diepgang van 3,5 tot 9 meter.

Op het terrein van Limassol Marina vind je 40 winkels, 14 
restaurants, bars en cafés, een cultureel centrum, spa en 
fitnessclub en parkeerruimte voor 750 auto’s.

Tel: +357 25 020 020  
Email: info@limassolmarina.com

Larnaka Marina:   
De jachthaven van Larnaka ligt in de baai van Larnaka op 
110 zeemijl van Libanon en Syrië, 230 zeemijl van Port Said 
en 250 zeemijl van Griekenland. De geografische positie 
van de Marina is 34 graden, 55 min. Noord – 33 graden, 
38 min. Oost. De Marina is een officiële toegangshaven en 
heeft ruimte voor 400 jachten van verschillende grootte. 
Schepen die aankomen op of vertrekken uit Cyprus 
kunnen douaneformaliteiten bij de Marina uitvoeren.  
Tel: +357 24 653110  
Email: ctolar@cytanet.com.cy

St. Raphael Marina    
De jachthaven van St. Raphael is prachtig gelegen 
naast het St. Raphael hotel. Het ligt op 33 graden 11 

GOED OM TE WETEN VOOR VERTREK

NUTTIGE INFORMATIE
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min.  lengtegraad en breedtegraad 34 graden 42 min. 
en is een speciale voorziening van dit resort, ideaal voor 
liefhebbers van motorboten en zeilschepen. Er zijn 237 
ligplaatsen met een lengte over alles (L.O.A.) tot 30 meter 
en tot 4 meter diepgang. Jachten worden aan 3 betonnen 
steigers aangemeerd en hebben alle faciliteiten zoals 
wateraansluiting, elektriciteit, telefoon en TV.

Tel: +357 25 834 255 
E-mail: marina@raphael.com.cy 

Winkelen  
Lokaal geproduceerde producten die in de smaak vallen 
bij bezoekers zijn lederwaren, gordijnen en tafelkleden, 
aardewerk, koperwaar, handgemaakt zilver en sieraden, 
manden en het beroemde handgemaakte Lefkaritika-kant. 
De vele souvenir- en andere winkeltjes op het eiland en 
de Ambachtscentra in Lefkosia, Lemesos, Larnaka en Pafos 
verkopen deze producten.

De historische Cypriotische wijn en sterke drank is ook erg 
gewild bij bezoekers en wordt verkocht in supermarkten en 
kruidenierswinkels. Schoenen, shirts, geïmporteerd textiel, 
brillen en horloges zijn ook aantrekkelijk geprijsd.

In de meeste toeristengebieden zijn de supermarkten en 
souvenirwinkels tot laat in de avond en op zondag geopend.

De openingstijden van winkels zijn afhankelijk van 
het soort winkel en de locatie en of ze in de stad, in 
toeristengebieden of op het platteland liggen. Over het 
algemeen zijn de winkels van maandag tot zaterdag tussen 
9:00 en 20:00 geopend, maar dit kan een uur eerder of 
later zijn, afhankelijk van het soort winkel en de locatie. Op 
zondag openen de winkels later, meestal rond 11:00 uur 
en sluitingstijden variëren tussen 14:00 en 19:00, ook weer 
afhankelijk van het soort winkel en de locatie.

Sommige winkels sluiten nog altijd op woensdag- en 
zaterdagmiddag en op zondag, maar in de meeste 
toeristengebieden op Cyprus blijven winkels en 
supermarkten tot laat in de avond open en zijn ze ook op 
zondag open.

In de periode tussen 15 juni en 31 augustus sluiten de 
winkels soms tussen 14:00 en 17:00 voor een middagpauze 
(siësta). 

Rond Kerst en Pasen zijn er aangepaste openingstijden en 
mogen winkels langer openblijven voor de feestdagen, maar 
ze moeten op kerstavond, oudejaarsavond en Goede Vrijdag 
om 18:00 sluiten.

Zonsopgang en zonsondergang  
worden aangegeven voor de 15e van iedere maand met 
ongeveer 5 minuten mogelijk verschil.

 
Maand                Zonsopgang       Zonsondergang 

Januari 6:55 17:00

Februari 6:35 17:30

Maart 6:00 17:55

April 6:15 19:20

Mei 5:45 19:45

Juni 5:30 20:00

Juli 5:45 20:00

Augustus 6:05 19:35

September 6:30 18:55

Oktober 6:50 18:15

November 6:20 16:45

December 6:45 16:35

(april tot oktober: zomertijd)

Fooien  
De klant mag zelf bepalen of hij fooi geeft, een fooi 
wordt op prijs gesteld door hotel- en Horecapersoneel. 
Taxichauffeurs, portiers, kappers enzovoorts waarderen 
een kleine fooi.

Vervoer  
Bus & Shuttle service: Er is een bus- en shuttleverbinding 
van het vliegveld van Larnaka naar alle grotere steden. 

Autohuur: De bekende autoverhuurbedrijven hebben 
kantoren in alle steden en ook op de internationale 
vliegvelden van Larnaka en Pafos – huurauto’s zijn 
eenvoudig te herkennen aan de rode nummerborden.

Nuttige informatie bij het huren van een auto:

De verzekering is alleen geldig in het gebied dat valt onder 
de Republiek Cyprus.

Prijzen variëren op basis van de categorie van de auto, 
aantal dagen huur, jaargetijde en extra’s. Verzekering wordt 
apart berekend.

Onbeperkte kilometers.

De auto kan indien vooraf afgesproken op het vliegveld 
worden opgehaald en ingeleverd.

De auto wordt meestal aan de klant geleverd met een volle 
tank die door de klant wordt betaald. Als de auto met een 
volle tank wordt ingeleverd krijgt de klant een bedrag terug, 
tenzij anders in het contract vermeld. 

Bestuurders jonger dan 25 die bij aanvang van de verhuur 
minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben, moeten het 
verhuurbedrijf hierover informeren zodat een extra dekking 
wordt gerekend voor jonge bestuurders.

In geval van schade, is de klant verantwoordelijk voor een 
bepaald bedrag afhankelijk van de autocategorie.

Rijbewijs: Bezoekers op Cyprus mogen rijden met een 
geldig internationaal rijbewijs of hun eigen nationale 
rijbewijs mits dat geldig is voor het type voertuig dat zij 
willen besturen.

Europese rijbewijzen zijn officieel erkend door wet 94 
(I)/0. Rijbewijzen uitgegeven door Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein, Australië, Zwitserland, Zimbabwe, Verenigde 
Staten van Amerika, Japan, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-
Afrika en Rusland moeten na een periode van 6 maanden 
vervangen worden. Niet-Europese ingezetenen en burgers 
uit enig ander dan de hierboven genoemde landen mogen 
gedurende een periode va 30 dagen rijden met hun 
Nationale rijbewijs (deze periode is niet strikt beperkt). Als 
ze een internationaal rijbewijs hebben mogen ze rijden mits 
hun rijbewijs geldig is.

Taxidiensten: Taxibedrijf Intercity Service rijdt tussen alle 
grotere steden op Cyprus en rijdt ongeveer ieder half uur. 
Passagiers delen een taxi met ongeveer 4-7 stoelen.
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TOEGANKELIJK CYPRUS

HET WEER OP CYPRUS

INFORMATIE VOOR MENSEN MET SPECIALE BEHOEFTEN MET BETREKKING TOT TOEGANKELIJKHEID

Voor mensen met speciale behoeften op het gebied 
van toegankelijkheid die Cyprus willen bezoeken zijn er 
verschillende voorzieningen.  Aangezien de faciliteiten 
per hotel verschillen is het aan te raden om direct 
contact op te nemen met de hotels om zeker te weten 
of ze de juiste voorzieningen hebben. Hotels met 
voorzieningen voor mensen met een beperking staan 
vermeld op de website van het Ministerie van Toerisme 
www.visitcyprus.com

De luchthavens van Larnaka en Pafos zijn toegankelijk 
voor bezoekers met speciale behoeften met betrekking 
tot toegankelijkheid. Er zijn toegankelijke toiletruimtes, 
oplaadpunten voor elektrische rolstoelen bij de 
vertrekhallen, oprijplaten voor rolstoelgebruikers bij in- 
of uitstappen van bussen en aanvullende voorzieningen 
zoals omschreven in de Europese wetgeving 1107/2006 
inzake de rechten van gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen. 

In 2007 heeft het Parlement van Cyprus de Blauwe 
Kaart goedgekeurd en in gebruik genomen voor speciale 
gehandicaptenparkeerplaatsen, verspreid over het 

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
Dwarslaesie Organisatie van Cyprus (OPAK)
Τel.: +357 22 49 64 94,  
Fax:  +357 22 42 35 40
www.opak.org.cy 
email: opak@cytanet.com.cy     

De Pan Cypriotische Organisatie voor Personen met 
een Handicap
Tel.: +357 22 42 63 01 
Fax: +357 22 31 32 50
e-mail: organofdisabled@cytanet.com.cy

Noodnummer
(Ambulance, Brandweer, Politie)
112

hele eiland, zowel op openbare wegen als openbare 
parkeerterreinen. De organisatie die verantwoordelijk 
is voor de uitgifte van de Blauwe Kaart is de Afdeling 
Sociale Integratie van Personen met een Beperking van 
het Ministerie van Arbeid en Sociale Verzekeringen. Bel + 
357 22 406 406 of mail: info@dsid.mlsi.gov.cy

De meeste steden op Cyprus zijn redelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers maar er moet nog veel gebeuren aan 
de infrastructuur. Rolstoelgebruikers wordt geadviseerd 
om bij bezoek aan moeilijk toegankelijk gebied onder 
begeleiding te reizen.

Vervoer over het hele eiland kan geregeld worden als dat 
van tevoren wordt doorgegeven aan vervoersbedrijven. 
Er zijn ook speciale bussen en taxi’s met een lage instap, 
veiligheidsgordels en airco die rolstoelgebruikers kunnen 
vervoeren. Actuele informatie kan verkregen worden bij 
de officiële Bureau’s voor Toerisme. 

Op de luchthavens van Larnaka en Pafos zijn 
autoverhuurbedrijven die automatische auto’s verhuren. 
Bezoekers met een beperking wordt aangeraden om voor 
aankomst contact op te nemen met autoverhuurbedrijven 

in geval van speciale behoeften.
Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn aanwezig langs en 
bij de meeste centrale wegen en pleinen, luchthavens, 
havens, jachthavens, openbare gebouwen, resorts aan 
de kust en in het binnenland en ook op andere plaatsen 
waar veel toeristen komen.
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