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Elämä on matka, jonka luot itse
Sanonnan mukaan elämässä ei ole niinkään väliä sillä, mitä lahjoja saa 
vaan miten niistä nauttii. Välimeressä sijaitsevan Kyproksen saaren 
lämminhenkiset asukkaat ovat todella ottaneet tämän sanonnan 
omakseen. Olipa kyseessä vanha mies, joka pelaa keskittyneesti 
backgammonia parhaan ystävänsä kanssa sitruunapuun varjossa 
kylän keskusaukiolla  tai puuhakas äiti, joka valmistaa kotitekoisia 
herkkuja koko perheen iloksi, nautinto ja elämänilo ovat läsnä 
kaikkialla. Kurkistaessasi kulman taakse, voit aina odottaa näkeväsi 
jotain erityistä.

Värikkäät appelsiinilehdot ympäröivät vaikuttavia muinaisraunioita, 
jylhät kalliot reunustavat tyyniä, turkooseja vesiä ja mäntymetsien 
varjostamia vuoria elävöittävät kivestä rakennetut kylät, jotka 
suorastaan kutsuvat tutkijaansa. Rikkaan kulttuuriperinnön ja luonnon 
rinnalla kasvaa ja kehittyy nopeasykkeinen kaupunkielämä upeine 
ravintoloineen ja trendikkäine putiikkeineen. Vanhoilla, kiemurtelevilla 
kaduilla perinteiset tavernat vuorottelevat nykytaiteen gallerioiden 
ja taidekahviloiden kanssa. Pysähdy nauttimaan ympäristön 
monivivahteisuudesta: tunnet olosi heti kotoisaksi, kun paikalliset 
asukkaat tutustuttavat sinut maailmaan, jossa jokaista vierasta 
kohdellaan kuin ystävää.

Kypros 
sydämesi 
valinta
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Upeita hiekkarantoja ja maaseudun rauhaa
Välimereen mieltyneet matkailijat saapuvat usein Afroditen 
kotisaarelle hengähtämään, sillä sen kauniissa luonnossa aikakin 
seisahtuu. Kyproksen upeat rannat ovat kuuluisia kristallinkirkkaasta 
vedestään, joka on maailman puhtaimpia, ja tarjoaa runsaasti 
ainutlaatuisia kokemuksia. Jännitystä kaipaavat voivat suunnata  
sukeltamaan kuvauksellisen Cape Grekon luolissa, toiset puolestaan 
rentoutuvat mieluummin Agia Napan ja Protarasin pehmeillä 
valkoisilla hiekkarannoilla. Luonnonystävät tutkivat kesyttämätöntä 
Akamasin niemimaata, jonka suojaisassa Laran lahdessa voi nähdä 
kilpikonnanpoikasten kuoriutuvan. 

Vain lyhyen matkan päässä upealta rannikolta odottaa mäntyjen 
peittämä Troodos-vuoristo retkeilijöitään. Vuoristossa historia 
tuntuu pysähtyneen. Kätketyt kivikirkot ja vaikuttavat luostarit 
on koristeltu lukemattomin ainutlaatuisin bysanttilaisin ikonein. 
Ne sijaitsevat villin luonnon helmassa, jossa yksinäiset muflonit 
ja vuohilaumat vaeltavat läpi maiseman, joka on täynnä paikallisia 
kukkia ja aromaattisia yrttejä. 

Yöt voi viettää kotoisasti jossakin lukemattomista maaseutu- 
majoituskohteista, joissa pääsee rentoutumaan perinteisessä 
ympäristössä. Seuraavana päivänä voi suunnatakohti vuorten 
aurinkoisia etelärinteitä. Mutkittelevat tiet vievät läpi oliivilehtojen 
ja ohi viinitarhojen peittämien kukkuloiden, joilla tuotetaan 
Commandariaa, paikallisten suosimaa makeaa, maailmanvanhim- 
pana pidettyä jälkiruokaviiniä. Jokaisella alueella on omat ikivanhat 
tapansa ja salaisuutensa. 

Arkeologiasta innostuneet voivat viettää päiväkausia tutkien muinaisia 
kaupunkeja ja niiden aarteita aina vaikuttavasta Kourionteatterista 
Pafoksen kiehtoviin mosaiikkeihin, jotka ovat UNESCO:n maailman- 
perintöluettelossa. Kypros ei kuitenkaan elä vain kunniakkaassa 
menneisyydessään, vaan sen nykyaikaisten kaupunkien syke vetää  
vertoja mannereurooppalaisille kaupungeille. Jos tarvitset hengähdys-  
tauon, olet tullut oikeaan paikkaan. 

3



Jotkut vierailevat saaren pää-  
kaupungissa nauttiakseen shop-
pailusta, toisia taas houkutte-
levat lukuisten trendikkäiden 
ravintoloiden ja kalliiden ruoka- 
paikkojen herkulliset luomukset. 

Olipa mielessäsi mikä tahansa, 
monikulttuurisella Lefkosialla on 
jokaiselle jotakin tarjottavaa. 

Keskikaupungilla tuntuu nyky-
aikainen syke, mutta maailman 
viimeisen jaetun pääkaupungin 
perinteinen vetovoima on par-
haiten aistittavissa vanhan  
- kaupungin kujilla.

Aluetta ympäröivä mahtava 
venetsialainen muuri toimii  
taustana nopearytmiselle nyky-
ajalle ja joka tuuma on tutki-
misen arvoinen.

Katoa vanhankaupungin kivi- 
kaduille, jotka ovat täynnä 
reheviä bouganvileoita, pieniä 
käsityöliikkeitä ja perinteisiä 
tavernoja, jotka houkuttelevat 
syömään ulkona. 

Jatkaessasi hieman kauemmas 
kohti vanhaa Faneromeni-aukiota, 
päädyt uudelle suositulle vapaa 
ajanviettoalueelle. Hiukan 
idempänä on viehättävä aiemmin 
vanhaankaupunkiin johtanut 
hiekkakivinen Famagustan portti, 
jota ympäröivällä alueella on 
nykyään useita kulttuuritaloja ja 
teattereita sekä hienoja vanhoja 
taloja, jotka kätkevät sisäänsä 
taiteilijoiden ateljeekoteja. Joka 
makuun löytyy ihailtavaa. 

Lefkosia 
(Nicosia)
Kaupungin 
sykettä
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Lemesos (Limassol) 
Muuttuva Kypros
Lemesos on kaupunki, jossa todella tiedetään, mitä muodonmuutos 
tarkoittaa. Aina vain kosmopoliittisemmaksi muuttuva kaupunki 
on kuuluisa kukoistavasta kulttuurielämästään ja dynaamisesta, 
nykyaikaisesta elämänmenostaan. Täällä vilkkaat kahvilat täydentävät 
kynttilöiden valossa kylpeviä bistroja. Moderni arkkitehtuuri ja vanhat, 
siirtomaa-ajalta peräisin olevat kartanot kilpailevat keskenään 
huomiosta ja pienet galleriat ympäröivät suurempia taidekeskuksia. 
Lisäksi kaupungissa on pian huippumoderni huvipursisatama, 
joka täydentää alueen rantaviivaa reunustavien luksushotellien 
ylellisyyttä.

Suunnatessasi kulkusi rantaan vastassa on lukuisia rantabaareja, 
joissa hyvin pukeutuneet vieraat nauttivat merinäkymistä cocktailien 
kera. Hieman kauempana on vasta kävelyalueeksi muutettu vanha 
historiallinen kaupunginosa, jonka keskipisteenä olevaa keskiaikaista 
linnaa ympäröivät maan parhaimmistoon kuuluvat ravintolat. Täällä 
voi nauttia mitä tahansa aina täytetyistä kalamareista herkullisiin 
simpukkarisottoihin ja suussa sulaviin salaatteihin.

Taiteesta kiinnostuneet suuntaavat usein nykytaiteen keskusten 
innovatiivisten teosten luo, kun taas historiaa rakastavat tutkivat 
Amathuksen raunioita tai Kolossin linnaa, joka toimi aikoinaan 
ristiretkeläisten tukikohtana. Kourion-teatteri on ehdoton vierailukohde 
huikeiden näköalojensa vuoksi. Päivän kruunaa ilta paikallisessa 
teatterissa, jossa esiintyy kansainvälisiä taiteilijoita sekä paikallisen 
musiikin ja tanssin parhaimmistoa.



Vaikuttava kallioinen ranta vaihtuu nopeasti ja huomaamatta täynnä 
historian kätkemiä salaisuuksia olevaan arkeologiseen kohteeseen. 
Kun ilmassa on niin paljon taikaa, on helppo ymmärtää, että Afroditen 
uskotaan nousseen merestä saaren länsirannikolla. Vieraile Petra tou 
Romioussa, jos haluat nähdä rakkauden ja kauneuden jumalattaren 
syntymäpaikan. Pysähdy hetkeksi valokuvaamaan henkeäsalpaavaa 
näkyä erityisesti laskevan auringon levittäessä syvän oranssia valoa 
kirkkaiden vesien ylle.

Koko vanhakaupunki on UNESCO:n maailmanperintökohde mutta 
Pafoksen helmi ovat ovat maailman kauneimmiksi kutsutut mosaiikit.  
Jokainen niistä kertoo omaa tarinaansa antiikin Kreikasta ja sen  
myyteistä. Pafoksessa sijaitsevat myös kuninkaiden haudat, joiden  
salaperäiset, ikivanhat mutta hyvin säilyneet maanalaiset hautakammiot 
herättävät kuivan maiseman menneisyyden henkiin.

Nälän yllättäessä apu löytyy vilkkaan vanhan sataman ja keskiaikaisen 
linnan lähettyviltä. Rantaa kaipaavalle Pafoksessa on mistä valita: 
vilkkaita, trendikkäitä alueita täydentävät hieman edempänä sijaitsevat, 
rauhaisammat rannat. 

Pafos
Keskellä
muinaisia 
salaisuuksia
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Larnaka
Palmuja
ja flamingoja

Larnakaa kuvattaessa näytetään 
usein sen kaunis rantakatu, 
jota reunustavat hoikat palmut 
johtavat vilkkaisiin, moderneihin 
kahviloihin ja ruokailupaikkoihin. 
Kaupungilla on kuitenkin enem-
män tarjottavaa kuin tämä usein 
korostettu kohde. 

Kitionin muinaisen kaupungin  
päälle rakennetuilla kiemurtelevilla 
kujilla on paikallisia käsitöitä 
myyviä liikkeitä. Tie johtaa Pyhän 
Lasaruksen kirkkoon, joka on  
yksi bysanttilaisen arkkitehtuurin 
helmistä Kyproksella. 

Jos paikallisilta kysytään kaupungin 
parasta vierailukohdetta, he 
todennäköisesti mainitsevat 
vaikuttavan suolajärven, jonka 
ympärillä majailee lähes 80 
muuttolintulajia. Kuuluisat vaa-
leanpunaiset flamingot viipyvät 
täällä helmikuusta huhtikuuhun.

Kimmeltävän järven rannalla 
sijaitsee vaikuttava Hala Sultan 
Tekken moskeija, jonka korkeat 
minareetit kohoavat runsaiden 
palmujen ja sypressien ylle. 

Moskeijassa vierailee vuosittain 
tuhansia pyhiinvaeltajia. Ranta  
kaupunki houkuttaa myös seik-
kailunhaluisia, ja sen tuulisten 
hiekkarantojen yllä loputtomassa, 
sinisessä taivaanrannassa lentä 
vistä värikkäistä leijoista on tul-
lut kaupungin tunnusmerkki.



Joitakin vuosikymmeniä sitten 
Ammochostosin kaakkoisrannan 
uneliaat pikkukylät tuskin osasi- 
vat aavistaa, että tulevaisuudessa 
maailman joka kolkasta saapuisi 
tänne matkailijoita etsimään 
houkuttelevia rantoja ja iloista 
aurinkolomaa. 

Vaikka juhlintaa kaipaavat ovat 
saapuneet oikeaan paikkaan, 
alueella on enemmän tarjottavaa 
kuin auringonottoa ja mukavaa 
illanviettoa. 

Automatkalla Agia Napasta 
Protarasiin voi nauttia henkeä- 
salpaavista näkymistä, joita elä- 
vöittävät vahvoissa väreissä välk 
kyvää merta reunustavat luolat. 

Cape Gkrekon metsäinen luon-
nonpuisto on kuin luotu retkei-
lyyn ja ratsastukseen. Reitti 
päättyy kallionkielekkeellä si-  
jaitsevaan hurmaavaan val-
koiseen kirkkoon, jonka lähei-
syydessä sijaitsevat suojai- 
sat lahdet tarjoavat erin-
omaiset snorklausmahdolli-
suudet. Auringon laskiessa 
lukemattomat rauhalliset pou-
kamat ovat parhaita paikkoja 
rentoutua aitoon saarelaistyyliin. 
Agia Napan venetsialaistyyliin 
rakennetulla luostarilla on omat 
ikivanhat tarinat kerrottavanaan.

Ammochostos
(Famagusta)
Ikuinen 
rantaparatiisi
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Troodos 
Luonto kutsuu
Jätä kaupungit ja rannikko taakse ja suuntaa kuvauksellisia, 
kiemurtelevia teitä pitkin ylös vuoristoon. Siellä odottaa kokonaan 
toisenlainen maailma.

Mäntyjen peittämät Troodos-vuoret kohoavat korkealle keskitasankojen 
ylle ja luonnon kauneus on huumaavaa. Seuraa merkittyjä luontopolkuja, 
joita reunustavat voimakkaasti tuoksuvat villikukat. Näköalat ulottuvat 
silmänkantamattomiin. Voit myös tutkia jyrkkiä vuorenrinteitä, joista 
innokkaat laskettelijat ja lumilautailijat nauttivat talvikuukausina. 
Täällä voit myös kaivaa esiin kiikarit ja tarkkailla lintuja, hengähtää 
jollakin levähdyspaikoista tai valokuvata lumoavaa Cedar Valleytä.

Matkustaessasi hieman laajemmalla alueella, verkkainen elämänmeno 
houkuttelee sinut kaikenlaisten ihastuttavien kohteiden luo. Maaseudulla 
on loputtomasti nähtävää aina Kalopanagiotisin parantavista 
rikkilähteistä ja viehkeästi kaartuvan Tzelefosin sillan alla rauhallisesti 
solisevista vesistä Kykkosin luostarin loistoon. Siellä täällä 
maalaismaisemassa on kuvankauniita pikkukyliä, joiden asukkaat 
vilkuttavat iloisesti ohikulkijoille istuessaan korituoleissa talojensa 
edessä.

Astu hetkeksi menneisyyteen ja pysähdy johonkin vanhoista tavernoista 
maistelemaan perinteisiä herkkuja. Jos mieli palaa vaeltamaan, 
suuntaa ryöppyäville Kaledonian putouksille. Reitti päättyy aivan 
Platresin kylän ulkopuolelle. On aika levähtää ja seurata kylän 
rauhaisaa elämänmenoa.



Karnevaalit: Lemesosin (Limassol) suositun karnevaalin aikana 
rantakaupunki juhlii riehakkaasti muutaman viikon ennen paastonajan 
alkua. Karnevaalitanssit, naamiaisasukilpailut ja monet katuesitykset 
huipentuvat suureen paraatiin, joka valtaa kaupungin pääkadut 
laskiaissunnuntaina joka vuosi. Suuntaa kulkusi kaupunkiin 
laskiaisviikonloppuna ja nauti vertaansa vailla olevasta juhlatunnelmasta, 
kun kaikkialta maailmasta tulleet vierailijat hassuttelevat mitä 
mielikuvituksellisimmissa naamiaisasuissa. Karnevaalitunnelmasta 
pääsee nauttimaan myös saaren muissa kaupungeissa mutta suurimmat 
karnevaalit pidetään Lemesosissa.

Lemesosin viinijuhlat: nauti lempijuomastasi vilkkaassa tunnelmassa, 
joka vallitsee elokuun lopusta syyskuuhun Lemesosin  kaupunginpuistossa. 
Useat paikalliset viinitilat tarjoavat tuotteitaan maistettaviksi. Lisäksi  
puistossa järjestetään värikkäitä kansantanssiesityksiä ja 
rypäleenpoljentaa perinteiseen tapaan.

Pafos Aphrodite: oopperanystävien suosima tapahtuma järjestetään 
syyskuussa joka vuosi. Sen näyttämönä ja lavastuksena toimivat 
Pafoksen keskiaikainen linna ja kuun valaisema meri, jotka lisäävät 
arvokkaan tapahtuman taikaa.

Parhaat 
tapahtumat
Iloisia 
juhlia   
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Festivaaleille saapuu kulttuuria 
rakastavia vieraita sekä 
Kyprokselta että ulkomailta. Viime  
vuosina ohjelmaan ovat kuuluneet  
muun muassa Puccinin Madame 
Butterfly ja Verdin Trubaduuri. 

Kypria International Festival: 
huippuluokan kansainväliset sekä  
paikalliset taiteilijat osallistuvat 
esitysten sarjaan syys-ja lokakuun 
ajan. Festivaali on yksi Opetus-ja 
kulttuuriministeriön vuotuisten 
tapahtumien kohokohdista. 

Teatterit ympäri saarta tarjoavat  
jokaiselle jotakin, sillä ohjelmistoon 
kuuluu tanssin, musiikin ja teatterin 
parhaimmistoa. 

Juhlia ympäri vuoden: riippumatta 
matkan ajankohdasta, saarella 
on aina mahdollisuus kunnioittaa  
pyhimyksiä uskonnollisissa juhlissa 
ja maistella kylien herkullisia, 
kuuluisia perinnetuotteita. 

Juhli ja maista paikallisia eri-
koisuuksia vuoristofestivaaleilla 
aina johanneksenleipäpuun me- 
husta valmistetuista perinteisistä  
Pastelli-makeisista Zivania alkoholi 
juomaan. Myös rannikkokaupun- 
git osallistuvat hauskanpitoon, kun  
Pyhä Risti heitetään mereen loppi- 
aisena ja kun suosittua Kata-
klysmos vesifestivaalia vietetään 
kesällä ympäri saarta.



Matkailutoimistot
Kyproksella
CTO:n päätoimisto
22-691233
Lefkosia Laiki Gitonia:
22- 674264
Lemesosin keskusta:
25-362756
Germasogeia, Lemesos:
25-323211
Lemesosin satama:
25- 571868
Platres:
25-421316
Larnaka:
24-654322
Larnakan kansainvälinen 
lentokenttä:
24-008368
Pafos:
26-932841
Kato Pafos:
26-930521
Pafoksen kansainvälinen 
lentokenttä:
26-007368
Polis:
26-322468
Agia Napa:
23-721796
Paralimni/Protaras:
23-832865

Matkailutoimisto
Kyproksen Matkailutoimisto 
Solna Torg 19, 171 45 Solna, 
SWEDEN

Puhelin: 0046-8-10 50 25
Faksi:    0046-8-10 64 14
Sähköposti:  stockholm@
visitcyprus.com

Lisätietoja ja mahdollisia 
päivityksiä koskien CTO:n 
paikallistoimistojen yhteystietoja 
löytyy kotisivuiltamme              
www.visitcyprus.com. 

Aikavyöhyke, 
suuntanumero ja puhelut
Kyproksen aika on sama kuin  
Suomen. Kyproksen kansainvälinen  
suuntanumero on +357. Kaikkialla 
saarella on yleisökäytössä olevia  
puhelimia, joissa puhelut voi  
maksaa pre-paid puhelinkorteilla. 
Matkapuhelimeen voi myös 
hankkia paikallisen SIM-kortin, 
jos saarella viipyy pidempään.
 
Yleiset pyhäpäivät
Uusi vuosi: 1.1.
Loppiainen: 6.1.
Tuhkamaanantai: pääsiäispaaston 
ensimmäinen päivä
Kreikan itsenäisyyspäivä: 25.3.
Kreikkalais-kyproslainen 
kansallispäivä 1.4.
Ortodoksinen pitkäperjantai
Ortodoksinen pääsiäissunnuntai
Vapunpäivä: 1.5.
Kataklysmos (vesifestivaali): 
juhlitaan 50 päivää ortodoksisen 
pääsiäisen jälkeen
Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkumisen päivä: 15.8.
Kyproksen itsenäisyyspäivä 1.10.
Kreikan kansallispäivä: 28.10.
Jouluaatto 24.12.
Joulupäivä: 25.12.
Tapaninpäivä: 26.12.

Saaren 
pikaopas
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Raha ja valuutanvaihto 
Kyproksen valuutta on euro.  
Pankit vaihtavat kaikkia yleisim- 
piä valuuttoja. Kaupungeissa ja 
matkailukohteissa on runsaasti 
pankkiautomaatteja, joten käteistä 
saa helposti ja läheltä.

Pankkien aukioloajat 
Touko-syyskuu: ma-pe, aamupäivä 
8.15-13.30  
Loka-huhtikuu: ma-pe, aamupäivä 
8.15-13.30  
Ma-iltapäivä: 15:15-16-45

Larnakan ja Pafoksen lento- 
kentillä toimivat pankit tarjoavat 
valuutanvaihtopalveluja ympäri 
vuorokauden. Rahaa voi vaihtaa 
myös Lemesosin satamassa. 
Yleisimmät luottokortit kelpaavat 
maksuvälineiksi useimmissa kau  
poissa, ravintoloissa ja hotelleissa.

Liikenne
Saarella on helppoa ja nopeaa 
liikkua autolla, sillä hyväkuntoiset 
tiet ja moottoritiet johtavat 
kaikkialle. Tienviitat ovat 
myös englanniksi. Vuokra-
auto on kätevä ja mukava tapa 
matkustaa, mutta saarella on 
nyt myös uudistettu julkista 
bussiliikennettä, jolla on helppo 
liikkua kaupungeissa, hotelliin ja 
lentokentille.

1. Kaupunkien väliset bussit
Useat bussiyhtiöt liikennöivät 
suurimpien kaupunkien ja 
lentokenttien välillä aikataulujen 
mukaisesti.

Intercity Buses 
Puhelin: 8000 7789 (paikallinen) 
/+357 24 643 493 (ulkomailta)
www.intercity-buses.com

Kapnos 
Puhelin: 7777 1477 (paikallinen) 
/+357 24 008 718 (ulkomailta)
www.kapnosairportshuttle.com

Limassol Airport Express 
Puhelin: 7777 7075 (paikallinen) 
/+357 97 779 090 (ulkomailta)
www.airportshuttlebus.eu

2. Kaupunkien sisäiset bussit 
Bussit liikennöivät tiuhaan 
päiväsaikaan ja tietyillä alueilla 
aina keskiyöhön saakka. 
Aikataulut ja muut tiedot ovat 
saatavana yritysten kotisivuilla.

Lefkosia-OSEL 
77 77 77 55 
www.osel.com.cy

EMEL, Lemesos 
77 77 81 21 
www.limassolbuses.com

Zinonas, Larnaka 
80 00 77 44 
www.zinonasbuses.com

OSYPA, Pafos 
80 00 55 88 
www.pafosbuses.com

OSEA, Paralimni/Protaras: 
80 00 52 00 
www.oseabuses.com.cy

Taksit 
1. Taksipalvelu (jaetut taksit 
/ Service Taxis)
Palvelun avulla on mahdollista 
jakaa taksi 4-8 henkilön kesken  
matkustettaessa Kyproksen 
suurimpien kaupunkien välillä



Lefkosia, Lemesos, Larnaka ja 
Pafos). Taksit lähtevät puolen 
tunnin välein ma–pe klo 6.00-
18.00 ja la-su klo 7.00-17.00. 
Paikkoja voi varata puhelimitse. 
Matkustajat voidaan hakea tai 
heidät voidaan viedä mihin 
tahansa toivottuun paikkaan 
kunnan rajojen sisällä.
Palvelut toimittaa yksityisten 
taksiyritysten yhtymä Travel & 
Express-nimikkeen alla.
Puhelin: 77 77 74 74 
www.travelexpress.com.cy

2. Kaupunkitaksit
Kaikissa kaupungeissa on käytössä 
ympärivuorokautinen taksipalvelu. 
Takseja voi varata puhelimitse tai 
kutsua kadulla. Kaupunkitakseissa 
on taksamittarit, joiden käyttö 
on pakollista. Veloitus alkaa 
matkustajan tullessa kyytiin. 

Hyödyllisiä 
puhelinnumeroita
Poliisi ja hätäkeskus 
112, 199

Palokunta 
112

Ensiapu 
112

Lentotiedot 
(Larnakan ja Pafoksen 
lentokentät) 
77778833

Päivystävät apteekit 
Lefkosia: 90901412 
Lemesos: 90901415 
Larnaka: 90901414 
Pafos: 90901416 
Ammochostos: 90901413 

Päivystävä lääkäri 
Lefkosia: 90901432 
Lemesos: 90901435 
Larnaka: 90901434 
Pafos: 90901436 
Ammochostos: 90901433

Numerotiedustelut 
11892, 11822, 11800, 
11833, 11811

Paikallinen ruokakulttuuri 
Kyproksen herkut ovat Välimeren 
alueen parhaita, ja niissä käytetään 
runsaasti tuoreita raaka-aineita ja 
maukkaita yrttejä. Suuntaa taver- 
naan ja herkuttele runsaalla meze 
aterialla, johon kuuluu valikoima 
dippikastikkeita ja pääruokia, jotka 
kutkuttavat makuhermoja joka 
suupalalla. 

Valinnanvaraa on loputtomasti: 
salaatteja, grillattua halloumi-  
juustoa, viininlehtikääryleitä, 
moussakaa ja erilaisia jälkiruokia. 

Tätä esitettä laadittaessa on pyritty varmistamaan, 
että sen sisältämät tiedot ovat virheettömät ja 
voimassa painohetkellä. 

Tuotanto: Cyprus Tourism Organisation 
Teksti: Zoe Christodoulides 
Suunnittelu: Pencil Communications 
Painopaikka: RPM Lithographica Ltd

Valokuvat: Cyprus Tourism Organisationin arkisto, 
Marcus Bassler, Stefano Gerardi, Agis Agisilaou, 
Giuseppe Simone Bertolucci, Nathanael Andreou, 
Pafos Aphrodite Festival, Lemesosin kaupungin 
kulttuuripalvelut ja Kyproksen Opetusministeriö, 
Filippo Silvestris, F. Cappellari, A. Lorenzetto.

FINISH: 10/2015
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Lisätiedot 
klikkauksen 
päässä

Saaren tarjontaan voi tutustua 
internetissä Kyproksen matkailu- 
toimiston kotisivuilla (Cyprus 
Tourism Organisation CTO). 

Käy osoitteessa www.visitcyprus.com, 
joka sisältää runsaasti matkan 
suunnittelussa tarvittavia tietoja. 

Sivusto on luettavissa 15 kielellä,  
ja se sisältää myös karttoja, jotka  
ovat avuksi saarella seikkailtaessa. 

Kotisivut sisältävät runsaasti 
hyödyllistä tietoa, kuten liikennet- 
ietoja ja aukioloaikoja, joiden avulla 
matka sujuu helposti ja mukavasti. 

Kotisivuilta löydät myös saaren 
säätiedot. Kyproksen ilmasto on  
Euroopan miellyttävimpiä ja aurinko 
paistaa suurimman osan vuotta. 

Kesät ovat lämpimiä ja talvet leutoja, 
joten saari on miellyttävä ympäri 
vuoden ja tarjoaa jokaiselle jotakin. 

Jos olet kiinnostunut paikallisesta 
kulttuurista, teatterista ja galleriois 
-ta, kuukausittainen tapahtuma-
opas sisältää tarvitsemasi tiedot 
uusimmista tapahtumista.

Kotisivuilla on runsaasti neuvoja 
majoituksen valintaan -olipa ky- 
seessä romanttista lomaa suunnit- 
televa pariskunta tai lapsille sopi- 
vaa puuhaa kaipaava perhe. Jos 
haluat viettää aikaa maaseudulla, 
kannattaa tutustua Kyproksen 
maaseutumatkailun virallisiin koti- 
sivuihin (Cyprus Agrotourism), 
missä on vinkkejä kiehtovista 
vierailukohteista ja majapaikoista. 

Kyproksen matkailutoimiston 
kotisivuilla on myös omat osiot ja 
sähköiset esitteet erityistarpeita 
varten aina terveys-ja hyvinvointi- 

palveluista häihin ja häämatkoihin. 
Rekisteröidy käyttäjäksi, niin saat 
yleisiä ja sinua erityisesti kiinnos-
tavia tiedotteita. Voit myös seu-
rata CTO:n videoita YouTubessa, 
fanittaa Facebookissa tai tviitata 
VisitCyprusia Twitterissä.
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