
Cyprus kent een grote 

verscheidenheid aan 

landschappen. Van 

mooie zandstranden 

in het zuidoosten tot 

groene uitgestrekte 

vlakten en bergen in 

het binnenland. 

Het eiland biedt voor 

ieder wat wils: zon-

aanbidders en feest-

beesten over cultuur-

liefhebbers tot natuur

– en sportliefhebbers. 

Het eiland Cyprus ligt 

in het oostelijke deel 

van de Middellandse 

Zee, waar Europa, 

Azië en Afrika bij el-

kaar komen. Het ei-

land is, na Sicilië en 

Sardinië, het derde 

grootste eiland in de 

Middellandse Zee. 

 

 

Cyprus wordt ook wel 

h e t  ‘ 4 -

seizoeneneiland’ ge-

noemd. Dankzij de 

milde temperatuur is 

het er het hele jaar 

door goed toeven. De 

zomers (mei-sep) zijn 

lang en droog en de 

winters (dec-feb) 

zacht en kort.  
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Nicosia, of Lefkosia, is de 

hoofdstad van Cyprus en 

ligt in het midden van het 

eiland. 

Het is een druk, modern 

handels- en zakencen-

trum met veel leuke win-

kels, boetiekjes en mark-

ten waar je lokale pro-

ducten kunt kopen. 

Alle leuke plekjes zijn op 

loopafstand. Slenter door 

de nauwe straatjes en 

strijk met een verkoelend 

drankje neer op één van 

de terrassen of in een 

t a v e r n e .   

De oude binnenstad is 

omgeven door een ves-

tingmuur met een gracht 

er omheen. De moskeeën 

en palmbomen geven dit 

deel van de stad een oos-

terse sfeer.  

De Cyprus Tourism Orga-

nisation organiseert 

gratis stadswande-

lingen, begeleid 

door een professio-

nele gids.  

De belangrijkste 

bezienswaardighe-

den zijn het Nationale 

Museum en de Kathe-

draal van St. John met 

zijn fresco’s en Byzantijn-

se iconen. 

Toch is het hier nog altijd 

minder toeristisch dan in 

Agia Napa. 

Voor wie meer van rust 

houdt maar toch graag 

fijn zand tussen zijn tenen 

voelt, zijn de plaatsen 

Protaras en Paralimni 

heel geschikt. 

Vroeger waren dit slaperi-

ge vissersplaatsjes, maar 

tegenwoordig weten veel 

mensen de weg naar deze 

badplaatsen te vinden. 
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1. Agia Napa 

Nicosia 

2. Protaras en Paralimni 

hun schoonheid en goede 

faciliteiten. Een helder-

blauwe zee met parelwit-

te stranden vind je bij 

Nissi Beach, Golden Sands 

en Sandy Bay ten westen 

van de stad. Ook het af-

gelegen Kermia Beach 

(aan de westkant van Ca-

pe Greco) en het pittores-

ke strand van Konnos 

(tussen Cape Greco en 

Protaras) zijn de moeite 

waard.  

Agia Napa is verreweg de 

populairste badplaats van 

Cyprus, waar in de zomer 

veel jongeren naartoe 

trekken. 

De zandstranden hier zijn 

stuk voor stuk bekroond 

met een blauwe vlag van 

de Europese Unie voor 
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Cyprus—satellietbeeld 

Sandy Bay, Agia Napa 

“ De moskeeën en 

palmbomen geven 

dit deel van de stad 

een oosterse 

sfeer.” 

Nicosia 



Volgens de Griekse my-

thologie is de liefdes- en 

schoonheidsgodin Aphro-

dite uit het schuim van de 

zee bij Cyprus geboren. 

Op het eiland zijn dan ook 

verschillende plekken te 

vinden die hiermee in 

verband worden ge-

bracht.  

De geboorteplaats  Petra 

Tou Romiou ligt aan de 

kust tussen Limassol en 

Paphos. De Baden van 

Aphrodite vind je in de 

buurt van Polis en de 

Tempel van Aphrodite ligt 

zo’n 15 kilometer ten 

oosten van Paphos.  

nickmand mee naar één 

van de leuke stekjes met 

prachtige uitzichten over 

zee. 

Vanaf het kantoor van de 

Cyprus Tourism Organisati-

on in Agia Napa vertrekken 

verschillende begeleide 

wandeltochten die elk zo-

’n 3 uur duren. Geef je wel 

van tevoren even op, trek 

Nationaal park Cape Greco 

ligt op nog geen 10 kilome-

ter afstand van de populai-

re badplaats Agia Napa en 

is een lustoord voor wan-

delaars en fietsers. 

Ontdek de glorieuze flora 

en fauna en kijk uit over de 

kliffen aan zee als je één 

van de natuurpaden be-

wandelt. Neem de pick-

comfortabele schoenen 

aan, neem genoeg zonne-

brandcrème mee en ver-

geet vooral de ca-

mera niet. Ui-

teraard is het ook 

mogelijk om er op 

eigen houtje op uit 

te trekken. 
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4 Kourion 

3 Petra Tou Romiou 

5 Cape Greco 

Cape Greco 

Op een prachtige locatie 

ligt hier onder meer een 

gerestaureerd Grieks-

Romeins theater, waar 's 

zomers veel theater- en 

musicalvoorstellingen in 

de openlucht worden ge-

houden. 

De Romeinse stad Kouri-

on (Latijn: Curium) ligt op 

de weg van Limassol naar 

Paphos. 

Kourion was één van de 

belangrijkste stadskonink-

rijken van Cyprus. 

 

“de geboorte van Venus”, Botticelli 

“Uit het schuim van 

de zee is Aphrodite 

geboren.” 

Petra Tou Romiou 
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Petra Tour Romiou 

Openluchtheater, Kourion 
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Het is hier groen, koel, 

dichtbebost en het oord is 

een goede plek om te ont-

snappen aan de zomerse 

hitte. 

Geniet onderweg van de 

mooie uitzichten over val-

leien en bergen en stop af 

en toe in één van de tradi-

tionele dorpjes, waar oude 

kerken en kloosters met 

muurschilderingen en ico-

nen (UNESCO) te vinden 

zijn.  

Vanaf de top van Olympus, 

met zijn 1952 meter de 

hoogste berg van Cyprus, 

heb je panoramische ver-

gezichten over alle hoeken 

van het eiland. 

Vanaf Troodos Square star-

ten verschillende natuur-

routes. Wandel langs wa-

tervallen, wijn- en boom-

gaarden, zoek verkoeling 

in de bergriviertjes en kijk 

in het westelijke gedeelte 

uit naar de Cypriotische 

moeflon. Dit is een wild 

schaap dat alleen 

op Cyprus voor-

komt (tevens het 

symbool van de 

nationale luchvaart-

maatschappij).  

Populaire pittoreske 

plaatsjes om je vakantie in 

een gerenoveerd traditio-

neel huisje door te bren-

gen zijn bijvoorbeeld Toch-

ni,Kalavasos, Goudi of Ka-

thikas. 

Je zit er te midden van de 

lokale bevolking en maakt 

kennis met het landelijke 

Cyprus. Help een handje 

Wil je geen all in hotel, 

maar het traditionele, lan-

delijke leven op Cyprus 

ervaren? Kies er dan voor 

om in één van de traditio-

nele vakantiehuisjes te 

verblijven in een authen-

tiek dorpje. Er zijn genoeg 

keuzemogelijkheden, ver-

deeld over het hele eiland.  

bij het maken van de be-

roemde halloumi kaas, 

proef de regionale wijnen 

of steek je handen uit de 

mouwen en help de bevol-

king bij het plukken van 

fruit en olijven. 
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7 Akamas 
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Avakas Gorge 

n e n l a n d  i n .   

 

Je kunt zelf een 4WD hu-

ren of met een jeepsafari 

meegaan. 

Bezoek de Avakas  Gorge 

en maak een wandeling 

door deze schitterende 

kloof. Tussen juni en sep-

tember kun je met een 

beetje geluk groene zee-

schildpadden en karet-

schildpadden eieren zien 

afzetten op de zandstran-

den van Lara Bay.  

Het schiereiland Akamas is 

een woest, verlaten gebied 

met ongerepte natuur   en 

schitterende baaien. 

Vanaf  de Baden van 

Aphrodite starten verschil-

lende wandelroutes langs 

de kust of meer het bin-

Troodosgebergte 

“Je zit er te midden 

van de lokale 

bevolking.” 

Agrotoerisme 



Sinds 2008 kun je op 

Cyprus met de euro 

betalen. Geldautoma-

ten vind je in de centra 

van diverse steden, 

badplaatsen en op de 

luchthavens. Op veel 

plaatsen kun je ook met 

je creditcard betalen. 

 

De officiële voertaal is 

Grieks, maar bijna 

iedereen spreekt ook 

E n g e l s . 

 

 

 

Bij een rechtstreekse 

vlucht bedraagt de 

vliegtijd circa 4 uur.   

 

Voor een verblijf op 

Cyprus is een 

geldige Belgische 

identiteitskaart 

nodig. 

 

Plaatselijke tijd: 

het is er een uur 

later dan in Bel-

gië. 

 

 

Het standaardvoltage is 

240 volt. Een adapter is 

noodzakelijk en bij bijna 

elk hotel verkrijgbaar. 

 

Het kraanwater kan 

gedronken worden, 

maar heeft een lichte 

chloorsmaak 

 

Met een huurwagen 

kan je zelf makkelijk 

veel bezoeken. Opgelet, 

in Cyprus rijden ze 

links! 

 

Enkele weetjes... 

moeflon 


