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I bil på Cypern
på egen hånd
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Lej en bil hos Sixt og tag på opdagelse! Ønsker du friheden til at se dig omkring
i dit eget tempo og standse der, hvor det passer dig, måske finde din egen
favoritstrand, tage ud i naturen eller besøge små landsbyer langt fra de store
veje, så er det en rigtig god ide at leje en bil.

Paphos
Petratou
Romiou

Limassol

5 FINE STOP UNDERVEJS PÅ TUREN
1. Troodosbjergene
Nicosia til Limassol via Olymposbjerget.
2. Polis med afrodites bad
Fra Polis og Lachi til Petratou Romiou
3. Rundt i de røde byer
Fra Ayia Napa, Paralimni, Fig Tree Bay,
Dheryneia, Sotira, Frenaros og Liopetri
4. Nicosia
5. Lefkara

GOD TUR!
I SAMARBEJDE MED

1. Troodosbjergene
Troodosbjergene er den dominerende
bjergkæde på Cypern og en livsforudsætning for cyprioterne. Det meste af øens
drikkevand kommer nemlig herfra. Og
ikke nok med det. På grund af bjergkæden er luften ren og frisk, og landskabet
er grønt og frodigt. Om vinteren er der
sne på bjergtoppene, så man kan stå
på ski. Om sommeren dyrkes der store
mængder frugt, og vinstokkene vokser
langs vejene. Her findes 120 endemiske
planter og de fredede muflonfår.
Cyperns 1.952 meter høje Olymposbjerg er cyprioternes favorittilholdssted
såvel om sommeren som om vinteren.
Det er en fin dagsudflugt, hvis du starter
med at køre i retning mod Nicosia og
siden følger de flade marker op mod
Troodos’ vestlige side med stop i byen
Kakopetria. I Kakopetria findes der en
gammel bydel med en mølle, som i dag

er bygget om til restaurant. På vej op
mod toppen passerer du nationalparken
Cedar Valley, hvor de fredede muflonfår
lever. Når du kommer op til byen Troodos, den højst beliggende på øen, kan du
enten fortsætte op til selve toppen eller
køre ned mod Limassol. På vej ned bør
du standse i Pano Platres, som minder
lidt om en alpelandsby med sine gammeldags hoteller. I bækkene opdrættes
foreller, som bliver serveret på restauranterne rundt omkring.
Noget længere nede i dalen ligger den
smukke by Lania omgivet af vinstokke.
Lania har i mange år været et tilholdssted
for kunstnere, som får deres inspiration
fra den smukke natur. Nede i Limassol,
som er Cyperns store havneby, kan du besøge en af øens store vinfabrikker såsom
Keo, Etko eller Sodap. 10 kilometer vest
for byen Limassol ligger borgen Kolossi i
grønne og landlige omgivelser. Den blev

bygget af Johanniterridderne fra Jerusalem. Den er velbevaret og indeholder sale
med store åbne pejse og siddepladser i
de tre meter tykke vægge. Johanniterne
dyrkede sukkerrør og vindruer, og herfra
kommer Cyperns mest berømte vin, den
søde røde dessertvin Commandaria, som
fremstilles på soltørrede rosiner.
2. Polis med afrodites bad
Byen Polis ligger på øens nordvestlige
spids i Khrysokhou Bay. Her blandt
klipperne, de små rislende vandfald og
de skyggefulde træer skal Afrodite efter
sigende have haft kærlighedsmøder med
et utal af unge mænd.
En pavillon er bygget på en klippe i
nærheden, og herfra har man et fint overblik over stedet. Mellem Afrodites bad og
Polis ligger Lachi, et idyllisk sted med fine
fiskerestauranter. I den lille havn ligger fiskerbådene side om side, mens gæsterne
på restauranterne ved kajkanten afprøver
havets lækkerier.
På vestkysten i Petratou Romiou,
et stykke før man kommer til Paphos,

ligger der nogle klipper nær stranden.
Sagnet siger, at det var her, den lykkelige
begivenhed fandt sted: Afrodite steg op
af havets skum. Det siges, at man bliver
10 år yngre af at bade her. Det er altid et
forsøg værd!
3. Rundt i de røde byer
De populære ferierejsemål Ayia Napa og
Paralimni er et sandt eldorado for alle,
der elsker havet og alverdens vandsportsaktiviteter. Her ligger den lille fiskehavn
Ayia Napa med et middelalderligt kloster
midt i centrum. Uden for byerne Paralimni og Fig Tree Bay ligger vindmøller og
kirker spredt ud i landskabet. Regionen er
kendt som kokkinochoria, hvilket betyder
”byer med rød jordbund”, og det er her,
man finder den største koncentration af
kartoffelmarker på Cypern.
Fra byen Dheryneia kan man se over til
”spøgelsesbyen” Famagusta, som er okkuperet af den tyrkiske hær. Famagusta,
som før i tiden var Cyperns mest populære ferierejsemål, er i dag delvist forladt
og har været det siden 1974, hvor alle

byens indbyggere blev tvunget til at flygte
herfra. Du bør også køre til de andre små
byer Sotira, Frenaros og Liopetri. Uden for
Liopetri ligger der en lille pittoresk fiskehavn, hvor man kan se fiskerne komme
ind med deres både tidligt om morgenen.
Her findes desuden to fiskerestauranter,
hvor man med garanti får serveret frisk fisk.
4. Nicosia
Nicosia ligger ca. midt på øen og har en
lang historie, som strækker sig tilbage
til bronzealderen. I 100-tallet e.Kr. blev
den øens hovedstad. I dag eksisterer
den historiske arv side om side med den
moderne bys puls. De venetianske mure
fra 1500-tallet omgiver bykernen, som
er fyldt med forskellige museer, gamle
kirker og middelalderlige bygninger, som
er med til at bevare byens gammeldags
charme.
Nicosia er i dag den eneste hovedstad
i verden, som er delt. I den græske del af
byen er den nye del blevet bygget uden for
murene og er blevet et moderne internationalt og kulturelt centrum. Centrum ud-

gøres af Frihedstorvet, Eleftheria Square.
Herfra udgår den store shoppinggade Ledra Street. I den ældre bydel Laiki Yitonia
har man genskabt et traditionelt land- og
håndværksmiljø med butikker, taverner
og værkstæder, hvor man kan se, hvordan
håndværkerne arbejdede før i tiden.
5. Lefkara
40 kilometer fra Larnaca ligger denne
charmerende by, som også er kendt
som Lefkaritika. Byen er vidt berømt for
fremstillingen af kniplinger og for de fine
sølvarbejder. Ifølge en myte besøgte Leonardo da Vinci byen og købte en alterdug,
som han senere skænkede til katedralen
i Milano. I Patsalos smukke hus ligger
Lefkaras knipling- og sølvmuseum.
Archangelos Michail-kirken i Kato Lefkara er en kuppelkirke med vægmalerier
fra sidste del af 1100-tallet. I Pano Lefkara
findes der en kirke, som er helliget ”det
hellige kors” med en smuk ikonostas fra
1700-tallet og et unikt sølvkrucifiks fra
1200-tallet.

