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MED BIL PÅ KYPR

Lei bil med Sixt og dra på oppdagelsesreise! Vil du ha friheten til å se deg
om i ditt eget tempo og stoppe der du selv vil, kanskje finne din egen strand,
dra ut i naturen eller besøke små byer langt fra de store veiene, er leiebil et
bekvemt alternativ.

Paphos
Petratou
Romiou

Limassol

5 FINE STOPP LANGS VEIEN
1. TROODOS FJELLENE
2. POLIS MED APHRODITES BAD
3. RUNDT DE RØDE BYENE
4. NICOSIA
5. LEFKARA

HA EN HYGGELIG TUR!

I SAMARBETE MED

1 – TROODOS FJELLENE
Troodosfjellene er den dominerende
fjellkjeden på Kypros og er livsviktig for
kypriotene. Det meste av drikkevannet
kommer nemlig herfra. Ikke nok med det,
luften er ren og frisk og landskapet grønt
og frodig. Om vinteren ligger det snø på
fjelltoppene, og det er til og med mulig å
stå på ski. Om sommeren dyrkes det store
mengder frukt, og vinrankene vokser
langs veiene. Her finnes det 120 stedegne planter samt fredede mufflon-geiter.
Kypros´ 1952 meter høye Olympusfjell
er kypriotenes favorittsted både sommer
og vinter. Det blir en fin dagstur om man
begynner med å kjøre mot Nicosia og
følger sletten opp mot Troodos´ vestre side med stopp i byen Kakopetria. I
Kakopetria finnes en gammel bydel med
en mølle som i dag er ombygd til restaurant. På veien opp mot toppen passerer
man nasjonalparken Cedar Valley der de

fredede mufflon-geitene lever. Når man
kommer opp til byen Troodos, den høyest
liggende byen på øya, kan man enten
fortsette opp til toppen, eller kjøre ned
mot Limassol.
På veien nedover bør man ta en tur i
byen Pano Platres som minner litt om en
alpeby med sine gammeldagse hotell. I
bekkene drives ørretoppdrett, og ørreten
kan nytes på restaurantene i området.
Noe lengre ned i dalen ligger den vakre
byen Lania omkranset av vinranker.
Lania har i mange år vært tilholdssted for
mange kunstnere som får sin inspirasjon
av den vakre naturen.
Vel nede i Limassol, Kypros´ store
havneby, er det mulig å besøke noen av
øyas store vinfabrikker som for eksempel
Keo, Etko eller Sodap. 10 km vest for byen
ligger borgen Kolossi i grønne og landlige
omgivelser. Den ble bygget av Johanniter-ridderne fra Jerusalem. Den er velholdt

og inneholder saler med store åpne ildsteder og sitteplasser i de tre meter tykke
veggene. Johannittene dyrket sukkerrør
og vindruer og det er her Kypros´ mest
berømte vin kommer fra, den søte røde
dessertvinen Commandaria som lages av
soltørkede rosiner.
2 – POLIS MED APHRODITES BAD
Byen Polis ligger på den nordvestre
spissen av øya i Khrysokhou Bay. Her blant
klippene, de små sildrende fossene og
svalende trærne skal Aphrodite ha hatt
sine små kjærlighetsmøter med utallige
unge menn. En paviljong er bygget på en
klippe i nærheten og der får man et fint
overblikk over plassen. Mellom Aphrodites bad og Polis ligger Lachi, et idyllisk
sted med fine fiskerestauranter. I den lille
havnen ligger fiskebåtene side om side
mens gjestene inntar havets delikatesser
på bryggekanten.
På vestkysten ved Petra tou Romiou, et
stykke før man kommer til Paphos ligger

det noen klipper nær stranden. Sagnet
forteller at det var her ”underet” skjedde:
Aphrodite steg opp fra havets skum. Det
sies at man blir ti år yngre av å svømme
rundt Aphrodites klippe. Det kan være
verdt et forsøk.
3 – RUNDT DE RØDE BYENE
De populære feriestedene Ayia Napa
og Paralimni er et eldorado for alle som
elsker havet og vannsport. Her ligger den
lille fiskehavnen Ayia Napa med et kloster
fra middelalderen midt i sentrum. Utenfor
byene Paralimni og Protaras ligger de
såkalte ”vindmøllene” og små kirker
utspredd i landskapet. Regionen omkring
er kjent som ”kokkinochoria”, som betyr
byer med rødt jordsmonn. (Også kjent
for å ha Kypros´ største potetavlinger).
Fra byen Dheryneia kan man se over til
”spøkelsesbyen” Famagusta, som tidligere
var Kypros´ mest populære feriested.
Byen har vært delvis forlatt siden 1974 da
alle dens innbyggere ble tvunget på flukt.

Du bør også kjøre til de andre småbyene
Sotira, Frenaros og Liopetri. Utenfor
Liopetri ligger en pittoresk fiskehavn der
man kan se fiskerne komme inn med
sine båter tidlig om morgenen. Det finnes
dessuten to fiskerestauranter hvor man
garantert får fersk fisk.

heria Square. Den store shoppinggaten
Ledra Street utgår herfra. I den nygamle
bydelen Laiki Yitonia har man gjenskapt
et tradisjonelt landsby- og håndverksmiljø
med butikker, tavernaer og verksteder
der man kan se hvordan håndverkerne
arbeidet før

4 – NICOSIA
Nicosia ligger omtrent midt på øya og har
en lang historie som strekker seg tilbake
til bronsealderen. På 100-tallet e.Kr. ble
den øyas hovedstad. I dag forenes den
historiske arven med den moderne byens
puls. Venetianske murer fra 1500-tallet omgir bykjernen som er full av ulike
museer, gamle kirker og bygninger fra
middelalderen. Muren bevarer byens
gammeldagse sjarm. Nicosia er i dag den
eneste hovedstaden i verden som er delt
med tvang. Den nye byen ble bygget
utenfor murene, og er blitt et moderne
internasjonalt og kulturelt sentrum.
Sentrum utgjøres av Frihetstorget, Eleft-

5 – LEFKARA
40 km fra Larnaka ligger denne sjarmerende byen som er berømt for sine
blondebroderier,(Lefkaritika), og for sine
sølvarbeider. I følge legenden besøkte
Leonardo da Vinci byen og kjøpte en
alterduk som han donerte til Katedralen
i Milano. I Patsalos vakre hus ligger
Lefkaras blonde- og sølvmuseum. Archangelos Michailkirken i Kato Lefkara er en
ettskips kuppelkirke med veggmalerier
fra sent på 1100-tallet. I Pano Lefkara
finnes det en kirke som er viet til Det
hellige korset, med en vakker ”ikonostas”
fra 1700-tallet og et unikt sølvkrusifiks fra
1200-tallet.

