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Hyr bil med Sixt och åk på upptäcktsfärd! Vill du ha friheten att se dig om i
ditt eget tempo och stanna där du själv önskar, kanske finna din egen strand,
åka ut i naturen eller besöka små byar långt från stora vägen är hyrbil ett
bekvämt alternativ.
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5 FINA STOPP LÄNGS VÄGEN
1. TROODOS BERGEN
Nicosia till Limassol via Olymposberget.
2. POLIS MED APHRODITES BAD
Från Polis och Lachi till Petratou Romiou
3. RUNT DE RÖDA BYARNA
Från Ayia Napa, Paralimni, Protaras, Dheryneia,
Sotira, Frenaros och Liopetri
4. NICOSIA
5. LEFKARA

TREVLIG TUR!
I SAMARBETE MED

1. TROODOS BERGEN
Troodosbergen är den dominerande bergskedjan på Cypern och en livsförutsättning för cyprioterna. Det mesta av dricksvattnet kommer nämligen härifrån. Och
inte bara det, luften är ren och frisk och
landskapet grönt och frodigt. Vintertid är
det snö på bergstopparna så man kan åka
skidor. Sommartid odlas stora mängder
frukt och vinrankorna växer längs vägarna. Här finns 120 endemiska växter och
de fridlysta mufflonfåren.
Cyperns 1 952 meter höga Olymposberg är cyprioternas favorittillhåll såväl
sommar som vinter. En fin dagstur blir det
om du börjar med att åka mot Nicosia och
sedan följer slättmarken upp mot Troodos
västra sida med stopp i byn Kakopetria. I
Kakopetria finns en gammal bydel med
en kvarn som idag är ombyggd till restaurang. På väg upp mot toppen passerar du

nationalparken Cedar Valley där de fridlysta mufflonfåren lever. När du kommer
upp till byn Troodos, den högst belägna
byn på ön, kan du antingen fortsätta upp
till själva toppen eller köra ner mot Limassol. På väg nedåt bör du stanna till Pano
Platres, som påminner lite om en alpby
med sina gammaldags hotell. I bäckarna
odlas foreller som serveras i restaurangerna runt om.
Något längre ner i dalen ligger den
vackra byn Lania omgiven av vinstockar.
Lania är sedan många år ett tillhåll för
konstnärer som får sin inspiration av
den vackra naturen. Väl nere i Limassol,
Cyperns stora hamnstad, kan du besöka
någon av öns stora vinfabriker, som Keo,
Etko eller Sodap. Tio kilometer väster om
staden Limassol ligger borgen Kolossi
i gröna och lantliga omgivningar. Den
byggdes av Johanniterriddarna från Jeru-

salem. Den är välbevarad och innehåller
salar med stora öppna spisar och sittplatser i de tre meter tjocka väggarna. Johanniterna odlade sockerrör och vindruvor,
härifrån kommer Cyperns mest berömda
vin, det söta röda dessertvinet Commandaria som görs på soltorkade russin.
2. POLIS MED APHRODITES BAD
Byn Polis ligger på den nordvästra spetsen av ön i Khrysokhou Bay. Här bland
klipporna, de små strilande forsarna och
svalkande träden ska Afrodite ha haft
kärleksmöten med ett otal unga män.
En paviljong är byggd på en klippa i
närheten och där får man fin överblick
över platsen. Mellan Aphrodites bad och
Polis ligger Lachi, en idyllisk plats med
fina fiskrestauranger. I den lilla hamnen
ligger fiskebåtarna sida vid sida medan
gästerna provar havets läckerheter på
bryggkanten.
På västkusten i Petratou Romiou, en
bit innan man kommer till Paphos, ligger

några klippor nära stranden. Sägnen
berättar att det var här den lyckliga tilldragelsen ägde rum: Afrodite steg upp ur
havets skum. Det sägs att man blir tio år
yngre av att bada här. Alltid värt ett försök!
3. RUNT DE RÖDA BYARNA
De populära semesterorterna Ayia Napa
och Paralimni är ett eldorado för alla som
älskar havet och att ägna sig åt vattensport. Här ligger den lilla fiskehamnen
Ayia Napa, med ett medeltida kloster
mitt i centrum. Utanför byarna Paralimni
och Protaras ligger vindsnurror och små
kyrkor utspridda i landskapet. Regionen är
känd som ”kokkinochoria”, vilket betyder
”byar med röd jordmån”, och är Cyperns
största potatisodling.
Från byn Dheryneia kan man se över
till ”spökstaden” Famagusta, som är
ockuperad av turkiska armén. Famagusta,
som förr var Cyperns mest populära semesterort är idag delvis övergiven sedan
1974 då alla dess invånare tvingades fly

därifrån.Du bör även köra till de andra
små byarna Sotira, Frenaros och Liopetri.
Utanför Liopetri ligger en liten pittoresk
fiskehamn där man kan se fiskarna komma in med sina båtar tidigt på morgonen.
Det finns dessutom två fiskrestauranger
där man garanterat får färsk fisk.
4. NICOSIA
Nicosia ligger ungefär mitt på ön och har
en lång historia som sträcker sig tillbaka
till bronsåldern. På 100-talet e.Kr. blev den
öns huvudstad. Idag samsas det historiska
arvet med den moderna stadens puls.
Venetianska murar från 1500-talet omger
stadskärnan, som är full av olika museer,
gamla kyrkor och medeltida byggnader,
vilka bevarar stadens gammaldags charm.
Nicosia är idag den enda huvudstad i
världen som är delad av tvång. Den nya
staden byggdes utanför murarna och har
blivit ett modernt internationellt och kulturellt centrum. Centrum utgörs av Frihets
torget, Eleftheria Square. Härifrån utgår

den stora shoppinggatan Ledra Street. I
den nygamla stadsdelen Laiki Yitonia har
man återskapat en traditionell lant- och
hantverksmiljö med butiker, tavernor och
verkstäder, där man kan se hur hantverkarna arbetade förr.
5. LEFKARA
40 kilometer från Larnaca ligger denna
charmiga by, även känd som ”Lefkaritika”.
Byn är vida berömd för sin spetstillverkning, och för sina fina silverarbeten.
Enligt legenden besökte Leonardo da
Vinci byn och köpte en altarduk, som han
senare donerade till katedralen i Milano. I
Patsalos vackra hus ligger Lefkaras spetsoch silvermuseum.
Archangelos Michailkyrkan i Kato
Lefkara är en enskeppig kupolkyrka med
väggmålningar från sent 1100-tal. I Pano
Lefkara finns en kyrka helgad åt Det heliga korset, med en vacker ikonostas från
1700-talet och ett unikt silverkrucifix från
1200-talet.

