Cyprus, eiland van Aprhodite ‘Godin van de liefde’

8-DAAGSE VLIEGTUIGREIS
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Programma
Cyprus, ook genoemd “het eiland van Aphrodite”, geboorteplaats van de Godin van de
liefde, Aphrodite, vereert z’n bezoekers met z’n warme vriendschap en gastvrijheid.
Cyprus is een zelfstandige republiek in de Middellandse Zee op de scheiding van Europa,
Azië en Afrika. Het is na Sicilië en Sardinië het grootste eiland in de Middellandse Zee.
Door zijn geografische ligging schijnt de zon op Cyprus 340 dagen per jaar:
zo zijn er 9 zomermaanden en 3 maanden met een voorjaarsklimaat.

DAG 1
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem.
Bij aankomst in Cyprus transfer naar het hotel in Paphos, onze uitvalsbasis voor deze vakantie.
Paphos is een waar openluchtmuseum: overal wordt men herinnerd aan het luisterrijke
verleden van de stad en het is geen wonder dat Paphos in zijn geheel op de World Heritage List
van de UNESCO werd geplaatst, de lijst van beschermd cultureel erfgoed.
De geschiedenis van Paphos gaat duizenden jaren terug, naar de dagen dat de cultus van
Aphrodite er floreerde. De godin, die volgens de mythologie aan de kust van Cyprus werd
geboren uit het schuim van de zee, trok enorme aantallen bezoekers uit binnen- en buitenland
naar dit prachtige deel van het eiland.
Tegenwoordig is Paphos een bescheiden havenstadje, maar de magische krachten van de
godin van de liefde en schoonheid zijn nog in het hele district voelbaar.
De bezoeker wordt er verleid met prachtige landschappen, een schitterende kustlijn, historische
schatten en sfeervolle dorpen, waar het leven nog in dienst van de traditie staat.
Het fort aan de haven van Paphos kende een bewogen geschiedenis.
Het werd oorspronkelijk gebouwd in de Byzantijnse tijd met als doel de haven te beschermen.

Bij aankomst in ons hotel, kamerverdeling, avondmaal en overnachting.
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DAG 2
Ontbijtbuffet.

Halve dag verkenning van Paphos met lunch.

Vooreerst bezoeken we de Agia Paraskevi Kerk in het dorpje Yeroskipou, 3 km ten oosten van
Paphos. De basiliek uit de 10de eeuw is een van de interessantste Byzantijnse kerken van
Cyprus. Het bouwwerk wordt bekroond door vijf koepels in kruisvorm en bevat schitterende
muurschilderingen, overwegend daterend van de 15de eeuw.
Vervolgens bezoek aan de koningsgraven. Het zijn een aantal indrukwekkende ondergrondse,
in de rots uitgehakte graven uit de 4de eeuw, verspreid gelegen over een groot terrein.
Sommige zijn versierd met Dorische zuilen. Vanwege hun grootsheid kregen ze de naam
Koningsgraven, maar in werkelijkheid lagen er vooraanstaande functionarissen begraven.

Tot slot bezoek aan Het Huis van Dionysos met z’n prachtige mozaïeken. De mozaïekvloeren
dateren van de 3de en 4de eeuw en maakten deel uit van een drietal villa’s van vooraanstaande
functionarissen. Ze behoren tot de fraaiste mozaïeken van het oostelijke Middellandse
Zeegebied.

Middagmaal aan de haven van Paphos.
Vrije namiddag.

Avondmaal en overnachting.
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DAG 3
Ontbijtbuffet.

Hele dag excursie : Kourion, Limassol, Omodos en rots van Aphrodite met lunch.
Even vóór Limassol brengen we een bezoek aan de mooist gelegen antieke ruïnes van Cyprus,
met name het Amfitheater van Kourión. Het omvat de overblijfselen van de Romeinse stad
Curium en is gelegen op een rotsplateau hoog boven de Middellandse Zee, vlakbij ligt het Huis
van Eustolios met zijn befaamde mozaïekvloeren. Vanwege deze prachtige ligging tussen de
steile kust en het vlakke Akrotirí-schiereiland met het van ver zichtbare zoutmeer, biedt deze
uitstap meer dan alleen antieke overblijfselen.
We rijden verder tot in Limassol, de belangrijkste havenstad van Cyprus. De stad heeft een
levendig centrum waar het aangenaam winkelen is in de bazaars met ontelbare kleine
winkeltjes. In het hart van de oude binnenstad bevinden zich de overdekte markthallen die
drukker en veelzijdiger zijn dan waar ook in Cyprus. Hier wordt vlees verhandeld, vis, fruit en
groenten, maar ook wijn, olijven, noten, kippen … alles wat op Cyprus leeft en groeit is hier te
vinden. Rondom de markthallen bevinden zich tavernas en koffiehuizen waar ook de
schoenpoetsers en lotenverkopers werken.
Doorreis naar één van de vele knappe dorpjes dat Cyprus rijk is; we houden halt in Omodos.
Dit dorpje is een op 750 m hoogte gelegen wijndorp en heeft een van de mooiste dorpspleinen.
Hier bevindt er zich een wijnpers en ook het klooster van het Heilig Kruis met een reliek van de
apostel Philippus.
Op onze terugweg houden we tot slot halt aan , Pétra tou Romioú of rots van Aphrodite
geheten. Op deze plek heeft de godin volgens de legende voor het eerst het land betreden, na
een verblijf van vele jaren op zee. De baai ligt dichtbij de steile kust en is erg mooi van
landschap.
Avondmaal en overnachting.

4

DAG 4
Ontbijtbuffet.

Hele dag excursie Troódos en het Kykko-klooster met lunch.
Het Troódosgebergte is 80 km lang en 60 km breed en neemt een groot deel van West-Cyprus
in beslag. De hoogste berg is de Olympos (1.951m). Bovenop de berg heeft men een prachtig
uitzicht over een groot deel van het eiland. Vele dorpen in het Tróodos gebergte zijn wijndorpen.
In de beschutte valleien groeien appel-, kersen-, peren-, pruimen- en notenbomen. In de
eenzame valleien vindt men onverwachts nog bewoonde kloosters en middeleeuwse kerken die
vanwege hun architectonische waarde en hun fresco’s door de UNESCO zijn opgenomen in de
lijst van het werelderfgoed van de mensheid. Vooral in de dorpen in de oostelijke helft van het
gebergte gaat het leven al tientallen jaren zijn gebruikelijke gangetje.
We verlaten Paphos en begeven ons landinwaarts naar het mooie groene hart van Cyprus: het
Troodosgebergte. Het Kykko-klooster, is gelegen op 1.140m hoogte en het machtigste en rijkste
klooster van Cyprus. De rijkdom en roem van het klooster houden verband met een Maria-icoon
in de kloosterkerk die sinds de stichting van het klooster ontelbare wonderen zou hebben
verricht en de streek voor droogte zou behoeden. Als dank hebben de gelovigen landerijen,
geld, goud en zilver aan het klooster geschonken, wat door de monniken in allerlei activiteiten
werd geïnvesteerd. Het klooster produceert eigen wijn en likeur, en is een zeer belangrijk
pelgrimsoord voor de Grieks Orthodoxe wereld.
Het complex van Agios Ioannis Lampadistis, dat in het midden van de
regio van het Troodosgebergte ligt en oorspronkelijk een klooster was,
bestaat uit drie kerken die een enorm dak in vakwerk delen. Je ziet hier
o.a. de “Latijnse kapel”, prachtige fresco’s van de 13e tot de 16e eeuw,
de oudste houten tempel van Cyprus bedekt met heraldische dieren
zoals de Leeuw van Lusignan en de Byzantijnse arend en de Agios
Ioannis Lampadistiskerk die opgenomen is in de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.

Avondmaal en overnachting
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DAG 5
Ontbijtbuffet - Middagmaal - Avondmaal - Overnachting.
Vrije dag.

DAG 6
Ontbijtbuffet.

Hele dag excursie Bad van Aphrodite met lunch.
Ten noorden van Paphos ligt het uitgestrekte natuurreservaat Akamas, met spectaculaire
kloven, grotten en prachtige baaien. Het Akamas schiereiland, in het westen, is een uitgestrekt,
authentiek natuurgebied, waar ook relatief weinig mensen wonen. Het is een gebied van
ongeëvenaarde natuurlijke schoonheid. Akamas is het meest oostelijke punt van de drie
beschermde plantenzones in Europa. Het aantal verschillende soorten planten die hier
voorkomen loopt tegen de 600.
Akamas was de plaats waar het liefdesverhaal tussen Aphrodite en Adonis zich afspeelde. De
dag voor haar huwelijk zou Aphrodite een ritueel bad hebben genomen in een grot bedekt met
varens waar een bron ontspringt.
Deze plaats werd later het Bad van Aphrodite genoemd.
We verlaten Paphos en rijden langsheen het Peyia gebied met haar bananenplantages naar het
Bad van Aphrodite. Na deze fotostop gaat de rit verder en houden we halt in het vissershaventje
van Latchi voor een kleine wandeling langs de kade. Vervolgens gaat de rit verder door een
streek met vele wijn- en boomgaarden (appelsienen, citroenen, olijven) naar Panayia,
geboorteplaats van Makarios III. Verder naar het wijndomein van Kolios voor een rondleiding
gevolgd door lunch met degustatie van enkele wijnen.
Tot slot brengen we een bezoek aan het het klooster van Chysorrogiatissa, met het befaamde
icoon van St.Lucas.

Avondmaal en overnachting.

DAG 7
Ontbijtbuffet - Middagmaal - Avondmaal - Overnachting.
Vrije dag.

DAG 8
Ontbijtbuffet & vrijmaken van de kamers.
Middagmaal.
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar Zaventem.
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Vluchten
=> Lijnvluchten met Lufthansa.
Heenreis

Vertrek in Zaventem met vlucht LH 2295 om 06.30 uur met aankomst in Munchen om 07.45 uur.
Vertrek in Munchen met vlucht LH 1768 om 10.30 uur met aankomst in Larnaca om 14.50 uur.
Terugreis

Vertrek in Larnaca met vlucht LH 1769 om 15.50 uur met aankomst in Munchen om 18.30 uur.
Vertrek in Munchen met vlucht LH 2292 om 19.25 uur met aankomst in Zaventem om 20.45 uur.
Vluchturen onder voorbehoud van wijzigingen.

Hotel
Athena Beach hotel **** (of gelijkwaardig)
Zeer aangenaam hotel met een relaxe sfeer, gelegen in de badplaats Paphos, direct aan het
strand. Gelegen op wandelafstand, op ca. 2 km van het stadscentrum en op zo’n 500 meter van
bars, restaurants en winkeltjes.
Het hotel beschikt over comfortabele kamers en heeft een gezellig restaurant dat een uitgebreid
ontbijtbuffet serveert.
De kamers beschikken over bad/douche, haardroger, kluisje, tv, wifi en een balkon.

http://www.athena-cbh.com/
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Details
Prijs per persoon
in een tweepersoonskamer: 1395 euro
in een éénpersoonskamer: 1544 euro
Inbegrepen:
➢ Lijnvluchten heen en terug met Lufthansa
➢ Luchthaventaksen zoals momenteel gekend (onderhevig aan wijzigingen)
➢ 7 hotelovernachtingen**** met ontbijtbuffet
➢ 7 avondmalen met drankenforfait
➢ 3 middagmalen met drankenforfait in het hotelrestaurant op dag 4+7+8
➢ Autocarvervoer ter plaatse zoals beschreven
➢ Bezoeken en excursies zoals vermeld:
■ Paphos (halve dag)
■ Limassol (volledige dag)
■ Troodos (volledige dag)
■ Akamas (volledige dag)
○ vervoer in comfortabele bus
○ lunch met drank
○ plaatselijke gids
○ inkomgelden van de vermelde bezoeken
➢ Fooien chauffeurs
➢ Nederlandstalige Omnia Travel reisbegeleider
➢ KBC annulerings- en bijstandsverzekering
➢ BTW en taksen
➢ Omnia Travel is verzekerd bij het Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
➢ Overige dranken
➢ Maaltijden dag 1 en 8 heenreis en terugreis (vliegtuig)
➢ Persoonlijke uitgaven
➢ Facultatieve bezoeken
Opmerkingen:
➢ Programma in willekeurige volgorde.
➢ Deze reis werd met grote zorg voorbereid op basis van de kennis zoals geweten in mei
2021. Dit sluit echter niet uit dat mogelijke aanpassingen kunnen gebeuren naargelang
de eventuele operationele wijzigingen opgelegd door overheden en dienstverleners.
➢ Tijdsverschil: 1 uur later
➢ Voor reizen naar Cyprus dient u in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.
Dit geldt eveneens voor kinderen jonger dan 12 jaar.
➢ Valuta: euro.
➢ Fit to Travel : een goede fysieke conditie is belangrijk (denk aan bezoeken,
rondleidingen, stadswandelingen, …)
➢ Voor de excursies raden wij steeds comfortabele stapschoenen aan.
➢ Fotorechten: Shutterstock
➢ Ongeveer zo’n 2-tal weken voor vertrek, ontvangt u uw reisdocumenten per post.

8

Corona reisvoucher
Was u in 2020 ingeschreven voor een reis die omwille van Corona geannuleerd werd en bent u
in het bezit van een Corona reisvoucher?
Gelieve online een reservatie te maken en vervolgens een aparte mail te sturen naar
an.van.den.berghe@omniatravel.be.
Gelieve zeker te vermelden:
- uw nieuw reservatienummer
- de gegevens die vermeld staan op uw Corona reisvoucher (bedrag,
referentienummer,...)

Reiskriebels in Coronatijd:
Om uw reis in alle veiligheid te laten verlopen, dient elke reiziger tijdens de reis de dan
geldende corona veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op luchthavens, tijdens
vluchten, autocar, hotel, restaurants, musea,... in acht te nemen (mondmasker, afstandsregel,
…)
De authoriteiten van elk land/ bestemming hebben eigen regels en maatregelen die op elk
moment kunnen wijzigen en die u dient op te volgen. (vb. in het bezit zijn van en
Coronapaspoort, …) Samen met uw reisdocumenten zal u een aantal weken voor vertrek de
dan geldende informatie ontvangen.

Nieuwe reiswet:
Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere
bescherming indien u een groepsreis reserveert.
Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.omniatravel.be :
➔ de Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden van Omnia Travel
➔ het Standaardinformatieformulier
➔ de KBC verzekeringspolis Omnia Travel (indien inbegrepen in de prijs - niet van
toepassing op daguitstappen)
➔ IPID-fiche KBC reisverzekering Omnia Travel (indien voor uw reis van toepassing)

Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op deze reis - artikel 8:
➔ Deze specifieke voorwaarden vervangen de voorwaarden van artitel 8.1 ‘Annulering
door de reiziger’, vermeld in de Bijzondere voorwaarden van Omnia Travel’:
8.1 Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzegvergoeding.
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk aan Omnia N.V. medegedeeld
worden, met aanduiding van de referentie van de boeking.
De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald:
○
○
○
○

tot 60 dagen vóór vertrek: 20% van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvlucht(en)
59 tot 31 dagen vóór vertrek: 50 % van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
30 tot 16 dagen voor vertrek: 80 % van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvluchten(en).
van 15 tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.
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