282
212

CYPRUS, EEN FASCINERENDE
ERVARING
Cyprus
Dag 1 • België - Famagusta
We nemen onze vlucht vanuit België naar Ercan, gelegen in het noordelijk deel van het eiland. Na de kennismaking met onze reisleider volgt
de transfer naar onze verblijfplaats, het ***Sea Life Hotel (of gelijkwaardig).
Dag 2 • Vrije dag of facultatieve excursie naar Nicosia
Na het ontbijt rijden we naar de Cypriotische hoofdstad Nicosia, waar we een begeleide stadswandeling maken doorheen het labyrint van
charmante steegjes. Onderweg houden we o.a. halt bij de Selimiye moskee en baden we in een oriëntaalse sfeer in de prachtige Osmaanse
karavanserai. Na het middagmaal steken we ‘de groene lijn’ over en genieten we van wat vrije tijd in het Griekse stadsdeel (facultatieve
excursie, € 39 pp, inclusief middagmaal).
Dag 3 • Vrije dag of facultatieve excursie naar Dipkarpaz - Büyükkonak
Samen met onze gids genieten we van een panoramarit richting Karpaz, het ongerepte deel van Cyprus. Deze regio is vooral bekend omwille
van de wilde ezeltjes. Onderweg maken we wat tijd vrij voor een bezoek aan het fascinerende Sint-Andreasklooster, één van de belangrijkste
bedevaartplaatsen van het eiland. Golden beach - het mooiste strand van het eiland - passeren we net voor onze bezichtiging van de Agios
Afksentios (facultatieve excursie, € 39 pp, inclusief middagmaal).
Dag 4 • Salamis - Kyrenia
Onze eerste stop van vandaag maken we in de Romeinse stad Salamis, meer bepaald bij de ruïnes van het gymnasium, het forum en
de thermen. Daaropvolgend verwonderen we ons in de Sint-Nicolaaskathedraal en leren we meer over de kunst van het traditioneel
tapijtknopen. Tegen de avond nemen we onze intrek in het ****hotel The Olive Tree (of gelijkwaardig).
Dag 5 • Pentadaktylos gebergte
We trekken door het imposante Pentadaktylos gebergte naar de 700 meter hooggelegen ruïnes van het klooster Bellapais. Dit 13e -eeuwse
gotische meesterwerk, ooit gebouwd met hulp van de kruisridders, biedt een fantastisch uitzicht op de havenstad Kyrenia. In het navolgende
miniatuurpark bezichtigen we de belangrijkste bezienswaardigheden van Cyprus.
Dag 6 • Kyrenia
De oude haven van Kyrenia met zijn kenmerkende witte bootjes op het turquoise water vormt het decor van onze ochtendwandeling. We
kuieren voorbij de indrukwekkende citadel en bewonderen een antiek scheepswrak van 300 v.Chr. Liefhebbers van originele souvenirs
vinden wellicht hun gading in de nabijgelegen ateliers van de ambachtelijke juweel- en leerbewerkers.
Dag 7 • Vrije dag of facultatieve excursie naar Soloi
Op onze laatste volledige dag maken we met de autocar nog een excursie naar de Cecitköy stuwdam en de klassieke stad Soloi. Ten slotte
bewonderen we de indrukwekkende Sint-Mamaskerk met de fantastische fresco’s (facultatieve excursie, € 39 pp, inclusief middagmaal).
Dag 8 • Kyrenia - België
We genieten nog wat van onze vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven. Aansluitend nemen we onze vlucht terug naar België.

HOTELS*** & ****

Ligging: meestal vrij centraal gelegen
Uitrusting: mooie hotels met restaurant, bar, meestal lift, wifi, zwembad
met ligstoelen, spa & wellness, soms live entertainment, snooker,
watersportfaciliteiten in de buurt, comfortabel ingerichte kamers met bad of
douche, toilet, tv en airco
Maaltijden: het ontbijt en avondmaal wordt aangeboden in buffetvorm

INBEGREPEN

•
•
•
•
•

Vluchten Cyprus heen en terug
Transfers luchthaven - hotel - luchthaven
Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 8e dag het ontbijt
Rondreis in touringcar met airco en begeleiding Nederlandstalige reisleider
Excursieprogramma zoals vermeld op dag 4, 5 en 6

8 dagen / 7 nachten
halfpension
Vertrekdata

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

21 mei 22

€ 645

04 juni 22

€ 645

• Facultatieve excursies op dag 2, 3 & 7 (ter plaatse te reserveren)

17 september 22

€ 645

VREEMDE MUNT

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 140

Luchthaventransfer (per traject)

€ 40

NIET INBEGREPEN

• Turkse lire (Noord-Cyprus)

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)
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