Velkommen til

Kypros

Velkommen til Star
Tours verden!
Hjertelig velkommen til Kypros. Vi ønsker deg en fin ferie full av nye
opplevelser!
I denne brosjyren har vi samlet informasjon som vi håper du kan ha nytte av
i ferien.
Vi forteller om utfluktene våre og gir deg tips til steder å besøke på egen
hånd. Du kan også lese om den lokale matkulturen, restauranter og
shopping. Lengst bak i brosjyren finner du viktig informasjon om hva du skal
gjøre hvis noe uforutsett skulle skje. Du finner også informasjon om vårt
aktive miljøarbeid og sosiale ansvar.

Star Tours service
Ring eller send sms/mail til Star Tours guider
Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe er vi her for deg. Du kan ringe
servicetelefonen mellom kl. 8–20. Dersom noen akutt inntreffer om natten
kan du ringe samme nummer. Tlf. Agia Napa +357 23 84 52 71. Fig Tree
Bay, Larnaka, Limassol, Pafos +357 23 84 52 72
Vi svarer på sms innen en time alle dager kl. 8–20. Du sender sms til
nummeret du fikk velkomst-sms fra. Du kan også sende mail til
samme adresse som før avreise.
Møt guidene
I hotellpermen vår finner du informasjon om når vi kommer til ditt, eller et
nærliggende hotell. Hotellpermen inneholder også informasjon om våre
utflukter og hjemreisetider.

Uansett hvordan du velger å tilbringe dine feriedager kan du alltid kontakte
oss. Vi er her for å hjelpe deg med alt fra å bestille utflukter til å tipse om de
beste strendene. Les mer om servicen vår nedenfor.
God ferie!
Informasjonen i denne brosjyren er innhentet i februar 2013. Vi tar
forbehold om eventuelle endringer.
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Opplevelser på egen hånd
Vil du oppleve mer av reisemålet? Her tipser vi om ulike aktiviteter og
steder du kan besøke på egen hånd. Kontakt oss hvis du vil vite mer om
åpningstider, veibeskrivelse eller noe annet.
Vi ønsker deg en trivelig oppdagelsesferd!
Utfluktstips fra Agia Napa og Fig Tree Bay
Agios Elias-kapellet i Fig Tree Bay
Et vakkert, lite kapell høyt oppe på en klippe i Fig Tree Bay. Ca 175
trappetrinn leder opp til kapellet. Fin utsikt over Protaras-området.
Cape Greco
Ta med piknikkurven og nyt en dag i naturen ved Cape Greco-odden,
mellom Agia Napa og Fig Tree Bay. I området er det også mange
badeviker, blant annet Konnos Bay.
Sykkeltur
I området rundt Agia Napa og Fig Tree Bay ligger det mange små
landsbyer som har bevart sin genuine karakter og som er verdt å sykle til.
Vi foreslår følgende rundtur: fra Agia Napa og Fig Tree Bay sykler du opp til
Paralimni, gjennom byen og videre mot Dherynia som har et folkemuseum i
sentrum av byen. Via byene Sotira og Liopetri, med små kaféer og
tavernaer, kan du ta deg videre til Potamos som har en trivelig havn med
flere fiskerestauranter. Fortsett langs kysten mot Agia Napa og du vil finne
mange små badeviker.
Dherynia
En landsby ved den såkalte "buffersonen" som deler Kypros i to deler. Fra
utsiktspunktet kan du se det tidligere så populære turiststedet Famagusta
som i dag ligger på den tyrkiskokkuperte siden. Det finnes mange lokale
tavernaer og et folkemuseum i Dherynia som er verdt et besøk.
Klostret i Agia Napa
Det vakre middelalderklosteret i sentrum av Agia Napa er et velkjent
landemerke. Det ble bygget omkring 1530, opprinnelig som et nonnekloster,
og er en av øyas vakreste venetianske bygninger. I klosterhagen råder
stillheten. Kirken er hugget ut av klippen og ligger delvis under jorden. Fra
det østre kapellet går det en trapp ned til et morbærtre som sies å være 600
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år gammelt.
Ocean Aquarium
Ocean Aquarium ligger et stykke fra Fig Tree Bay, på veien til Paralimni.
Her finnes det små haier og mange fargerike fisker. Akvariet har også en fin
hage med krokodiller, skilpadder og fugler.
Paralimni
En liten by og områdets administrative sentrum. Kirken fra 1200-tallet
inneholder et lite bysantinsk museum. I Paralimni finner du tradisjonelle
kypriotiske restauranter og butikker som ofte har et mer spennende utvalg
enn turiststedene og som holder et lavere prisnivå.
Potamos Liopetriou
Fra Agia Napa er det sykkelsti nesten helt til den lille fiskehavnen Potamos.
Ved soloppgang kan du se fiskebåtene som kommer inn med fangst. Her
finnes det et par trivelige fiskerestauranter som er populære blant
kypriotene selv.
Thalassa havmuseum i Agia Napa
Dette museet har til hensikt å støtte og bevare Kypros' arv til havet, fra
historisk tid frem til i dag. Blant utstillingsgjenstandene finner du en mindre
kopi av skipet Kyrenia II og en rekke antikke statuer, gudebilder og vaser
fra historiske perioder fra 7000 f.Kr. til 250. e.Kr. I museet ligger det en
hyggelig og moderne kafé og to store utstillingssaler for øvrige visninger.
Museet ligger sentralt i Agia Napa.
Agios Elias-kapellet i Fig Tree Bay
Et vakkert, lite kapell høyt oppe på en klippe i Fig Tree Bay. Ca 175
trappetrinn leder opp til kapellet. Fin utsikt over Protaras-området.
Cape Greco
Ta med piknikkurven og nyt en dag i naturen ved Cape Greco-odden,
mellom Agia Napa og Fig Tree Bay. I området er det også mange fine
vandringsstier og den trivelige stranden Konnos Bay.
CyHerbia urtehage og labyrint
CyHerbia ligger i byen Avgorou. Her finnes det en økologisk urtehage, et
område med endemiske trær og busker fra Kypros. Her ligger også den
eneste labyrinten på Kypros som er laget av grønne busker. Det
produseres blant annet urtete, eteriske oljer og duftsåper. Åpningstider:
onsdag–fredag kl. 10–13 og lørdag–søndag kl. 10–15.
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Dherynia
En landsby ved den såkalte "buffersonen" som deler Kypros i to deler. Fra
utsiktspunktet kan du se det tidligere så populære turiststedet Famagusta
som i dag ligger på den tyrkiskokkuperte siden. Det finnes mange lokale
tavernaer og et folkemuseum i Dherynia som er verdt et besøk.
Klostret i Agia Napa
Det vakre middelalderklosteret i sentrum av Agia Napa er et velkjent
landemerke. Det ble bygget omkring 1530, opprinnelig som et nonnekloster,
og er en av øyas vakreste venetianske bygninger. I klosterhagen råder
stillheten. Kirken er hugget ut av klippen og ligger delvis under jorden. Fra
det østre kapellet går det en trapp ned til et morbærtre som sies å være 600
år gammelt.
Ocean Aquarium
Ocean Aquarium ligger et stykke fra Fig Tree Bay, på veien til Paralimni.
Her finnes det små haier og mange fargerike fisker. Akvariet har også en fin
hage med krokodiller, skilpadder og fugler.
Paralimni
En liten by og områdets administrative sentrum. Kirken fra 1200-tallet
inneholder et lite bysantinsk museum. I Paralimni finner du tradisjonelle
kypriotiske restauranter og butikker som ofte har et mer spennende utvalg
enn turiststedene og som holder et lavere prisnivå.
Potamos Liopetriou
Fra Agia Napa er det sykkelsti nesten helt til den lille fiskehavnen Potamos.
Ved soloppgang kan du se fiskebåtene som kommer inn med fangst. Her
finnes det et par trivelige fiskerestauranter som er populære blant
kypriotene selv.
Thalassa havmuseum i Agia Napa
Dette museet har til hensikt å støtte og bevare Kypros' arv til havet, fra
historisk tid frem til i dag. Blant utstillingsgjenstandene finner du en mindre
kopi av skipet Kyrenia II og en rekke antikke statuer, gudebilder og vaser
fra historiske perioder fra 7000 f.Kr. til 250. e.Kr. I museet ligger det en
hyggelig og moderne kafé og to store utstillingssaler for øvrige visninger.
Museet ligger sentralt i Agia Napa.
Du kan dessuten...
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I området rundt Agia Napa og Fig Tree Bay ligger det mange små
landsbyer som har bevart sin genuine karakter og som er verdt å sykle til.
Vi foreslår følgende rundtur: fra Agia Napa og Fig Tree Bay sykler du opp til
Paralimni, gjennom byen og videre mot Dherynia som har et folkemuseum i
sentrum av byen. Via byene Sotira og Liopetri, med små kaféer og
tavernaer, kan du ta deg videre til Potamos som har en trivelig havn med
flere fiskerestauranter. Fortsett langs kysten mot Agia Napa og du vil finne
mange små badeviker.
Utfluktstips fra Larnaka
Fortet i Larnaka
Festningen fra 1625 som blant annet ble brukt som fengsel, er i dag et
middelaldermuseum. Samtidig fungerer den som Larnakas kultursentrum.
Fra toppen av fortet er det fin utsikt over Larnaka. I nærheten ligger også
Djami Kebir-moskeen.
Hala Sultan Tekke
Moskeen er bygget til minne om profeten Muhammeds mor som sies å ha
omkommet her. Hala Sultan Tekke er et viktig pilegrimsmål for muslimer.
Moskeen er i bruk under spesielle høytider. Den ligger vakkert til ved en
innsjø. Om vinteren og tidlig på våren kan man se flamingoer, svaner og
andre trekkfugler her. Det finnes en gangvei som går rundt sjøen.
Kiti
I byen Kiti ligger Angeloktistos kirken fra 1000-tallet. Den har en
imponerende arkitektur og er også kjent for de fantastiske mosaikkene inne
i kirken.
Larnakas arkeologiske museum
En interessant utstilling av funn fra utgravinger i Larnaka-området.
Gjenstandene kan dateres tilbake til yngre steinalder frem til romersk tid.
Larnakas Kulturcentrum
Larnakas kommunale kultursentrum ligger ved Europatorget i fem renoverte
tollhus i britisk kolonistil. Her finnes det både gallerier og muséer.
Mackenzie
Noen kilometer fra sentrum, i retning flyplassen, ligger dette populære
strandområdet med mange gode restauranter rett ved havet.
Oroklini
Ta lokalbussen til Oroklini der det blant annet ligger flere gode lokale
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tavernaer. Besøk også Profeten Elias kapell som ligger nord for landsbyen
med en fin utsikt over området.
Pierides Museum
En privat samling kypriotiske antikke gjenstander. Museet ble grunnlagt av
Demitris Pierides og samlingen utvides stadig med gaver fra medlemmer av
Pierides-slekten.
Pyla
Denne unike landsbyen ligger i den FN-overvåkede sonen og er den eneste
byen på den gresk-kypriotiske siden som fremdeles har gresk- og
tyrkisk-kypriotisk befolkning. Ved torget ligger det kafeer og en god
fiskerestaurant.
Stavrovouniklosteret
Munkeklosteret Stavrovouni ligger ca. 40 km vest for Larnaka.
Stavrovouniklosteret er fra 300-tallet og det eldste og mest konservative
klosteret på øya. Kvinner har ikke adgang selv om klosteret ble til takket
være keiserinnen Helena. Kvinner må vente ved porten og nyte den flotte
utsikten.
St. Lazarus-kirken
Kirken ble bygget på 900-tallet og er senere restaurert. Den er et fint
eksempel på bysantinsk arkitektur. Under koret ligger Den hellige Lazarus
tomme sarkofag. Nær kirken finnes det et gravmonument over europeere
som bodde og døde i Larnaka på 1600- og 1700-tallet, samt et
kirkemuseum. St. Lazarus-kirken er Larnakas klenodium.
Søndagsmarked
I Larnaka Bay er det et lokalt marked hver søndag med alt fra klær, sko og
tepper til kosmetikk og husholdningsartikler.
Utendørsarrangement
I løpet av sommeren blir det organisert en rekke arrangement på
utendørsscenen ved strandpromenaden. I utkanten av Larnaka ligger det
store utendørsteateret som tilbyr lokale og internasjonale forestillinger av
høy klasse med alt fra folkemusikk til rockekonserter.
Fortet i Larnaka
Festningen fra 1625 som blant annet ble brukt som fengsel, er i dag et
middelaldermuseum. Samtidig fungerer den som Larnakas kultursentrum.
Fra toppen av fortet er det fin utsikt over Larnaka. I nærheten ligger også
Djami Kebir-moskeen.

Hala Sultan Tekke
Moskeen er bygget til minne om profeten Muhammeds mor som sies å ha
omkommet her. Hala Sultan Tekke er et viktig pilegrimsmål for muslimer.
Moskeen er i bruk under spesielle høytider. Den ligger vakkert til ved en
innsjø. Om vinteren og tidlig på våren kan man se flamingoer, svaner og
andre trekkfugler her. Det finnes en gangvei som går rundt sjøen.
Kiti
I byen Kiti ligger Angeloktistos kirken fra 1000-tallet. Den har en
imponerende arkitektur og er også kjent for de fantastiske mosaikkene inne
i kirken.
Larnakas arkeologiske museum
En interessant utstilling av funn fra utgravinger i Larnaka-området.
Gjenstandene kan dateres tilbake til yngre steinalder frem til romersk tid.
Larnakas kultursentrum
Larnakas kommunale kultursentrum ligger ved Europatorget i fem renoverte
tollhus i britisk kolonistil. Her finnes det både gallerier og muséer.
Mackenzie-området
Noen kilometer fra sentrum, i retning flyplassen, ligger dette populære
strandområdet med mange gode restauranter rett ved havet.
Oroklini
Ta lokalbussen til Oroklini der det blant annet ligger flere gode lokale
tavernaer. Besøk også profeten Elias kapell som ligger nord for landsbyen
med en fin utsikt over området.
Pierides Museum
En privat samling kypriotiske antikke gjenstander. Museet ble grunnlagt av
Demitris Pierides og samlingen utvides stadig med gaver fra medlemmer av
Pierides-slekten.
Pyla
Denne unike landsbyen ligger i den FN-overvåkede sonen og er den eneste
byen på den gresk-kypriotiske siden som fremdeles har gresk- og
tyrkisk-kypriotisk befolkning. Ved torget ligger det kafeer og en god
fiskerestaurant.
St. Lazarus-kirken
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Kirken ble bygget på 900-tallet og er senere restaurert. Den er et fint
eksempel på bysantinsk arkitektur. Under koret ligger Den hellige Lazarus
tomme sarkofag. Nær kirken finnes det et gravmonument over europeere
som bodde og døde i Larnaka på 1600- og 1700-tallet, samt et
kirkemuseum. St. Lazarus-kirken er Larnakas klenodium.
Stavrovouniklosteret
Munkeklosteret Stavrovouni ligger ca. 40 km vest for Larnaka.
Stavrovouniklosteret er fra 300-tallet og det eldste og mest konservative
klosteret på øya. Kvinner har ikke adgang selv om klosteret ble til takket
være keiserinnen Helena. Kvinner må vente ved porten og nyte den flotte
utsikten.
Søndagsmarked
I Kelia, 6 km fra Larnaka, er det et lokalt marked hver søndag med alt fra
klær, sko og tepper til kosmetikk og husholdningsartikler.
Utendørsarrangement
I løpet av sommeren blir det organisert en rekke arrangement på
utendørsscenen ved strandpromenaden. I utkanten av Larnaka ligger det
store utendørsteateret som tilbyr lokale og internasjonale forestillinger av
høy klasse med alt fra folkemusikk til rockekonserter.

moské, tyrkisk badstue og mange butikker, tavernaer og barer.
Germasogeia by
Germasogeia er en raskt voksende by nær Limassols hotellområde. Kypros
turistorganisasjon (CTO) arrangerer engelskspråklige vandringer til byen
høst, vinter og vår. Det finnes et lite kirkemuseum, lokale kaféer og noen
tavernaer i den gamle bydelen. Du kan også reise hit med lokalbuss.
Kolossi Castle
Slottet ligger ca. 14 km fra Limassol. På begge sider av veien er det vakre
sypresser med sitrusavlinger. Borgen ble oppført av johanitterridderne fra
Jerusalem og de store vingårdene og sukkerplantasjene ble administrert
herfra.
Kourion
På veien til Pafos ligger ruinene av den høyest beliggende antikke byen
Kourion. Dette er en av de viktigste utgravningene på Kypros. Teateret med
sin imponerende beliggenhet er det mest kjente stedet. Her spilles
konserter og teaterstykker hele sommeren. Eustolios annex har et offentlig
badehus med velbevarte mosaikker. Kourion stadion og Apollotempelet
ligger ca. 1 km fra teatret i retning Pafos. Det går busser til Kourion på
hverdagene.

Amathus området
Du kan gå langs strandpromenaden fra Harmonia Beach og hele veien til
Santa Barbara. Langs veien finner du ruiner fra det antikke kongedømme
Amathus som dateres til 1100 f.Kr. I sommermånedene arrangeres det
både teater og musikkforestillinger her.

Lørdagsmarked
Dette finner du på Linopetras sandfelt. Her selges gamle og nye ting, fersk
frukt og grønnsaker direkte fra produsenten.
Amathus området
Du kan gå langs strandpromenaden fra Harmonia Beach og hele veien til
Santa Barbara. Langs veien finner du ruiner fra det antikke kongedømme
Amathus som dateres til 1100 f.Kr. I sommermånedene arrangeres det
både teater og musikkforestillinger her.

Kypros vinmuseum
I byen Erimi ligger Kypros vinmuseum i et tradisjonelt bygget steinhus. Her
kan du få en kort og interessant rundtur og entréavgiften inkluderer et glass
vin. Du tar deg enkelt hit med lokalbuss fra Limassol.

Kypros vinmuseum
I byen Erimi ligger Kypros vinmuseum i et tradisjonelt bygget steinhus. Her
kan du få en kort og interessant rundtur og entréavgiften inkluderer et glass
vin. Du tar deg enkelt hit med lokalbuss fra Limassol.

Gamlebyen
Limassols middelalderborg er omgitt av vegetasjon og smale strender.
Borgen huser et museum med gravsteiner, våpen, fotografier av førkristne
basilikaer og middelalderbygninger fra hele øya. De smale gatene omgis av
små butikker og leder til markedsplassen. Duften av nymalt kaffe frister til
en pause på en av kafeene. I de gamle tyrkiske kvartalene finnes det en

Gamlebyen
Limassols middelalderborg er omgitt av vegetasjon og smale strender.
Borgen huser et museum med gravsteiner, våpen, fotografier av førkristne
basilikaer og middelalderbygninger fra hele øya. De smale gatene omgis av
små butikker og leder til markedsplassen. Duften av nymalt kaffe frister til

Utfluktstips fra Limassol

6

Bestill reisen på www.startour.no

en pause på en av kafeene. I de gamle tyrkiske kvartalene finnes det en
moské, tyrkisk badstue og mange butikker, tavernaer og barer.
Germasogeia by
Germasogeia er en raskt voksende by nær Limassols hotellområde. Kypros
turistorganisasjon (CTO) arrangerer engelskspråklige vandringer til byen
høst, vinter og vår. Det finnes et lite kirkemuseum, lokale kaféer og noen
tavernaer i den gamle bydelen. Du kan også reise hit med lokalbuss.
Kolossiborgen
Det store firkantede tårnet i Kolossiborgene er et imponerende eksempel på
middelalderarkitektur. Borgen ble oppført av johanitterridderne fra
Jerusalem på 1400-tallet og de store vingårdene og sukkerplantasjene ble
administrert herfra. Borgens murer er ca. 3 meter og rommene store, en
steintrapp går over vollgraven og over inngangen på østsiden sitter Louis
de Magnac av etten Lusignans våpenkjold. Borgen ligger 14 km vest for
Limassol, og det går lokalbuss til den nærliggende byen Kolossi.
Kourion
På veien til Pafos ligger ruinene av den høyest beliggende antikke byen
Kourion. Dette er en av de viktigste utgravningene på Kypros. Teateret med
sin imponerende beliggenhet er det mest kjente stedet. Her spilles
konserter og teaterstykker hele sommeren. Eustolios annex har et offentlig
badehus med velbevarte mosaikker. Kourion stadion og Apollotempelet
ligger ca. 1 km fra teatret i retning Pafos. Det går busser til Kourion på
hverdagene.
Lørdagsmarked
Dette finner du på Linopetras sandfelt. Her selges gamle og nye ting, fersk
frukt og grønnsaker direkte fra produsenten.
Utfluktstips fra Pafos
Agios Neofytosklostret
Klostret ble grunnlagt på 1100-tallet av St. Neophytos som levde i en grotte
som han hadde hugget ut av fjellet. Grotten rommer vakre bysantinske
fresker fra 1100–1400-tallet. I klosterkirken har man i dag et museum som
inneholder en fascinerende samling ikoner.
Akamas
Akamashalvøya er et unikt område nordvest for Pafos. Området er et
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naturreservat med et fantastisk plante- og dyreliv. Her ligger også den
vakre Avakasravinen (Avakas Gorge). Det sagnomsuste Afrodites bad er
utgangspunktet for to vandringsstier i området. Til Akamas kommer du deg
enklest til fots eller med en firehjulsdreven bil.
Festningen og havnen
Festningen ble opprinnelig bygd som et bysantinsk festningsverk for å
beskytte havnen. God utsikt. Hvert år i september arrangeres det en
operafestival med festningen som scenebakgrunn. Havnen omgis av
fiskerestauranter og kafeer og er det naturlige møtestedet i Kato Pafos. Det
går en vakker vandringssti fra havnen og langs havet til Kefalos Beach
Hotel.
Fugle - og dyreparken i Pegeia
Eieren av denne parken har en stor samling av fugler, blant annet
papegøyer, ugler og påfugler. Men her finnes det også andre dyr som
sjiraffer, slanger, kaniner og små hester. Gå ikke glipp av papegøyeshowet
som vises flere ganger daglig. Du trenger minst to timer for å gå igjennom
parken.
Geroskipous
3 kilometer øst for Pafos finner du Geroskipous. Byens navn betyr Afrodites
hellige hage. Den bysantinske femkuplede kirken Agia Paraskevi fra
1100-tallet, søtsaken lokoumi, Cyprus Delight, samt den lokale kurv- og
leirkrukkeproduksjonen gjør byen verdt et besøk.
Kongegravene
Gravene fra 200-tallet f.Kr. er hugget ut i klippen. Det finnes ingen kongelig
tilknytning til disse gravene og navnet har de trolig fått på grunn av sin
fantastiske arkitektur. Ca. 100 graver er blitt funnet, noen av dem med
malerier på veggene.
Lara
Lara er et vakkert område på vestkysten. Strendene ved Lara er et av de
siste tilfluktsstedene og eggleggingsplass for Middelhavets havskilpadder. I
de siste årene har myndighetene gjort forsøk på å beskytte dyrelivet, blant
annet har de skapt kunstige eggleggingsplasser.
Latchi
Et koselig lite badested med en fin havn. Rundt tavernaene og havnen
ligger puber og kafeer. Latchi er kjent for svamp som tas opp fra sjøen.
Markedet i Pano Pafos
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Det lokale markedet utgjør en del av Laiki Yitonia i Pano Pafos. Her finnes
alt fra kopier av klær, duker, keramikk, smykker og mye annet. Utenfor
ligger det lille fruktmarkedet der du kan kjøpe fersk frukt og grønnsaker som
dyrkes i landsbyene ovenfor byene. Markedet holder åpent fra tidlig på
morgenen til 14-tiden, fruktmarkedet stenger kl. 13.00, mandag til lørdag.
Mosaikkene i Pafos
Mosaikkgulvet i husene Theseus, Dionysos og Aion, tre overklassevillaer
fra 200-tallet, anses å være blant de fineste i hele det østre Middelhavet.
Mange av motivene er hentet fra den greske mytologien. Gulvet ble
oppdaget av en bonde i 1961 når han pløyde åkrene sine og er i dag så
unike at de er med på UNESCOs verdensarvliste.
Paulus søyle og Panayia Chrysopolitissa-kirken
Ifølge legenden ble apostelen Paulus bundet til denne søylen og pisket med
39 piskeslag som straff for at han hadde forkynt kristendommen. Kirken ble
oppført på 1200-tallet på ruinene av øyas største basilika fra tidlig
bysantinsk tid.
Polis
Nordvest på Kypros ligger Polis, en gammel oldtidsby som ble bygget for
flere tusen år siden. Her kretser livet rundt bytorget med trivelige
restauranter, tavernaer og kafeer. Det går lokalbusser mellom Pilis og
Pafos, avstand ca. 35 km.
Agios Neofytosklostret
Klostret ble grunnlagt på 1100-tallet av St. Neophytos som levde i en grotte
som han hadde hugget ut av fjellet. Grotten rommer vakre bysantinske
fresker fra 1100–1400-tallet. I klosterkirken har man i dag et museum som
inneholder en fascinerende samling ikoner. Det går lokalbuss hit fra Pafos.
Akamas
Akamashalvøya er et unikt område nordvest for Pafos. Området er delvis et
naturreservat med et fantastisk plante- og dyreliv. Her ligger også den
vakre Avakasravinen (Avakas Gorge). Det sagnomsuste Afrodites bad er
utgangspunktet for to vandringsstier i området. Til Akamas kommer du deg
enklest til fots eller med en firehjulsdreven bil.
Festningen og havnen
Festningen ble opprinnelig bygd som et bysantinsk festningsverk for å
beskytte havnen. God utsikt. Hvert år i september arrangeres det en
operafestival med festningen som scenebakgrunn. Havnen omgis av
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fiskerestauranter og kafeer og er det naturlige møtestedet i Kato Pafos. Det
går en vakker vandringssti fra havnen og langs havet til Kefalos Beach
Hotel og i den andre retningen til Pioneer Hotel.
Fugle - og dyreparken i Pegeia
Eieren av denne parken har en stor samling av fugler, blant annet
papegøyer, ugler og påfugler. Men her finnes det også andre dyr som
sjiraffer, slanger, kaniner og små hester. Gå ikke glipp av papegøyeshowet
som vises flere ganger daglig. Du trenger minst to timer for å gå igjennom
parken. Det går lokalbuss hit fra Pafos.
Geroskipous
3 kilometer øst for Pafos finner du Geroskipous. Byens navn betyr Afrodites
hellige hage. Den bysantinske femkuplede kirken Agia Paraskevi fra
1100-tallet, søtsaken lokoumi, Cyprus Delight, samt den lokale kurv- og
leirkrukkeproduksjonen gjør byen verdt et besøk. Det går lokalbuss hit fra
Pafos.
Kongegravene
Gravene fra 200-tallet f.Kr. er hugget ut i klippen. Det finnes ingen kongelig
tilknytning til disse gravene og navnet har de trolig fått på grunn av sin
fantastiske arkitektur. Ca. 100 graver er blitt funnet, noen av dem med
malerier på veggene.
Lara
Lara er et vakkert område på vestkysten. Strendene ved Lara er ett av de
siste tilfluktsstedene og eggleggingsplass for Middelhavets havskilpadder. I
de siste årene har myndighetene gjort forsøk på å beskytte dyrelivet, blant
annet har de skapt kunstige eggleggingsplasser.
Latchi
Et koselig lite badested med en fin havn. Rundt tavernaene og havnen
ligger puber og kafeer. Latchi er kjent for svamp som tas opp fra sjøen. Det
går lokalbuss hit fra Pafos.
Markedet i Pano Pafos
Det lokale markedet utgjør en del av Laiki Yitonia i Pano Pafos. Her finnes
alt fra kopier av klær, duker, keramikk, smykker og mye annet. Utenfor
ligger det lille fruktmarkedet der du kan kjøpe fersk frukt og grønnsaker som
dyrkes i landsbyene ovenfor byene. Markedet holder åpent fra tidlig på
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morgenen til 14-tiden, fruktmarkedet stenger kl. 13.00, mandag til lørdag.
Mosaikkene i Pafos
Mosaikkgulvet i husene Theseus, Dionysos og Aion, tre overklassevillaer
fra 200-tallet, anses å være blant de fineste i hele det østre Middelhavet.
Mange av motivene er hentet fra den greske mytologien. Gulvet ble
oppdaget av en bonde i 1961 når han pløyde åkrene sine og er i dag så
unike at de er med på UNESCOs verdensarvliste.
Paulus søyle og Panayia Chrysopolitissa-kirken
Ifølge legenden ble apostelen Paulus bundet til denne søylen og pisket med
39 piskeslag som straff for at han hadde forkynt kristendommen. Kirken ble
oppført på 1200-tallet på ruinene av øyas største basilika fra tidlig
bysantinsk tid.

Panagias Faneromenis Kapell
Kapellet ligger i nærheten av Platres og ved byens første kirke. Her blir det
holdt gudstjenester to ganger per år, 8. september og på langfredag under
den gresk-ortodokse påsken.
Millomeris-fossen
Sydøst for Platres finnes det en vandringssti på ca. 1 km som leder frem til
Millomeri-fossen. Vannet faller fra en høyde på ca. 15 meter.
3 tips for en sikker ferie i solen:
1. Ta pauser fra solen i de timene solen er sterkest, normalt fra kl. 11–16.
2. Beskytt bar hud med klær fra knær til skuldre. Bruk solhatt og solbriller.
3. Bruk solkrem med faktor 30+ og bruk mye. En kropp = en håndfull.

Polis
Nordvest på Kypros ligger Polis, en gammel oldtidsby som ble bygget for
flere tusen år siden. Her kretser livet rundt bytorget med trivelige
restauranter, tavernaer og kafeer. Det går lokalbusser mellom Pilis og
Pafos, avstand ca. 35 km.
Utfluktstips fra Trodosfjellene
Kaledonia-fossen
En av de største fossene på Kypros med en fallhøyde på ca. 12 meter. Det
finnes en enkel vandringssti på ca. 3 km langs Kryos vassdrag, gjennom
bladrik skog som leder frem til fossen. Her kan du avkjøle deg under friskt
fjellvann.
Millomeris-fossen
Sydøst for Platres finnes det en vandringssti på ca. 1 km som leder frem til
Millomeri-fossen. Vannet faller fra en høyde på ca. 15 meter.
Panagias Faneromenis Kapell
Kapellet ligger i nærheten av Platres og ved byens første kirke. Her blir det
holdt gudstjenester to ganger per år, 8. september og på langfredag under
den gresk-ortodokse påsken.
Kaledonia-fossen
En av de største fossene på Kypros med en fallhøyde på ca. 12 meter. Det
finnes en enkel vandringssti på ca. 3 km langs Kryos vassdrag, gjennom
bladrik skog som leder frem til fossen. Her kan du avkjøle deg under friskt
fjellvann.
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Kypriotisk matkultur
Det å spise godt er en viktig del av ferien. Det finnes mange restauranter og
tavernaer på øya og du skal ikke la deg skremme om tavernaene ser enkle
ut, det er som regel her du får den beste kypriotiske husmannskosten.
Kypros ligger strategisk til øst i Middelhavet og mange ulike kulturer har satt
sitt preg på det kypriotiske kjøkkenet. Turismen har naturligvis også
påvirket tilbudet av restauranter og du kan finne mat fra land som Japan,
Indonesia, Italia, Kina, Mexico, Frankrike, England og Skandinavia. Det er
bare å velge, utvalget er stort.
Prøv gjerne retter som:
Afelia - Rødvinsmarinert svinekjøtt med koriander.
Baklava - Smørdeigkaker med nøtter dyppet i honning.
Choriatiki salata - Gresk salat med bl.a. kål, selleri, agurk, tomater, paprika,
oliven, fetaost og ferske urter.
Feta - Fårost.
Halloumi - Geit-/fårost, som regel grillet.
Homus - Dressing av kikerter malt sammen med olje og persille.
Kleftiko - Lammegryte tilberedt i leirgryte.
Keftedes - Urtekrydrede "greske" kjøttboller.
Kolokási - En slags søtpotet eller Jerusalempotet.
Koupepia/dolmades - Fylte vinblader med ris og kjøttdeig.
Loukoumades - Bakverk dyppet i honning.
Loukomia - Kypriotiske marmeladegodter av typen Turkish Delight.
Lountza - Røkt skinke.
Moussaka - Grateng av kjøttdeig, aubergine og bechamelsaus.
Meze - Kypriotisk "koldtbord" med varme og kalde småretter.
Pastitsio - Grateng av makaroni, kjøttdeig og hvit saus, ligner lasagne.
Souvlaki/kebab - grillede kjøttbiter på spyd.
Sheftalia - Små, avlange kjøttboller.
Soujouki - Lokal søtsak laget av nøtter og druesaft.
Stifado - Biff- eller kaningryte med løk.
Tahini - Dressing av sesamfrø, hvitløk og sitron.
Talattouri - Yoghurt med agurk og hvitløk.
Taramosalata - rogn med sitron, potetpuré, løk og olje.
Tavas - gryte av marinert kjøtt med løk og tomater.

Prøv gjerne en meze som består av både grønnsaker, dippsauser, grillet
ost og ulike kjøtt- og/eller fiskeretter. På denne måten får du en liten smak
av hva det kypriotiske kjøkken kan tilby.
Viner
Kypros har vært kjent for sine gode viner helt siden antikken. De viktigste
distriktene ligger rundt Limassol og Pafos, samt i Troodosfjellenes åser.
Eksempler på gode, tørre hvitviner er Arsinoe 62, Afrodite, Nefeli, Ktima
Mallia, Alkion, Island Vines, Vasilikon, Keo Xinisteri och Paschna.
Blant de halvtørre hvitvinene kan vi nevne St. Panteleimon og Thisbe. Gode
rødviner er blant annet Domaine d’Ahera, Ino, Ktima Mallia, Agios
Neophitos, Agia Moni, Island Vines Reservé, Vlasides Shiraz og Keo
Cabernet Sauvignon.
En god rosévin er Coeur de Lion, og blant dessertvinene anbefaler vi gjerne
Commandaria St John, Commandaria St Varnavas og Muskato.
Kypros' fire største vinfabrikker ligger i Limassol industriområde. I slutten av
august og i begynnelsen av september feirer man vinhøstingen med en
vinfestival. Den går av stabelen i byparken i Limassol. I regionens små
vinbyer blir det arrangert mange små festivaler i september.
Øvrige drikker
Mineralvannet fra Troodosfjellene er meget populært og drikkes ved de
fleste anledninger. For deg som foretrekker øl er først og fremst det lokale
KEO, Leon og det lisensproduserte Carlsberg tre populære alternativer. Det
finnes mange ulike typer kaffe - filterkaffe, nescafé, espresso eller den
sterke kypriotiske kaffen som serveres i små kopper og kan bestilles i tre
ulike varianter: sketo (uten sukker), metrio (med lite sukker) eller glyko
(med mye sukker). Til kaffen drikker man gjerne lokal brandy eller en av de
mange likørene. Den mest kjente er appelsinlikøren Filfar.

Meze
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Restauranter
God mat og nye restaurantopplevelser er noe som hører ferien til. Her kan
du lese mer om restauranter på reisemålet.
Agia Napa
Clarabel
Lys og fresh restaurant på Makarios Avenue som eies og rives av familien
Kenellos. Mange av kjøttrettene tilberedes på flambévognen ved bordet.
Prøv gjerne Clarabels egne flambésaus eller peppersaus og avslutt
middagen med flamberte jordbær og is. Tlf. 23 72 23 46.
De Medici Authentic Italian Restaurant
Et stykke Italia i Agia Napa. Maten lages av ferske råvarer. Prøv gjerne
Carpaccio. Tlf. 23 72 23 78.
Fiji
Slapp av i en eksotisk atmosfære med polynesisk kjøkken. Ta deg tid til å
nyte eksotisk frukt og grønnsaker samt kjøtt og fisk med spennende
krydder. Bordbestilling. Tlf. 23 72 59 25.
Hokkaido/Sapporo
Japanske restauranter som byr på smaksopplevelser og ferieminner. Maten
tilberedes foran deg. Tlf. 23 72 15 05/23 72 10 53.
Isaac Taverna
En tradisjonell kypriotisk taverna ved Sant Georgio kapell på torget ved
havnen i Agia Napa. Velg mellom fersk fisk fra dagens fangst eller
kypriotiske spesialiteter, hvorfor ikke prøve en Meze. Det finnes et lite
lekehjørne for barna. Tlf. 23 72 35 86.
Limanaki: Experience of tastes
Limanaki serverer både asiatisk og kypriotisk mat. Restauranten ligger ved
Agia Napas havn med en fin utsikt over fiskerbåter og blått hav. Gode
salater, fersk fisk, wokretter og en velsmakende espresso. Dessertmenyen
er også verdt å ta en titt på. Tlf. 23 72 16 00.
Los Bandidos
Meksikansk restaurant som fylles av turister og lokalbefolkning hver dag.
På menyen finner du et utvalg av meksikanske spesialiteter, blant annet
"Strawberry Margarita", en velsmakende jordbærcocktail. Tlf. 23 72 32 58.
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Markos Taverna
Populær taverna der kypriotene selv spiser søndagslunsj. Fersk fisk på
menyen hver dag. En stort og trivelig gressplen som barna kan leke på.
Ligger ved siden av havnen i Agia Napa. Tlf. 23 72 18 77.
Nikitas Steak House
Trivelig atmosfære i hjertet av Agia Napa. Bestill stek med en av de gode,
hjemmelagede sausene. Restauranten har hatt samme eiere siden 1986.
Tlf. 23 72 17 01.
Odin
Restauranten ligger nær Agia Napas klostertorg og drives av et
norsk-kypriotisk par. Her får du alt fra hjemmelaget mussaka og norske
kjøttkaker til velsmakende kjøtt med potetgrateng. Hele à la carte-menyen
kan lages glutenfri og det finnes glutenfri pizza og pasta for barn. Tlf. 23 72
32 03.
Palazzo Bianco
Palazzio Bianco ligger i hjertet av Agia Napa med 21 års erfaring i det
italienske kjøkkenet. Hva sier du til fersk pasta med velsmakende saus eller
plankebiff. Et tips er den herlige oste- og salamitallerkenen som kan nytes
med et glass vin fra husets velfylte vinkjeller. Stor lekeplass for barn. Tlf. 23
72 19 42.
Paula´s Restaurant & Steakhouse
Finsk- og kypriotiskeid familierestaurant i et trivelig miljø i en rolig del av
Agia Napa. Her kan du få alt fra oksefilét og hjemmelagde sauser til
delikate pastaretter. Barna kan blant annet bestille kjøttboller eller
pannekaker. Tlf. 23 72 19 42.
Quadro
På Quadro serveres ulike typer italiensk pizza som er bakt i vedovn, lekre
pastaretter og retter fra middelhavets kjøkken. Nyt maten i en hyggelig
atmosfære på den åpne verandaen. Tlf. 23 72 38 38.
Taste of India
Kylling Masala eller den sterkt krydrete kyllingretten Madrass. Restauranten
har utsikt over klostertorget og havet i det fjerne. Tlf. 23 72 22 74.
Panda Chinese Restaurant & Sushi Bar
Det er ikke bare kokken som er fra Kina, men også mange av oppskriftene
og ingrediensene, som blant annet den tradisjonelle innbakte anden.
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Sushibaren er et must og byr på en spennende opplevelse med nye
smaker. Maten gjør dette til en minnerik kveld. Bordbestilling. Tlf. 23 72 46
46/99 60 57 23.

Meksikansk restaurant som ligger i sentrum av Pernera. Her serves både
meksikansk mat og øl og selvfølgelig margaritas. Lekeområde på
restauranten. Tlf. 23 83 41 11.

Passagio
Fresh restaurant med åpen løsning og internasjonal meny. Åpen både til
lunsj og middag. Ligger i Agia Napas hovedgate Nissi Avenue. Her kan du
nyte gode kjøttretter med velsmakende, hjemmelagede sauser. Tlf. 23 72
24 70.
Fig Tree Bay

Thalasso Gastro Bar
Restauranten tilhører Pernera Beach Hotel og ligger rett ved havet. Tilbyr
en stor variasjon av retter, blant annet " Korean stone grill" dvs du lager
selv kjøttet ved bordet ditt. Per i dag er dette det heteste konseptet innen
sunn matlaging. Prøv gjerne en coctail eller en mojito. Her nyter du god mat
og en vakker utsikt over Middelhavet. Tlf. 23 83 10 11.
Larnaka

Diva Complex
I år har restauranten en mer variert meny og en del av restauranten har fått
nytt interiør og byr på det lille ekstra. Kjent for sine flamberte retter. Her kan
hele familien nyte en bedre middag. Lekeplass. Tlf. 23 83 19 50.
Kartanas
Trivelig og barnevennlig taverna som byr på spennende retter fra det
kypriotiske kjøkkenet, blant annet mye god halloumiost. Ligger sentralt i
Pernera. Tlf. 23 83 29 54.
Knights Pub
Her serveres hjemmelaget mat, alt fra enklere salater, bakt potet og
hamburgere til koteletter, kylling, lam og tradisjonell kypriotisk mat. For ikke
å snakke om de gode dessertene som kan få hvem som helst til å slikke
tallerken. Familien som eier denne puben gjør alt for at du skal føle deg
velkommen. Tlf 23 83 14 97.

1900 Art Café, Tea and Coffee House
Denne sjarmerende kombinasjonen av restaurant og kafé er innredet i
gammel kypriotisk stil. I underetasjen kan man nyte et glass vin, øl og
snacks. I den øverste etasjen ligger den personlige dekorerte restauranten.
Tlf. 24 65 30 87.
Abu Dany
Enkel, liten libanesisk restaurant, som ligger i en smal gate nær Atrium
Hotel Apts. God mat. Prøv gjerne (kikertboller). Denne restauranten passer
både for kjøttelskere og vegetarianere. Den har også take-away. Tel 24 65
09 60.
Hobos Steakhouse
Ligger sentralt på strandpromenaden. Kjent for sine møre kjøttretter.
Restauranten ligger i andre etasje. Tlf. 70 00 08 88.

Komfoukios
Her kan du spise kinesisk buffé og bestille take away. Ligger sentralt i
Pernera. Tlf. 23 83 19 33.

Kyria Georgina
Tradisjonell, enkel taverna med kypriotisk meny som er kjent for sin mezé.
Tlf. 24 66 54 00.

La Cultura Del Gusto
God mat og gode viner i et romantisk miljø. Ligger i Pernera. Tlf. 23 83 38
60.

Marzano
Moderne, italiensk restaurant med spennende meny og bra service. Åpent
kjøkken som ikke er så vanlig på Kypros. Tlf. 24 65 70 00.

Poseidonio Restaurant & Bar
En enkel og familiær restaurant med internasjonal og kypriotisk meny.
Barnmenyen er fleksibel, til de yngre kan du bestille kjøtt i mindre
størrelser. Lekeplass og gratis trådløst Internett. Tlf. 99 99 36 48.

Ocean Basket
Restauranten som ligger på seafront, har et bra utvalg av fisk og skalldyr.
Store posjoner og hyggelig service. Et bra alternativ hvis dere er flere til å
dele på en "Ocean Basket". Tlf 24 66 54 00.

Speedy Gonzales

Panos Steakhouse
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Hos Andreas på Panos finner du både kypriotisk og internasjonal meny. Bra
beliggenhet ved havet. Spør gjerne etter dagens lunsj, du vil ikke bli skuffet.
Tlf. 24 65 37 07.
Paradosiako Piato
Enkel fisketaverna som ligger nær Mackenzieområdet. Populær blant
kyprioter for sin gode fiske-mezé. Tlf. 24 65 83 18.
Vorias
Tavernaen er et gammelt ombygget byhus der de har kombinert en trivelig
atmosfære med god mat. Bordene er plassert i den steinbelagte bakgården
og mezén er et must. Tlf. 24 64 71 77.
Limassol
Aliada
Velkjent og populær internasjonal restaurant som noen kvelder har levende
musikk. Ligger på Irini Street 117. Tlf. 25 34 07 58.
Dino Art Café
Restauranten ligger i gamlebyen. Det oppussede gamle huset minner om et
kunstgalleri. Her har de kombinert kunst, design og mat. Restauranten
serverer blant annet pasta, god salater, sandwich og utsøkte desserter.
Irinis Street 62-66. Tlf. 25 76 20 30.
Folia Tou Koukou
I hjertet av gamlebyen. Tradisjonell hjemmelaget kypriotisk husmannskost.
St. Andrew Street 228, Tlf. 25 36 27 68.
Glaros
En av Limassols klassiske fiskerestauranter, kjent for sin ferske fisk og
skalldyr. Eleftherias Street. Tlf. 25 35 70 46.
Istorikon
Meget god mezé. Gresk livemusikk på onsdager, fredager og lørdager. St.
Neofytos street 18 (i nærheten av markedet). Tlf. 25 37 77 00.
La Bocca
Populær italiensk lunsjrestaurant der du selv kan velge ingredienser. St.
Andrew Street 223, Columbia Plaza. Tlf. 25 27 80 00.

Tradisjonell, familiedrevet kypriotisk taverna som kun serveres meze. St.
Andrew Street 209. Tlf 25 36 73 33.
Akakiko
Japansk restaurant som ligger i Apollonia hotell. Her finnes noe for enhver
smak, f.eks. sushi og sashimi, alltid med ferske ingredienser. Meget
populær i helgene, bordreservasjon anbefales. Tlf. 25 32 33 51.
Fammagusta Nautical
Enkel, kypriotisk restaurant med en bra buffé på søndager. Ligger ved Vas.
Georgiou A´1 Passoudi Beachi Dassoudi Woods. Tlf. 25 32 40 56.
Fat Fish
Serverer hovedsakelig fersk fisk og skalldyr. Pen og chic restaurant som
ligger ved Limassols Nautical Club. Vas. Georgiou Street A1 Limassols
Nautical Club. Tlf. 25 82 81 81.
Piatakia
Välkänd, trendig restaurang vars ägare är en välkänd tv-kock. Här serveras
mezé men i en helt ny tappning. Filosfon är att använda cypriotiska råvaror,
men att kombinera smaker som inte brukar associeras med varandra.
Öppen kvällstid. Nikodimou Milona Street 7. Tel 25 74 50 17.
Rotonta Piano Tavern
Åpen hele dagen. Menyen inneholder kypriotisk meze og andre lokale
retter. Livemusikk 2–3 ganger i uken. Vas. Georgiou Street A´Dassoudi
Beach. Tlf. 25 32 28 81.
Terra e Mare
Bra, internasjonal buffé og à la carte meny. Trivelig stemning med
pianomusikk. Leoforos Amathountos 198 (midt i mot Grand Resort Hotel).
Tlf. 25 63 53 43.
Pafos

Magirion Tavernaki
En av de eldste tavernaene i gamlebyen. Bra mezé og kypriotisk
hjemmelaget mat. Eleftherias Street 121. Tlf. 25 36 82 41.

Grazie
Italiensk restaurant som drives av Giorgio og Giancario fra Venezia. De har
flere års erfaring fra det italienske kjøkken og har fått mange fine
utmerkelser. Restaurant Grazies spesialiteter er deres delikate pasta- og
fiskeretter og de har også gode kjøttretter. Ligger på hjørnet av Anastasias
Street 3-5 & Theoskepastis Street. Tlf. 26 964164.

Meze
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En av de eldste tavernaene i Pafos. Sitt under trærne og nyt hjemmelagede
og velsmakende kypriotiske retter. Kyprioterne selv går ofte hit. Apostolou
Pavlou Street 96. Tel 26934256.
Mandra
En velkjent taverna i nedre Pafos, blant annet kjent for utsøkte
vinbladsruller. Dionysou Street 4. Tlf. 26 93 41 29.
Meat Academy
Detta er restauranten for kjøttelskere. Meat Academy er familieeid og har
spesialisert seg på alle typer kjøtt, store posjoner. I hjørnet av Posedonas &
Polideiki Street. Tel 26 96 52 85.
Mezedogonia Cypriot Taverna
Meget populær taverna ved Aliathon Plaza som serverer tradisjonell
kypriotisk mat. Plaza Theas Aphrodite Aliathon, Kato Pafos. Tlf. 26 84 73
00.

Kypriotisk taverna som ligger i en annen vakker fjellby, Kakopetria.
Spesialitet: mezé med mange forskjellige kjøttretter. Tlf. 22 92 47 00.
Psilo Dendro
Dette er en berømt ørretoppdretter/restaurant i Troodosfjellene. Spesialitet
er naturligvis grillet fersk ørret, salat og kokte poteter. Om sommeren nytes
maten utendørs og om vinteren innendørs ved den åpne peisen. Tlf. 25 42
13 50.
Skylight Cafe-Restaurant
Sentral beliggenhet i Pano Platres. På menyen: kjøtt, fiskeretter og lokal
mezé fra fjellene. Tlf. 25 42 22 44.
Takis i Vuoni
Taverna som er åpen fredag og lørdag kveld samt søndag til lunsj. På
menyen: mezé. Tlf. 25 94 36 31.

Phuket
En stilig og elegant restaurant med smaker fra det thailandske og kinesiske
kjøkken. Velg og vrak i den spennende à la carte-menyen. Ligger på Tombs
of the Kings Road i Kato Pafos. Tlf. 26 93 67 38.
Sovos
En sjarmerende familiedrevet hurtigmatsrestaurant som har eksistert i 35
år. Her finnes ulike varianter av kebab, supper og også kypriotisk
husmannskost som bønner og linser laget på tradisjonelt vis. Beliggende i
Pano Pafos ved den gamle markedsplassen på 15 Petraki Miltiadous
Street. Tlf. 26 93 63 32.
Trattoria
En koselig italiensk restaurant i Coral Bay sentrum med pasta og pizza bakt
i steinovn. Vinlisten er interessant med viner fra mange deler av verden,
Chile, Italia, Australia, Hellas og selvfølgelig fra Kypros. Tlf. 26 81 37 55.
Platres og Troodosfjellene

Kamares
Restauranten ligger i den vakre fjellbyen Lofou og har fått en utmerkelse av
Kypros Turistorganisasjon. Serverer tradisjonell, god mezé. Stengt mandag
og søndag. Tlf. 25 47 07 19.
Mesostrato
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Shopping
På Kypros er det billig å kjøpe briller, linser, keramikk, broderier,
messing, flettede kurver, kofferter, lokal vin, krydder og honning. Fin
frukt finnes på markeder og i torghaller. Kypros har et velutbygd
bussnett med buss både mellom landsbyene og byene. Les mer om
hvert enkelt reisemål nedenfor. For større utvalg i shopping henviser
vi til byene.

Åpningstidene varierer, men generelt holder butikkene åpen om
formiddagen og ettermiddagen og er stengt for en kort siesta midt på
dagen. Onsdag ettermiddag, lørdag ettermiddag samt søndag er de fleste
butikkene stengt.

Agia Napa & Fig Tree Bay
Hvis du bor i Agia Napa eller Fig Tree Bay så kan det lønne seg å reise til
nærliggende Paralimni for å handle. Der finnes det to store matbutikker:
Kokkinos og Carrefour. Det er også mange klesbutikker og skobutikker i
Paralimni.
Larnaka
Bor du i Larnaka kan du velge mellom flere varehus: Metro, Debenhams,
Carrefour og Sarris. Larnaka har gode shoppingmuligheter med mange
ulike typer butikker, de fleste ligger i gatene Ermou og Zinonos Kitieos.
Limassol
Gamlebyen i Limassol har fremfor alt to shoppinggater, Agiou Andreou og
Anexartisias. På Makarios Avenue ligger det internasjonale motebutikker og
Limassol har også varehus som Marks & Spencer, Debenhams og
Landmark. Ett av Kypros største shoppingsenter "My Mall" med ca. 130
butikker, restauranter, kaféer og en skøytebane ligger ca. 12 km fra
Limassols hotellområde.
Pafos
I Pafos finnes det større supermarkeder i både Kato og Pano Pafos.
Småbutikker med mindre utvalg finnes som regel i nærheten av hotellene.
Etter strandveien ved havnen i Kato Pafos ligger suvenirbutikker og kiosker
på rad og rekke. Pano Pafos har butikker av både lokal og internasjonal
karakter. De moderne butikkene finner du på Nikodimou Mylona Street, og
mer shopping finner du også på Leoforos Archiep Street, i nærheten av
Agios Kendeas kirken. I Platres finnes det noen små matbutikker og
suvenirbutikker.
Åpningstider
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Bærekraftig turisme
Med "bærekraftig turisme" mener vi en turisme der både du som kunde og
vi som arrangør tar langsiktig ansvar for reisemålets miljø, kultur, dyr og
lokalbefolkning.
Star Tour har et ansvar for de lokale miljøene der selskapet driver
virksomhet, og må forsikre seg om at virksomheten har minst mulig negativ
påvirkning på miljøet, både på kort og på lang sikt.
Vårt sosiale ansvar
Star Tour følger alltid de beslutninger som våre politikere, myndigheter og
UD beslutter. Samtidig er det den reisendes ansvar å ta stilling til hvor man
vil reise og hvordan.
Star Tour støtter den internasjonale konvensjonen om
menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, ILO
menneskerettighetssystem, RIO-deklarasjonen om miljø- og utvikling og
FNs konvensjon mot korrupsjon. Det vil vi også at våre hoteller skal gjøre.
Alle hoteller må undertegne en kontrakt som støtter dette samtidig som de
arbeider miljøvennlig.
Star Tour bruker først og fremst lokaleide hoteller og tilbyr ulike boformer alt fra leiligheter uten måltider til all inclusive. Samtidig er det viktig at
hotellenes virksomhet kontrolleres daglig. Derfor samarbeider vi med
Travelife som følger opp hotellenes miljøarbeid og sosiale engasjement.
Skulle du mistenke noen for misforhold på et hotell vil vi at du kontakter oss
så vi kan utrede saken.
Star Tour-gruppen var den første charterarrangøren til å inngå et samarbeid
med EPCAT for å kunne arbeide aktivt mot seksuell utnyttelse av barn.
Mistenker du at barn utnyttes seksuelt skal du gjøre følgende:
- Reager omgående. Konfronter vedkommende. (Vis at du er oppmerksom
på hendelsen)
- Meld fra om mistanke til det lokale politiet. Telefonnummer finner du i
denne brosjyren.
- Kontakt Star Tours personale. De hjelper deg å melde fra til nordiske
myndigheter, dersom nordiske kunder er innblandet.
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Miljøvennlig ferie
Det er ingen hemmelighet at reiser forårsaker utslipp, forbruker energi og
generer avfall. Det kan minskes gjennom vårt og ditt engasjement. Star
Tours charterflyselskap TUIfly Nordic og alle Blue Village er miljøsertifisert i
følge ISO 14001.
Miljøkompenser eller gi et miljøbidrag
Miljøkompenser gjerne din flyreiser, eller gi et miljøbidrag. På vår
hjemmeside forteller vi hvordan du kan gjøre det.
Noen enkle tips før reisen
1. Kulturen og miljøet det mest verdifulle lokalbefolkningen har å dele med
deg. Handel med, eller suvenirer fra utrydningstruede dyr og planter, samt
ulovlige antikviteter er straffbart. Forbudet gjelder både selgere og kjøpere
og omfatter produkter som er laget av blant annet korall, slangeskinn,
krokodiller, skilpadder, ville orkidéer og kaktuser.
2. Ta hensyn til lokal skikk og bruk. Vær nysgjerrig – og ta det ikke som en
selvfølge at du oppfører deg "som vi gjør hjemme". Vær ydmyk og vis
respekt i ditt valg av klær. Benytt gjerne en lokal guide.
3. Ta deg god tid. Høflighet og tålmodighet åpner ofte døren til positive
opplevelser og vennskap. I mange kulturer anses hastverk som dårlig
maner.
4. Vis respekt. Spør om lov før du tar bilder. Unngå å vise eller
fremprovosere sinne. I de fleste kulturer mister man ansikt hvis man ikke
klarer å beherske seg.
5. I en god handel er begge parter fornøyd. Bruk humor og vær tålmodig.
Utnytt ikke motpartens fattigdom.
6. Gi ikke penger til tiggende barn. Gi heller til foreldrene, lærere eller lokale
humanitære organisasjoner. Barn som tjener penger på å tigge forsømmer
ofte skolen.
7. Kjøp lokale produkter så støtter du den lokale økonomien, og medvirker
samtidig til å holde tradisjoner og håndverk i live.
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Hvis noe skjer
8. Støtt opp om lokale miljøaktiviteter. Hvis turen koster litt mer så går ofte
et beløp til å bevare miljø- og kulturarv.
9. Spar på naturresursene. Bruk dusj i stedet for badekar. Begrens bruken
av aircondition. Hvis mulig, sorter avfall og kjøp returemballasje. Følg stier
og veier, og besøk lokale naturparker.

Lege
Agia Napa og Fig Tree Bay
Dr Photiou, tlf. 23 72 11 62.
Litoklinikken, tlf. 23 81 11 11 (i Paralimni). Døgnåpen.
Dr Tsokkos, tlf. 23 72 32 22.
Napa Olympic Clinic, tlf. 23 72 32 22. Døgnåpen.

10. Reis gjerne i lavsesongen. Da er det lettere å få kontakt med
lokalbefolkningen, fordi de har bedre tid. Samtidig er du med på å begrense
miljø- og kulturbelastningen i det området du besøker.

Larnaka
Dr Evripides Georgiades, tlf. 99 68 81 77.
St Rafhael-kliniken, tlf. 24 84 08 40.

Tipsene er laget av UNESCO for Star Tour.

Limassol
Ygia Polyclinic, tlf. 25 88 46 00. Døgnåpen.
Unity Medical Centre, tlf. 25 02 33 21.
Dr Procopiou, tlf. 25 57 52 25, Mobil 99 62 22 42.
Pafos
St George & Blue Cross Private Clinic, tlf. 26 22 11 11. Døgnåpen.
Tannlege
Agia Napa/Fig Tree Bay
Maria Lagoudes, tlf. 23 72 12 98.
Larnaka
Antonis Antoniou, tlf. 24 63 62 52.
Flora Michail, tlf. 24 62 70 45.
Limassol
Andreas Colios, tlf 25 36 11 21.
Politi
Nødnummer: tlf. 112
Politiet i Agia Napa, tlf. 23 80 32 00.
Politiet i Paralimni, tlf. 23 80 30 30.
Politiet i Larnaka, tlf. 24 80 40 40.
Politiet i Limassol, tlf. 26 80 50 50.
Politiet i Pafos, tlf. 26 80 60 60.

17

Bestill reisen på www.startour.no

Den skandinaviske kirken
Kirken ligger sentralt på Nissi Avenue i Agia Napa (du svinger opp ved
Orange Grove restauranten). Gudstjenester på skandinavisk. Her kan du
låne bøker, lese aviser, drikke kaffe m.m. Tlf. 23 72 27 98, mobilnummer til
svensk prest 99 63 76 55 og til norsk prest 99 85 80 21.
Ambassade/konsulat
Det norske konsulatet ligger i Nicosia, tlf. 22 34 94 14. Den norske
ambassaden i Tel Avis, tlf. +972 3 74 41 490.
Reiseforsikring
Star Tour samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Hvis du har tegnet
reiseforsikring gjennom Star Tour og får behov for akutt behandling, eller
annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en ulykke, sørger vi for at
du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen
gjennom oss er en tilleggsforsikring. De fleste forsikringsselskaper
samarbeider med SOS International: +45 70 105050. Europeiske erstatter
egenandelen.
Husk å ta vare på eventuell bekreftelse fra legen og alle kvitteringer på
utgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen/skaden. Denne
dokumentasjonen kreves for erstatningsoppgjøret. Du kan melde en skade
både under og etter reisen. Ved akutt behov for kompensasjon for utlegg for
f.eks. legebesøk under reisen skal du kontakte den døgnåpne
alarmsentralen på tlf. +47 21 49 50 00 (+45 701 52 500). Du kan også
melde skaden på www.europeiske.no under "Meld ny skade".
Etter kontortid kan vårt personale på reisemålet tilby samme hjelp.
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