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ReisbeschRijving

Een perfecte manier om Cyprus te ontdekken is met een eigen auto. Reis in uw eigen 
tempo, maak stops waar u maar wilt en ervaar Cyprus op geheel eigen wijze.  
De wegen op Cyprus zijn goed en de bewegwijzering is over het algemeen duidelijk. 
De afstanden die u dagelijks aflegt variëren, maar zijn vaak nog geen 100 km per dag. 
Kortom: de ideale manier om in alle rust en op een ontspannen manier Cyprus te 
beleven. 

hOOgTePUnTen
 Larnaca  Limassol
 Platres/Troodos Larnaca 
 Paphos

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Larnaca
Bij aankomst op de luchthaven van Larnaca staat de huurauto voor u klaar. Afhankelijk van uw 
vluchttijden kunt u de omgeving van Larnaca ontdekken. De tweede dag zit boordevol cultuur want 
in Larnaca bekijkt u de St. Lazarus kerk midden in het centrum, de Hala Sultan Tekke moskee aan 
het zoutmeer en het oude Kition. U verblijft twee nachten in een hotel in Larnaca.

Dag 3 en 4: Larnaca - Platres in het Troodos gebergte
Op weg naar het Troodos gebergte rijdt u via Nicosia. Wandel door de oude stad en de smalle 
straatjes van Laiki Yitonia met z’n boetieks, galeries en restaurantjes. Op dag vier hebt u genoeg 
keus: een toer van dorp naar dorp met de auto of huur een mountainbike en doe een dagje 
sportief. U kunt natuurlijk ook een korte of langere wandeling maken. Bewegwijzerde wandelroutes 
te over. U slaapt twee nachten ‘op hoogte’ in het Troodos. 

Dag 5 en 6: Platres - Paphos
Twee dagen Paphos geven u voldoende tijd om dit gezellige plaatsje en de omgeving te verkennen. 
Het archeologische park met de prachtige mozaïeken en de Koningsgraven zijn een “must see” 
hier. Op dag zes gaat u verder op ontdekkingstocht door Paphos of neemt u een frisse duik in de 
zee of in het zwembad.

Dag 7 en 8: Paphos - Limassol - Larnaca
U sluit de reis af in Limassol. De laatste avond heerlijk uit eten in de oude stad of bij de nieuwe  
Marina. De laatste dag rijdt u terug naar de luchthaven van Larnaca voor de terugreis naar  
Nederland. 
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v.a.€ 529p.p.

De bezienswaardigheden van Cyprus 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Larnaca v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

in samenwerking met Isropa Reizen - 3002P


