Cyprus: Couleur Locale 8 dagen
in samenwerking met Isropa Reizen - 3001P

€ 448

v.a.

p.p.

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

Reisbeschrijving

2
1

4

3

Er is haast niets leukers dan Cyprus met uw eigen huurauto te ontdekken en onderweg te overnachten in verschillende ‘couleur locale’ accommodaties. Het is de perfecte
manier om het relatief kleine Cyprus te ontdekken. Het ‘couleur locale’ label betekent
kleinschalige accommodaties die vrijwel altijd landelijk gelegen zijn buiten de
toeristische centra. Ze variëren van eenvoudig tot luxe, maar persoonlijke service en
gastvrijheid staan hier standaard op de faciliteitenlijst. Zo ontdekt u het ‘echte’ Cyprus
op een gevarieerde manier.

HOOGTEPUNTEN
1 Paphos		

4 Anogyra

2 Troodos		

1 Paphos

3 Tochni

DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Paphos
Bij aankomst op de luchthaven van Paphos staat de huurauto voor u klaar. Vanaf de luchthaven
is het slechts een klein half uurtje rijden naar het centrum voor de eerste en tweede overnachting.
De reis begint in het gezellige stadje Paphos. Hier treft u een keur aan archeologische
bezienswaardigheden aan, maar ook een gezellig centrum met een haventje met restaurants en
terrassen.

Dag 3: Paphos - Platres in het Troodos gebergte
Een prachtige tocht voert u naar het Troodos gebergte. Hier bezoekt u natuurlijk het Kykkos klooster.
Maak ook de fraaie wandeling naar de Kaledonia waterval bij Platres, dit is zeker de moeite waard.
Het wijndorp Omodos herbergt een fraaie antieke druivenpers. Het nabij gelegen Agros is bekend
om ambachtelijke rozenproducten. In het bergdorpje Kakopetria met haar schilderachtige straatjes
en gezellige terrasjes is het goed toeven.

Dag 4: Troodos - Tochni
Op dag vier rijdt u langzaam het gebergte uit richting Tochni, halverwege Larnaca en Limassol. De
omgeving van Tochni is een heerlijk gebied om te wandelen.

Dag 5: Tochni
Neem tijdens uw verblijf in Tochni vooral ook een kijkje in het archeologisch interessante dorpje
Choirokoitia. Ook de omgeving van Anogyra is een perfect wandelgebied.

Dag 6 en 7: Tochni - Anogyra
Vanuit Tochni maakt u vandaag een mooie route naar Anogyra. In Anogyra zit u op slechts een
kwartier rijden van één van de mooiste stranden van Cyprus: Pissouri Beach. Ook de opgraving van
Curium is een bezoek zeker waard.

Dag 8: Anogyra - Paphos
Aan het einde van de reis rijdt u terug naar de luchthaven van Paphos voor de terugvlucht naar
Nederland.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

