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Velkommen til Cypern 
 

Juul Property byder velkommen til øen med mere end 320 solskinsdage om 

året. Øen med Europas flotteste strande, antikke kulturskatte og 

naturoplevelser. Et sted med plads til afslapning og fordybelse eller en aktiv 

ferie med golf, dykning og familieliv.  

 

Glæden ved at bo i Kapparis-området er især at beliggenheden kun er få 

minutter fra alle faciliteter: strande, vandsport, barer, restauranter og 

butikker. Det er et fredeligt sted med et godt udvalg af taverner, der serverer 

lokale retter. I løbet af bare 5-15 min. besøges de mere travle feriesteder i 

Protaras, Pernera og Agia Napa, hvor der findes yderligere aktiviteter for 

enhver smag. 

 

I denne infomappe har vi samlet informationer og nyttige tips, som vi håber 

vil hjælpe jer på vej i ferien. Endnu engang velkommen til Cypern, og rigtig 

god ferie! 

  

 

 

Juul Property LTD 

Mail: adm@juulejendomme.dk 

Tel: +45 87 30 17 61  

 

Lokalt personale 

Rosie +357 99 816 775  

 

Pool-service 

Paul Browne +357 97 637 420 

 

Spies guider, Cypern 

Mail: cypern@spies.dk / lcaoffice@spies.dk 

Tlf. +357 99 68 44 63 / +357 23 721 422 (8 – 20) 

 

Star Tour’s guider, Cypern 

Tlf. +357 23 845 271 (8 – 20) 
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Taxi: 

Renos - +357 99 605 190 (til lokale ture inkl. Protaras) 

Panicos - +357 99 637 794 (til Agia Napa eller lufthavnen) 

 

Villaens adresse: 

Blue Water Bay Village 35, Kapparis 

5290 Paralimni 

 

Internet: 

Huset er forsynet med trådløst internet, som er inkluderet i prisen.  

Brugernavn er: CYTAC 68718 

Password er: B1AE070E6F 

 

Safety Box: 

Findes i skabet på 1. sal over vaskemaskinen. Kode: 2703 A 

 

Vigtige telefonnumre  

SOS ved akut behov for ambulance eller politi: 112  

Visa/Dankort - spærrenummer: +45 44 89 29 29  

MasterCard - spærrenummer: +45 44 89 27 50  

Eurocard - spærrenummer: +45 36 73 71 00  

Lægemodtagelsen på sygehuset LITO i Ayia Napa og Fig Tree Bay:  

+357 23 811 111 

 

 

Lidt fakta 
• Sæson: april – oktober 

• Flyvetid fra Danmark: ca. 4 timer 

• Tidsforskel: +1 time 

• Valuta: Euro 
 

• Befolkning: ca. 1.100.000. ca. 80 % bor på den græske del. 

• Areal: 9.251 km2 37,5 % af øen er besat af Tyrkiet, 3 % er FN´s bufferzone og  

   yderligere 3 % er engelsk militærområde.  

• Religion: Den græske befolkning hører til Cyperns græskortodokse kirke. 

• Styreform: Republik 
 

Cypern er Middelhavets tredjestørste ø og den østligste ø i Middelhavet. 

Cypern måler 240 km i længden og er 100 km bred (inklusiv den Tyrkisk 

besatte del) Tyrkiet er beliggende 75 km mod nord.  

Andre nærliggende områder omfatter Syrien og Libanon mod øst, Israel 200 

km mod sydøst, Egypten 380 km mod syd, 400 km til Rhodos, og 800 km til det 

græske fastland. 
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Lokalområdet 
 

Dette område har bevaret sin lokale græske charme i hyggelige og 

fredelige omgivelser, og alligevel med kort afstand til alting.  

Denne del af øen er kendt for sine hvide sandstrande og turkisblå vand, den 

nære kystlinje er oversået med gode finkornede børnevenlige strande, 

afsondrede sandede bugter og grotter, og hyggelige havne med lokale 

fiskere, og er ideelt til en afslappende ferie med kort afstand til det hele.  

 

Et par minutters gang fra villaen, finder du Kennedy Avenue (Leofors 

Kappari) med forskellige barer, gode taverner og restauranter. Her finder du 

endvidere mindre supermarkeder, souvenirbutikker, biludlejning, bank, bager 

mv.  

Få minutters kørsel fra huset finder du METRO.  

Her kan du få stort set alt, og du handler sammen med den lokale befolkning 

til deres priser, i stedet for de noget opskruede priser i de helt store 

turistområder. (se infoblad længere fremme) 

 

På 1. April Street finder man 3 øvrige varehuse, bl.a. Lidl.  

(Morgenbrød fra Lidl kan anbefales) 

(Kør op for enden af vejen, drej til højre på Kennedy Avenue og fortsæt forbi 

alle butikker og restauranterne, drej til venstre ved drivhusene, fortsæt ligeud 

i et kryds, forbi politistationen til du kommer til en meget stor rundkørsel, tag 1. 

vej og her finder du 1. April street)  

 

Transport 

 

Busser 

Cypern har et godt busnet – både i byerne og på landet.  

Helt nye busser kører hver halve time fra Paralimni mod Kaparas, Pernera, 

Protaras / Fig Tree Bay, Connos Bay, Cavo Greco, videre til Agia Napa og 

tilbage igen - og turen koster kun 2 euro.  

I perioden maj-oktober kører bussen tre gange i timen i dagtimerne. 

Nr. 102 mod Pernera, Portaras, Cavo Greco, Agia Napa Waterpark 

Nr. 101 retur igen.  

 

Det nærmeste stoppested er hen til rundkørslen, og 1. vej til venstre.  

HUSK at det er i venstre side i skal tage bussen.  
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Busserne kører langs kysten, og dermed en længere vej end den lige vej 

mellem Paralimni og Agia Napa, men en rigtig fin tur, hvor man får set hvor 

de forskellige områder ligger i forhold til hinanden.  

 

Mellem Agia Napa og Nicosia er der desuden en direkte buslinje, med 

oftest afgang én gang om dagen. Man tager fra Agia Napa om morgenen 

og kommer retur med den samme bus sidst på eftermiddagen.  

I højsæsonen (juni-august) er der flere afgange. Billet købes i bussen. 

 

Bus (fra Agia Napa)til Larnaca ca. 6 euro til Nicosia ca. 12 euro.  

 

Taxi 

Der er mange taxier, men standarden varierer en del. Mange af dem 

medbringer op til syv passagerer. Som regel kan man praje en taxi på 

gaden, og 95 % af dem kører efter taxameter. 

Taxi til Protaras / Fig Tree Bay ca. 11 euro, til Agia Napa 23 euro, til Larnaca 

ca. 80-90 euro. Servicetaxi fra Paralimni via Agia Napa til Larnaca ca. 27 

euro, går hver anden time 7-17. Om aftenen er taxa dyrere, aftal prisen før 

turen startes.  

 

Prisen kan dog variere afhængig af hvor mange passagerer, der deler 

taxien. Normalt gælder prisen for 1-4 passagerer, men er man flere i taxien, 

koster det 2-3 euro ekstra. Når man ringer for at bestille en taxi, bliver man 

altid spurgt, hvor mange der skal køre med.  

Det er vigtigt, at man opgiver det nøjagtige antal, da man ofte må dele 

taxien med andre.  

 

Taxierne har sjældent autostole til børn – bed eventuelt om det ved 

bestillingen. Under alle omstændigheder har autostolene ikke samme 

standard som i Danmark. Det er ikke ualmindeligt, at man lejer en taxi med 

chauffør for en hel dag. Men husk altid at aftale prisen på forhånd.  

En tur inden for turistrejsemålene koster sjældent mere end 7-9 euro. 

 

Biludlejning 

Det er muligt at leje bil, og du finder alle de store biludlejningsfirmaer på øen. 

Alle udlejningsbiler har røde nummerplader. 

 

Cypern har venstrekørsel, hvilket er et levn fra dengang, øen var engelsk 

kronkoloni. Vær dog opmærksom ved vejkryds, hvor reglen for højre 

vigepligt stadig gælder.  
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Trafikken kan være hektisk. I byerne er hastighedsbegrænsningen  

50 km/t, på landevej 65 km/t og på motorvej 100 km/t. Politiet foretager ofte  

både hastighedskontrol og spiritusrazzia. Den tilladte promillegrænse er en 

anelse højere end i Danmark, men vi anbefaler, at du har samme indstilling  

til dette som derhjemme. 

 

I de større byer må man kun parkere i afmærkede båse med tilhørende 

parkometre. Der findes også parkeringspladser med betalingsanlæg. De er 

nemme at finde og har information på engelsk. Sørg altid for at have mønter 

i bilen, da det kan være svært at veksle. 

 

Vær opmærksom på at forsikringer på lejede biler og motorcykler ikke 

dækker på den tyrkisk besatte del, da denne stat ikke er anerkendt af  

andre lande end Tyrkiet selv. 

 

Cypern har brugt mange penge på vejnettet de senere år. Langs sydkysten 

findes der rigtig gode veje. Størstedelen er to- eller tresporede motorveje, 

som forbinder Protaras / Fig Tree Bay i øst med Paphos i vest. En køretur fra 

Fig Tree Bay til Paphos tager ca. 3 timer. 

 

Knallert og motorcykel 

Knallerter, motorcykler og scootere kan lejes. Vores erfaring siger dog, at det 

ikke er anbefalelsesværdigt. Der sker mange ulykker, og ofte er de meget 

alvorlige. Det skyldes ofte de høje hastigheder kombineret med 

venstrekørslen. 

 

Hvis du alligevel ønsker at leje et tohjulet køretøj, så skal du sørge for, at det 

har en rød nummerplade. Det er påbudt ved lov, at man skal bære hjelm – 

politiet er ret strikse med, at loven følges på det punkt. 
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Byer & seværdigheder 
 

Paralimni (5 min.) En kort køretur på ca. 5 min. Bringer dig helt tæt på det 

lokale cypriotiske liv og atmosfære, i centrum af byen Paralimni med et 

bredt sortiment af butikker, taverner, cafeer og butikker.  

Mange af de mennesker som måtte flygte over hals og hoved fra deres hjem 

i Famagusta, er i dag bosat i Paralimni området. Nedenfor Paralimni, mod 

Middelhavet, ligger området Kapparis hvor villaen er beliggende. 

 

Dherynia (10 min.) grænser op til det besatte område i nord. Her er der flere 

udsigtspunkter med fremragende kig ind over Famagusta. Det er også her 

du finder det nybyggede turistcenter med info om Famagusta og den 

tyrkiske besættelse. På taget af bygningen kan man med kikkert se de 

græske vagtposter, UN, de tyrkiske vagtposter og videre ind over 

Famagusta. 

 

Protaras (5 min.) Kører man til ”det nye Agia Napa”, finder man hurtigt et hav 

af restauranter, barer, souvenirbutikker, tøjbutikker supermarkeder (bl.a. 

LIDL)mv. og Protaras berømte hvide sandstrande, og i særdeleshed, Fig Tree 

Bay, hvor du kan finde aktiviteter, såsom snorkling, jet-ski, parasailing mv. 

Fig Tree Bay er beliggende i højre side af byen, og er klart at foretrække. 

 

I udkanten af Protaras, højt beliggende på en stejl klippe, ligger en lille 

malerisk stenkirke (Church of Ayios Ilias), hvorfra der er en storslået udsigt 

over det omkringliggende landskab. 

 

Cape Greco (10 min.) Lige mellem Protaras og Agia Napa ligger Cape 

Greco, som er placeret på det yderste sydøstlige punkt på øen. Dette 

område indeholder en national park, med et areal på 390ha, og tilbyder 

faciliteter til vandreture, picnic, cykling, ridning, klatring, svømning og 

dykning.  Udsigtspunkterne i dette område er nogle af de bedste på øen. 

Mellem Protaras og Cavo Greco finder man Connos Bay. En fantastisk flot og 

børnevenlig sandstrand med en hyggelig snack restaurant. 

 

Agia Napa (15 min.) er et populært turistmål bygget op omkring et flot 

gammelt kloster. Udover et dynamisk natteliv og dejlige restauranter, byder 

området omkring byen på mange flotte lavvandede, finkornede 

sandstande. Der er 12 strande, som har blå Flag, de to længste og mest 

populære er Grecian Bay og Nissi beach. Parasol og solstol ca. 5 euro pr. 

dag, findes på stranden frem til slutningen af november. 
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Larnaca (40 min.) 

Larnaca er beliggende på den sydlige del af Cypern og er et af de i alt seks 

distrikter på Cypern. Larnaca-distriktet dækker et areal på 436 m² miles 

(1.229 kvadratkilometer) med Troodos bjergene, der dækker en stor del af 

den vestlige del. Larnaca er godt placeret i centrum af et omfattende 

vejnet.  motorveje giver direkte adgang til Nicosia (den delte 

hovedstad)mod nord, Limassol & Paphos i vest til den attraktive vestlige del 

med Agia Napa og Protaras / Fig Tree Bay mod øst.  

Der er mange attraktioner lige fra kamel park til arkæologiske steder og 

kirker af historisk betydning. Saltsøen i Larnaca er hvert år kulisse for et hav af 

flamingoer før den tørrer ud. 

 

Nicosia / Lefkosia (2 timer) 

Cyperns delte hovedstad er bestemt et besøg værd.  

Her er kirke og moské, pool og hamam, euro og lira op mod hinanden.  

 

Nicosia er den sidste delte hovedstad i Europa, hvor bufferzonen kendt som 

"den grønne linje" adskiller hjertet af byen i to. Dens gader er halveret af 

barrikader, sandsække og forviklinger af pigtråd, et faktum, som er en 

skændsel for den civiliserede verden i det 21. århundrede. 

Men indtil en fredsplan er fundet, og de tyrkiske tropper væk, er tyrkiske og 

græske cyprioter adskilt af FN’s 'grønne linje'.  

 

Den gamle bydel er afspærret for trafik, og her er der rigtig mange gode 

butikker at shoppe i, hyggelige restauranter og samtidig helt tæt på 

grænsen. I den nyere bydel finder du mærkevarebutikker, fastfood 

restauranter osv. Kommer du i bil til Nicosia, følger du den store vej, til den 

slutter i den nyere del af byen. På højre side ligger der en gammel voldgrav, 

som i dag er grønt område. Mulighed for parkering flere steder ved 

voldgraven. Bag voldgraven ligger den gamle bydel.  

 

Fra Agia Napa kører der også busser direkte til Nicosia (se punktet Transport)  

 

Famagusta (afhænger af check point) 

Byen Famagusta er placeret i Den Tyrkisk besatte del af Cypern lige op af 

”den grønne linje” og var det administrative centrum for distriktet før 

invasionen i 1974. Det var også Cyperns absolutte turistmekka med lange 

sandstrande, restauranter og top hoteller, og den første turistdestination på 

øen.  
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Tyrkiet brugte efter invasionen 5 år på at rømme byen for folks ejendele, biler, 

penge, byggematerialer mv. og som et sørgeligt resultat heraf, står nu kun 

en "spøgelsesby" tilbage. Blot for at håne Græsk cyprioterne har man ladet 

den stå og forfalde mere og mere uden at gøre noget.  

Byen betyder meget for alle Græsk Cyprioter, og den vil udgøre en 

væsentlig del af enhver forhandling om den fremtidige genforening.  

De øvrige byer der nævnes her, (på nær denne) er alle beliggende på den 

sydlige del af Cypern. 

 

Guidet tur til Famagusta  - Mr. John - 00357 9962 2139 med privat afhentning 

ved huset. 

KAN STÆRKT ANBEFALES! 

Efter den tyrkiske besættelse af den nordlige del af Cypern var grænsen 

lukket i mange år, men nu er det igen muligt, at opleve denne specielle by. 

 

I Famagusta findes nogle af de bedst bevarede eksempler på 

Middelhavsområdets middelalderarkitektur. man promenerer ind i den 

gamle by til den smukke St. Nicolas-katedral, som af tyrkerne er omdannet til 

en moské, Lala Mustafa Pasha, og som følge heraf, desværre har ødelagt 

uvurderlige kristne kalkmalerier. Her får du også tid til at slentre rundt på 

egen hånd og måske besøge Othellos tårn. Tårnet har fået sit navn efter 

Shakespeares stykke, som hovedsageligt udspiller sig i Famagusta. Du kan 

også gå op på den smukke venetianske bymur og beskue byen fra oven. 

 

Der foretages et badestop ved den berømte strand i Famagusta, hvor du 

kan nyde havets svalende bølger og bare slappe af. 

Her er et stykke af den flotte strand ryddet for miner, og åbnet op for 

offentligheden, og du kan på helt nært hold gå langs nogle af hotellerne og 

fra stranden se ind over til det enorme lukkede og mennesketomme 

turistområde, hvor pigtråd og vagtposter meget tydeligt markerer hvor man 

må gå til. Det er dog ganske ufarligt, og en rigtig god oplevelse for hele 

familien. 

Husk! 

Pas, badetøj, håndklæde og solcreme. 
 

                                                          Famagusta kan ses når man går ned til 

                                                         vandet fra huset og til venstre (mod 

                                                          Firemans Beach). 
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Troodos bjergene 

Troodos er et frodigt og afvekslende bjergområde nord for Limassol.  

Højeste punkt hedder Mount Olympos og måler 1.952 meter. Om vinteren  

og ind i foråret er marker og veje dækket af sne. Om sommeren tager 

storbyboerne herop for at nyde den friske, kølige luft. Der er meget at se  

i bjergene, bl.a. ni byzantinske kirker. Hver enkelt lille by har sin egen specielle 

charme, og indbyggerne er meget gæstfrie. 

 

Man oplever nemt Troodos bjergene i bil, og man kan køre hele vejen 

igennem på fine veje. Man skal dog ikke leje bilen med den mindste motor. 

Husk at tanke bilen i Limassol eller Nicosia, da der er langt mellem 

tankstationerne i bjergene. Udenfor sæsonen kan der være koldt oppe i 

bjergene, så medbring lidt varmt tøj. 

 

Lania (bjergene) kaldes for kunstnerbyen, idet mange kunstnere har bosat 

sig her. Om foråret er byen kendt for sin blomsterpragt. Her kan man købe 

håndværk, keramik og kunst. Midt i byen ligger der en lille butik, som sælger 

mundblæst glas. Man kommer nemmest hertil via Limassol. Parkér bilen i 

udkanten af byen og gå resten af vejen til fods. 

 

Platres (bjergene) er feriebyen for Nicosias indbyggere. Byen bærer præg af 

det lidt bedre borgerskab med dyre huse osv. Cyperns præsident har sit 

sommerhus i nærheden. Man kommer nemmest hertil via Limassol. 

 

Omodos (bjergene) er en meget gammel by i traditionel stil. Byen ligger i et 

smukt område, som er kendt for sin vindyrkning. I nærheden ligger der flere 

små vinfabrikker, hvor du kan købe lokalproduceret vin. Her er mange små 

gader med boder, lokale huse man bliver vist rundt i og et meget flot kloster 

med en malerisk udsigt. En rigtig hyggelig by som bestemt er et besøg værd. 

 

Agros (bjergene) er kendt for sine rosenprodukter. Blomsterne dyrkes på 

markerne rundt omkring byen, og på en lille, familiedrevet fabrik kan man se, 

hvordan f.eks. rosenlikør, ansigtsvand og rosenolie fremstilles. Man kan købe 

det hele i det tilhørende fabriksudsalg. En lille flaske destilleret rosenolie koster 

ca. 3 euro og er en god gave til familie og venner derhjemme. 

 

 

Figardou. Hele byen fungerer som museum med gamle, 

velbevarede huse. I dag bor her blot fem indbyggere. Man 

kommer nemmest hertil fra Nicosia. 
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 Klostre og kirker 

I Troodosområdet findes der mange fine kirker. Ni af dem er optaget på 

UNESCO’s verdensarvsliste takket være deres fresker og ikoner. Er kirken 

aflåst, når du kommer, kan du banke på i nabohuset og spørge, om de  

kan lukke dig ind. Ved et kirkebesøg er det kutyme, at man lægger et lille 

kontant bidrag, 2-4 euro er passende. 

 

Kykkoklostret i Troodos: 

Et kendt, græsk-ortodoks munkekloster. Desværre har ildebrande ødelagt 

det oprindelige kloster, så bygningerne, man ser i dag, er fra 1800-tallet. 

Åbent dagligt kl. 8-18. Det er også muligt at overnatte. (Dæk skuldre og knæ 

inden du går ind). 

 

Lazaroskirken (Larnaca): 

Ifølge bibelen vækkede Jesus Lazarus fra de døde. Han kom senere til 

Cypern, hvor han blev øens første biskop. På hans gravsted byggede man  

i 800-tallet Lazaroskirken. Man kan gå ind i kirken og se sarkofagen, hvor han 

siges at være begravet. 

 

Agia Panayia: 

Klostret i Agia Napa ligger midt i byen, blandt barer og diskoteker 

(forlystelsesdistriktet). Klostret er ikke længere beboet. Åbent i dagtimerne. 

Ved siden af klostret findes en lille kirke. 

 

Dionysos’ villa 

Antikt hus, som blev udgravet i 1962. Fantastiske gulvmosaikker med scener 

fra den græske mytologi. Over mosaikgulvene har man opbygget vægge, 

så man kan se, hvordan de forskellige værelser så ud. Smuk udsigt. Ligger et 

stenkast fra borgen og havnen i Paphos. Åbent på hverdage kl. 8-18.  

Entre 2 euro. 

 

Besøges kirker og klostre skal skuldre og knæ gerne tildækkes. 
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Om Cypern 
 

Cypern er Middelhavets 3. største ø og har noget at tilbyde for alle, hvad 

enten man søger storbyen, sol og strand, historiske udflugter eller smukke 

naturoplevelser. Og cyprioterne er utrolig gæstfrie. 

 

Cypern har masser af fantastiske strande og du kan besøge mange af dem 

til fods eller med megen lidt transporttid. Tværs over øen strækker 

bjergkæden Troodos sig med Olymposbjerget som det højeste punkt. Her 

finder du idylliske landsbyer, hvor tiden har stået stille, og området har 

mange fine vandrestier, idylliske bjerglandsbyer og flotte vandfald.  

 

Historien om Cypern er en fortælling om Den græske kærlighedsgudinde 

Afrodite, der i følge mytologien blev født af havets skum ved Cyperns kyst. 

Hun gik i land ved Petra tou Romio-klippen udenfor Paphos, som i dag er et 

populært udflugtsmål. Men øen vrimler med oplevelser.  

Afrodites tempel, udgravningerne af den antikke by Nea Paphos med fine, 

romerske mosaikker, middelalderslottet i Limassol, idylliske bjergbyer, 

vandfald og kløfter i Troodos bjergene, Nicosia den delte by, Famagusta og 

meget mere. 

 

Cypern har været under græsk, romersk, fransk, italiensk, tyrkisk og engelsk 

herredømme. I 1974 besatte Tyrkiet den nordlige del af øen, som indtil da 

havde været det mest populære turistområde. Den daværende lufthavn 

ligger nu indenfor UN´s bufferzone og benyttes i dag af UN. I dag kan man 

besøge den tyrkisk besatte del i op til tre døgn. Der er bl.a. grænseovergang 

i Agios Nicolaus, Pyla og Nicosia. Fra grænseovergangen ved Agios Nicolaus 

tager det ca. en halv time at køre til Famagusta (spøgelsesbyen). 

 

Hovedstaden Nicosia midt på øen er et unikt besøgsmål for alle gæster på 

Cypern. Den gamle bykerne er omgivet af tykke forsvarsmure, som 

venetianerne byggede i 1500-tallet. Indenfor murene findes mange 

interessante, historiske bygninger, små butikker og hyggelige restauranter.  
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De cypriotiske strande 
 

Hele øen har selvfølgelig masser af strande, men på denne del af øen er 

suverænt de mest attraktive, og denne feriebolig er perfekt beliggende i 

forhold til områdets flotte strande hvor afslapning, vandsport og snorkling 

nydes i fulde drag. 

Her er alt lige fra store meget populære strande til små idylliske strande som 

man praktisk talt kan have for sig selv.  

Et must er Fig Tree Bay, Connos Bay og Nissi Beach  

 

Se alle de populære og lækre strande i vores brochuremateriale. 

Eller klik ind på www.DenPerfekteFerie.dk 

 

 

Flagsystemet 

Generelt er langt de fleste strande finkornede børnevenlige sandstrande, 

men vær opmærksom på forskelle i dybde, strøm osv. Hold altid opsyn med 

dine børn. Svøm parallelt med stranden og vær opmærksom på motorbåde 

og vandscootere, hvor du bader. Bad ikke alene eller efter mørkets 

frembrud.  

 

Der er flagsystem på strandene, men reglerne er ikke ens. Er der 

undervandsstrøm, flages med rødt for badeforbud. Stol ikke helt på flagene, 

men bedøm selv badeforholdene, når du er I vandet. Normalt er der ikke 

problemer med undervandsstrøm ved store offentlige strande, men du bør 

være forsigtig, hvis du bader fra klipper. Oftest vil flagenes betydning være 

således: 

• Grønt flag: Du kan bade uden den store risiko. 

• Gult flag: Udvis ekstra forsigtighed. 

• Rødt flag: Badeforbud. 

 

 

Dykning 

I Cyperns turkisfarvede hav er sigtbarheden god mere end 30 meter nede  

i dybet. Under havets overflade findes en anderledes og stille verden med 

fisk og koraller i alverdens former og farver. Ud for Larnaca er der også en 

stor bilfærge man kan dykke ned til. Man kan foretage introduktionsdyk, 

tage certifikat eller tage på dykkerudflugter. Kontakt fx dykkerfirmaet Easy 

Divers i Protaras på telefon: +357 23 833 662. 
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På egen hånd 
 

Waterworld 

Stor vandpark lidt udenfor Agia Napa. Her findes alt fra rolige flodsejladser til 

20 meters frit fald samt afdelinger for de mindste. Vandrutsjebaner, pools og 

bølgebassin - noget for enhver smag. Om sommeren kan der være lang kø 

til indgang i parken. Åbent i april-oktober kl. 10 – 17.   

Se evt. www.waterworldwaterpark.com 

 

Ocean Aquarium (ligger indenfor gåafstand) 

Er Cyperns største akvarium med alverdens fisk – fladfisk, piratfisk, hajer og 

pingviner. Udenfor akvariet findes en park med dyr som skildpadder, 

krokodiller, aber og fugle. En hyggelig oplevelse for hele familien. 

www.protarasaquarium.com (hen til rundkørslen og lige over- 150 m på 

venstre hånd)  

 

Vandreture & mountainbiking 

Cypern byder på smukke, uspolerede landskaber velegnet til vandreture. 

Især anbefales naturstierne (Atalante, Kaledonia og Persephone) i Troodos-

området. Alternativt Afrodite og Adonis i Akamasområdet eller stier i skovene 

ved Macharias og Limassol. Troodos bjergkæde har grusveje til aktive 

mountainbikers. Du kan også følge den 220 km lange Bespamark og Kyrenia 

bjergkæde med fantastisk udsigt og udsyn til skjulte kulturskatte. 

 

Ski 

Du kan stå på ski på Olympos i Troodos-bjergene, som har fire skilifte. 

Sæsonen varer fra januar til medio marts. Der er fra ferieboligen ca. 1,5 

timers kørsel til bjergene. 

 

Ridning 

Øen har flere ride centre hvor du kan komme med på flotte rideture 

gennem naturen. Alle steder har professionelle træningsfaciliteter og 

instruktører. 
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Golf 
Cypern er et paradis for golfspillere, da du kan spille golf hele året i et ideelt 

middelhavsklima. Vælg mellem fire internationale golfbaner med 18 huller, 

som alle ligger i smukke omgivelser med anlagte bakker og udsigt ud over 

Middelhavet. Golfbanerne findes i Paphos-regionen ca. 2 timers kørsel på 

motorvej. 

 

Aphrodite Hills: ligger 20 km fra Paphos, tæt ved Afrodites fødested, på 2 

plateauer i smukke omgivelser. Fra mange huller er der en flot udsigt over 

havet. 

 

Eléa Golf Club: Designet af sir Nick Faldo og opfylder selv de mest kræsne 

spilleres behov. 

 

Minthis Hills Golf: Ligger 10 km fra Paphos i et meget smukt naturområde 550 

meter over havet. Golfbanen er anlagt omkring vingårde og et lille kloster fra 

det 12. århundrede. 

 

Secret Vally: Ligger 18 km fra Paphos tæt ved Afrodites fødested og i 

imponerende omgivelser i en dal med store træer og spændende klipper. 
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Underholdning 

Magic Dancing Waters  

Beliggende i Protaras, dette er et show, der er en spektakulær kombination 

af dans vand, lasere, ild og røg. Oplev en fantasifuld præstation 

19.400 dyser, 480 spot, 162 kraftige vandpumper, 4 kraftige motorer, 5 røg-

systemer, 2 brandsystemer og 2 fuld farve lasersystemer. 

En fantastisk kombination af dans vand, lasershow, vulkanudbrud, brand og 

røg i et show. Beliggende i hjertet af Protaras ved siden af McDonald’s. 

• Restaurant  

• Cafeteria - Bar  

• Parkering  

• handicapfaciliteter  

• Ideel til både børn og voksne  

• Night Show (hver aften begynder kl 21.00) 

 

Se mere på: www.magicdancing.szm.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

Gå en tur på havbunden i Protaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se mere på: www.underseawalkers.com 
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Mad og drikke (se restauranter på næste side) 

 

På Cypern findes restauranter med menukort fra hele verden, og der er 

masser af fantastiske steder.  

Køkkenet minder meget om det græske og alligevel er der store forskelle.  

For eksempel krydres den cypriotiske variant af tzatziki med mynte. En typisk 

lokal ret er halloumiost, som grilles og steges i olie. Den serveres ofte som 

forret. Cyprioterne spiser også gerne osten med pitabrød og salat samt 

”lountza”, som er en slags hamburgerryg, og det smager fantastisk.  

 

Hvis du har mod på at prøve nationalretten, så prøv øens gode ”meze”, som 

er forskellige småretter. Begynd med salat og ”taramosalata” (fiskerogn rørt 

op med mayonnaise) eller tzatziki. Herefter kan du vælge mellem kød, fisk 

eller en blandet meze. Den blandede meze plejer at indeholde alt fra 

forskellige salater til blæksprutter og grillede koteletter. Som regel kommer 

retterne ind på forskellige fade og så tager man for sig af retterne. På den 

måde kan alle smage lidt af hvert. 

 

Kebab er det cypriotiske svar på fastfood. Der findes to varianter.  

Den cypriotiske kebab består af stykker af svinekød, som grilles over kul  

og serveres med revet hvidkål, tomat, løg, agurk og persille. Den kan også 

serveres med en blanding af svinekød og en slags kødboller. I de seneste  

år er donner kebaben kommet til Cypern. Den minder om den, vi spiser  

i Danmark og består af sammenpresset svinekød eller kylling, som grilles og 

derefter skæres i små stykker og serveres med salat og tzatziki. Der findes 

fastfoodrestauranter overalt på øen, og de er populære til frokost og 

middag. 

 

På Cypern spiser man normalt frokost kl. 13, når forretninger, skoler og 

kontorer har siesta-lukket. Middag spiser man oftest efter kl. 21. 

 

Det er forholdsvis billigt at gå på restaurant. Sodavand og mineralvand 

koster nogenlunde det samme som i Danmark. Importeret vin og øl er 

betydeligt dyrere end lokale mærker. Lokale øl er KEO og Carlsberg, da 

Carlsberg har bryggeri på Cypern. Cypern har egen vinproduktion. Mest 

kendt er Comandaria – en sød dessertvin, der smager af rosin. 

 

Det er frivilligt at give drikkepenge. Normalt giver man 5-10 % af regningens 

beløb på restauranter, caféer eller til taxachaufføren, hvis man er tilfreds 

med servicen. 
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Anbefalede spisesteder 

 
Kapparis: 

 
 

 

 

www.justitalian.com 

 

 

 

 

                                                     

     

 

 

 

 

www.magazaki-kebab.com 

 

 

 

 

Agia Napa: 

 

 

 

 

 

 

 

www.losbandidosmexican.com                                                               NIKITAS 

 

 

 

 

                                                                  Gardens restaurant, Nissi Avenue 

 

www.hokkaidocy.com 
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Shopping 
 

Der findes et fint udvalg af butikker i nærområdet – og endnu mere i 

turistbyerne som Agia Napa og Protaras / Fig Tree Bay og i Paralimni. Enkelte 

steder holder butikkerne lukket midt på dagen, og åbningstiderne varierer 

meget. De officielle åbningstider er: 

 

• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00 – 13.00 & 16.00 – 19.00 

• Onsdag og lørdag: kl. 9.00 – 14.00 

• Søndag: lukket 

 

Priserne er generelt cirka samme niveau som i Danmark. Dog er der visse ting 

som man med fordel kan købe her på Cypern: 

 

Briller 

Briller er ca. 30-50 % billigere end i Danmark. Stellene er af samme mærker 

som derhjemme og glassene har samme kvalitet. Optikerne er dygtige og 

foretager gerne synstest – dog er det hurtigst, hvis man selv medbringer 

synstest hjemmefra.  

 

Sko 

Der findes et stort udvalg af skobutikker og priserne er lavere end i Danmark. 

Der findes en række kendte skomærker som Ecco, Reebok, Bata, Rockport 

og Timberland. Billige sko findes typisk i skobutikkerne på landet, eksempelvis 

Shoe Box, hvor den nærmeste er beliggende i Paralimni. 

 

Tasker og skind 

Bløde kufferter er ca. 50 % billigere end i Danmark, mens de hårde 

varemærkekufferter plejer at være dyrere. Også et stort udvalg af skindtøj 

kan findes til gode priser. 

 

Guld 

Der findes en lang række guldbutikker. Der sælges oftest 18 karat guld, men 

også lavere karat kan findes.  Besøg blandt andet Agia Napa for at finde 

gode guldbutikker. 

  



 

 21 

Supermarket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset 

Huset 

LidL 

Metro 

Kokkinos 

Carrefour 

Slagter 
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Værd at vide 
 

Ambassade 

Danmarks ambassade ligger i Nicosia på adressen Royal Danish Embassy, 7, 

Dositheou Street, Parabuilding Block C, 4th floor, 1071 Nicosia.  

• Telefon +357 22 37 74 17.  

• E-mail nicamb@um.dk. 

 

Apotek 

Hedder på græsk ”farmakeio” de findes i de fleste byer, og har samme 

åbningstider som butikkerne. Der findes døgnåbne apoteker i Larnaca, 

Limassol og Fig Tree Bay. 

 

Sygehus – Ambulance 112 

Lægemodtagelse på sygehuset LITO  

i Agia Napa/Fig Tree Bay: +357 23 811 111 

 

Lægemodtagelse på sygehuset RAFAEL  

i Lamaca: +357 80 000 840 

 

Forsikringer 

Forskellige forsikringer giver forskellig erstatning i tilfælde af skade eller tab. 

Har du en privat rejseforsikring gennem dit forsikringsselskab, kreditkortselskab 

eller andet, skal du selv anmelde skaden eller tabet til forsikringsselskabet 

efter hjemkomsten. Uanset hvad er det vigtigt, at du gemmer alle kvitteringer 

på udgifter, som du har haft i forbindelse med skaden eller tabet og 

vedlægger dem anmeldelsen til forsikringsselskabet. Recepter på medicin 

skal vedlægges kvitteringer fra apoteket. 

 

Mobiltelefon 

Mobiltelefonnettet hedder CYTA GSM. Der er god dækning over hele 

Cypern. For at ringe til Danmark, skal du taste 0045 før det ønskede 

abonnementsnummer, og til et cypriotisk nummer 00357 

Husk at stille din telefon om til fast at vælge Cyta som udbyder, da det 

tyrkiske net er væsentlig dyrere. 

 

Aviser 

Gårsdagens danske aviser kan i sommerhalvåret købes i fødevarebutikker og 

i visse hotelreceptioner. I vinterhalvåret er det svært at få fat i danske aviser. 
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Post 

Åbent kl. 7.30–12.30, søndag lukket. Frimærker kan købes på postkontoret  

og i de fleste fødevarebutikker souvenirbutikker.  

 

Strømstyrke 

220 V. Stikkontakterne har tre huller og du kan købe en adapter i de fleste 

fødevarebutikker. Huset er dog forsynet med adapter i alle rum. 

 

Banker 

De fleste banker har åbent mandag-fredag kl. 8 00 til 12 30 

Hæveautomater findes i tilknytning til bankerne. Vekselkontorerne på 

turistrejsemålene har som regel åbent hele dagen (lukket søndag). Alle 

hoteller veksler penge. Nærmeste bank med udendørs vekselautomat ligger 

lige før rundkørslen på Kennedy Avenue. 

 

Kreditkort 

Kreditkort fungerer i de fleste butikker, restauranter og hæveautomater. 

 

Valuta 

Valutaen hedder euro (forkortes EUR eller €). 1 euro = ca. 7,44 kr.  

(januar 2012). 

 

Barer & diskoteker 

Udvalget er stort i Protaras og Agia Napa. Her kan du finde alt fra musik-  

og karaokebarer til shotbarer og sportsbarer med storskærms-tv. 

 

Benzinstationer 

De fleste ligger lige uden for eller i udkanten af turistrejsemålene.  

Åbent kl. 7–17. Lukket onsdag og lørdag eftermiddag samt søndag.  

Der findes benzinstationer med seddelautomater, som kan benyttes uden  

for åbningstiderne. 

 

Brandfare 

Om sommeren er der stor risiko for skovbrande i bjergene. Vær yderst 

forsigtig med cigaretter, tændstikker og lignende. 

 

Fotografering 

Der er fotoforbud i nærheden af demarkationslinjen og i militærområder 

samt i en del kirker og museer. Overtrædelse kan medføre umiddelbar 

konfiskering af kameraet og filmen. I værste fald kan det betyde udvisning  

af landet. 
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Antikviteter 

Det er ikke tilladt at udføre antikviteter, dvs. genstande som er mere end  

100 år gamle. 

 

Helsetips 

Klimaet, madkulturen og bakteriefloraen her på Cypern giver generelt ikke 

os danskere nogen problemer, men det at skifte døgnrytme og madvaner  

i løbet af ferien kan føre til mavebesvær. Drik meget vand! Også selvom 

varmen måske ikke føles så voldsom, så mister du megen væske i løbet af en 

dag ved poolen eller på stranden. Væskemangel er en almindelig årsag til, 

at vi turister bliver dårlige. Køb vand på flaske i supermarkedet. Solen er 

meget intens i sommerhalvåret. Drik meget vand! Anvend rigeligt med 

solcreme med høj solfaktor, når du opholder dig i solen. Beskyt børnene med 

rigeligt med solcreme, bomuldstøj og en kasket/solhat. Kontakt læge hvis du 

bliver forbrændt eller bliver dårlig. 

 

Myg og andre insekter 

Myg, myrer og kakerlakker er almindelige her på øen. Der findes insektspray 

og andre midler, som kan lindre eller løse problemet. I store dele af året er 

myg dog ikke et problem. 

 

Kriminalitet 

Kriminaliteten på Cypern er lav, men brug din sunde fornuft og tag ikke alle 

dine penge med, når du går ud. Kontakt politiet, hvis du bliver bestjålet.  

De udleverer dog aldrig kopier af din anmeldelse, så hvis dette er 

nødvendigt, må dit forsikringsselskab ringe til det lokale politi. Notér derfor 

navn og telefonnummer til den politibetjent, du har afgivet anmeldelsen til. 

 

Politi 

Politistationerne har åbent døgnet rundt og har næsten altid engelsktalende 

personale. Politistationen ligger i Paralimni. 

 

• Protaras / Fig Tree Bay - telefon +357 23 80 30 30 

• Agia Napa - telefon +357 23 80 32 00 

• Larnaca - telefon +357 24 80 40 40 

 

Rygning 

Det er strengt forbudt at ryge på offentlige kontorer, sygehuse og i taxier. 

Overtrædelse kan medføre bøde. 

 

Pas på med at smide cigaretskodder, alt er meget tørt. 
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Toiletter 

Afløbsrørene er smalle på Cypern, og de tilstopper derfor let. Toiletpapir og 

lignende skal placeres i spandene, som står ved siden af toiletterne.  

 

Vand 

Man kan drikke det, men vi anbefaler vand på flaske. Vandet fra 

vandhanen kan uden problemer benyttes til at lave mad og kaffe med, 

samt når man børster tænder. 

 

Drikkevand kan med fordel købes i automater på Kennedy Avenue. 

Medbring en af de store dunke til drikkevandskøleren, og for under 1 euro 

kan du få den fyldt op.  

 

Vand er en mangelvare på Cypern, hvilket du som turist dog ikke vil mærke 

noget til. Men det kan være værd at vide, at næsten alt ferskvand 

anvendes af turisterne. I maj-september er der lukket for vandet flere gange 

om ugen hos lokalbefolkningen. De fleste har forsynet sig med private tanke, 

som de fylder op de dage, hvor der ikke er lukket for vandet. Derefter må de 

spare meget på det. Som turist kan du derfor hjælpe cyprioterne ved ikke at 

lade vandet løbe unødigt, tage korte bade og slukke for vandhanen når du 

børster tænder. På den måde sparer du på de lokale ressourcer. 

 

Miljøet 

Tilgangen til vand og elektricitet er begrænset på Cypern. Tænd kun 

aircondition når der virkelig er brug for det, og lad dem aldrig være tændt 

når du forlader huset, luk i stedet aluminiums skodderne og lav gennemtræk. 

(pas på dørene)  

 

Alt affald i poser kan sættes ud i affaldsrummet ved vejen. 

Flasker, dåser, pap, glas mv. skal puttes i containerne på Kennedy Avenue, 

og må ikke henstilles i affaldsrummet. Hjælp til med at sortere affald, hvor der 

er kildesortering. Smid ikke affald på gaden, i naturen, på stranden eller i 

havet – anvend skraldespandene! 

 

Dåser, plasticflasker & 

juicekartoner                         Pap og papir                         Glas 
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Spørgsmål under ferien 
 

Opstår der spørgsmål under ferien, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe her 

på kontoret, og kræver henvendelsen at der kommer en forbi, er vores 

lokale medarbejder Rosie tæt på huset. 

 

Husets pool-mand Poul (englænder) vil komme forbi 1-2 gange om ugen, for 

at sikre at poolen altid er helt perfekt. 

 

 

Afrejse 

 

Ved afrejse skal sengetøj og håndklæder samles i underetagen, og 

rengøringen betales. Hvis i tager afsted før rengøringen er ankommet, 

lægges betalingen til dem på køkkenbordet. 

 

Såfremt noget er beskadiget under ferien, meddeles dette direkte til os så 

hurtigt som muligt, og inden gennemgang af huset. 

 

El- og vandmålere aflæses igen. (El aflæses i skabet tv. for hoveddør, og 

vandmåleren er bag udesofa mod vejen). 

Tag gerne et skarpt foto af målerne både ved ankomst og afrejse. 

Aflæsningerne kan mailes til adml@juulejendomme.dk ved hjemkomst.  

 

 

Transport & lufthavn 

Har i lejet egen bil er det blot at følge kørselsvejledningen tilbage igen. Bilen 

skal afleveres samme sted som den blev udleveret, og ved lufthavnen er der 

skiltet til dette område. 

 

Skal i med taxa, så sørg for at bestille den i god tid, så der ikke er noget stress. 

 

 

Ha´en fantastisk ferie her på Cypern….. og kontakt os endelig hvis der er 

spørgsmål. 


