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Deze gids bevat vijf hoofdstukken.

Over Cyprus 6-19
Inleiding. In het kort. Eten en drinken. 
Kort verblijf 

Reiswijzer 20-33
Voordat je weggaat. Vervoer naar Cyprus. 
Vervoer op Cyprus. Praktische tips

Top 10-selectie 34-55
De tien onbetwiste hoogtepunten van 
Cyprus

De beste hotspots 56-81
De lekkerste lunchadressen. De fijnste 
stranden. De beste musea. De rustigste 
plekjes, enzovoort

Verken het eiland per regio 82-186
De bezienswaardigheden van Cyprus, 
per regio

Kaarten en plattegronden Alle 
kaartverwijzingen hebben betrekking op 
kaarten en plattegronden op het omslag. 
Bijvoorbeeld A16J verwijst naar het 
vak waarin je Nicosia kunt vinden. 

Toegangsprijzen 
(voor Noord-Cyprus in Turkse lira)
Voordelig (minder dan b 2,50 / YTL 4,75)
Gemiddeld (b 2,50 à 5 / YTL 4,75 à 9,50)
Prijzig (meer dan b 5 / YTL 9,50)

Hotelprijzen 
Prijzen per tweepersoonskamer per nacht:  
b voordelig (minder dan b 60 / YTL 115)
bb gemiddeld (b 60 à 120 / YTL 115 à 230)
bbb prijzig (meer dan b 120 / YTL 230)

Restaurantprijzen 
Prijs per persoon voor een driegangen-
menu zonder drankjes: 
b voordelig (minder dan b 40 / YTL 77)
bb gemiddeld (b 40 à 60 / YTL 77 à 115)
bbb prijzig (meer dan b 60 / YTL 115)

A	verwijzing naar kaarten op omslag
B	adres
C	telefoon
D	openingstijden
J	toegangsprijs
E		restaurant of café bij of in nabijheid 

van bezienswaardigheid
F	dichtstbijzijnde metrostation	

G	aanbevolen tram-/buslijn
H		aanbevolen treinverbinding of dichtst-

bijzijnde station
M	tips ferry’s en boottochtjes
R dichtstbijzijnde luchthaven
L	toeristenbureau
N	andere praktische informatie
P		paginaverwijzing naar uitgebreide 

beschrijving

Gebruikte symbolen
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INLEIDING
Madrid is een van de grote hoofdsteden ter wereld. De inwoners 

zijn enorm trots op hun tradities. Ze bestellen cocido madrileño (een 
klassiek Madrileens stoofpotje), flaneren op zondagochtend in het 
Parque del Retiro en dansen op straat de chotis tijdens het San Isidro
festival. Bovenal maken ze het graag laat: ze eten om 23 uur en zitten 
tot het licht wordt bij de terrazas (openluchtcafés). De dagen zijn voor 
noodzakelijke bezigheden, zoals werken – Madrid komt ‘s avonds pas 
echt tot leven. Vergeet de klok en doe mee!

9inLEidinG

INLEIDING
Cyprus is een land van contouren en licht, van heuvels, valleien en 
vlakten. Er zijn stranden, maar geen eindeloze zandstranden. De 
hitte van de zomer lijkt al het leven uit het eiland te halen, maar de 
winterregens brengen de spectaculaire kleuren terug. De archeo
logische wonderen van Cyprus zijn een geschikt onderwerp voor 
reisboeken.

Maar hoe zit het met het minder tastbare Cyprus? De rit naar 
het eerste hotel is vaak al een avontuur op zich. Verder zijn er de 
gastronomische belevenissen in de openlucht, ’s middags onder de 
zonwering en ’s avonds onder de sterren. Wandelen in de pijnbos
sen van het hooggebergte met zijn schitterende vergezichten is een 
onvergetelijke ervaring.

Het eiland is verdeeld in een Turks en een Grieks deel. In 1974 
bezetten Turkse troepen het noordelijk deel van het eiland om de 
TurksCypriotische bevolking te ‘beschermen’ tegen de Grieks
Cypriotische. In 1983 werd in het noorden de Turkse republiek van 
NoordCyprus uitgeroepen, die alleen werd erkend door Turkije. Op 
het zuidelijk deel ligt de zelfstandige republiek Cyprus.
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t Cyprus is te zien vanuit Klein-Azië en ligt vlak bij het 

Midden-Oosten, maar richt zich steeds meer op het Wes-
ten. Sinds 2004 maakt de Republiek Cyprus deel uit van 
de EU, en de meeste bezoekers komen uit Europa. 

Op het hele eiland wordt Engels gesproken, een overblijfsel uit 
de koloniale tijd. Cyprus heeft echter een geheel eigen, com-
plexe cultuur, die het gevolg is van de ligging en de geschiede-
nis. In de loop der eeuwen is het eiland overheerst geweest 
door de meeste grote mediterrane machten, waardoor de 
bevolking een gevarieerd en soms exotisch voorgeslacht kent.

De huidige tweedeling van het eiland is een indirect gevolg 
van de komst van de Ottomaanse Turken in de 16e eeuw. 
Deze tweedeling is zeer zichtbaar: overal langs de Groene Lijn 
zie je VN-soldaten en Griekse en Turkse vlaggen. Toch staan 
maar weinig bezoekers stil bij de politieke situatie: daarvoor 
biedt Cyprus te veel afleiding.

LandSChaP
Het eiland heeft twee belangrijke bergketens. Het Troödos-
gebergte in het midden komt tot 1951 m, hoog genoeg voor 
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sneeuw in 
de winter. De 
hoogste top van 
het Pentadak-
tylosgebergte 
(Be±parmak), in 
het Turkse deel, 
is 1046 m.
Jaarlijks zijn 
er zo’n 3350 
zonuren; tussen mei en oktober regent het nauwelijks.
De schapen compenseren het gebrek aan gras in de droge zomer 
door vetopslag in hun staart.

bEVoLkinG
■	Het eerste teken van menselijke bewoning dateert van 11.000 jaar 
geleden.
■	Het inwonertal bedraagt naar schatting 985.000, waarvan 640.000 
Grieks-Cyprioten en 180.000 Turks-Cyprioten, 8000 Armeniërs en 
maronieten, en de rest buitenlanders.
■	De Cyprioten hebben het hoogste huwelijkscijfer van Europa.

EConomiSChE faCtoREn
■	46 procent van het landelijke gebied is gecultiveerd.  
■	De belangrijkste gewassen zijn granen, aardappelen en citrusfruit.
■	De levensstandaard van de bevolking ligt net boven het EU-gemid-
delde. 
■	Vanwege het droge klimaat is er sprake van tekort aan drinkwater. 
Om daarin te voorzien, zijn drie ontziltingsfabrieken gebouwd voor 
de zuidkust en een vierde voor de oostkust, die samen 120.000 m3 
water per dag leveren.

toERiSmE
Het eiland trekt jaarlijks circa 2,5 miljoen bezoekers en het toerisme 
biedt werkgelegenheid aan zo’n 113.000 mensen ofwel 30 procent 
van de werkzame bevolking, waaronder veel immigranten.

11in hEt koRt

Cyprus2013_Wat&HoeSelect!.indd   11 03-01-13   15:13



12 oVER CYPRuS 

Cyprus produceert volop verse groente, fruit en 
vlees. Behalve de overbekende citrusvruchten 
zijn er in het seizoen ook volop perziken, prui-
men, kersen, meloenen en bananen te krijgen. 
Watermeloenen en andere vruchten worden vaak 
verkocht in kraampjes langs de weg. 

dE GRiEkSE kEukEn
Je zult veel bekende gerechten uit de Griekse keuken 
tegenkomen: moussaka, stifado, kebab en Griekse 
salade. Mezze of mezedhes is een verzameling van 
verschillende kleine gerechtjes die in de loop van de 
avond worden geserveerd. Het kan van alles zijn: 
vegetarisch, vis of vlees. Een geschikte manier om 
het Cypriotische eten te leren kennen. Een goed 
restaurant kan wel 30 verschillende mezze opdienen. 
Neem er rustig der tijd voor!

Kebab (souvlaki) staat op elke kaart, en lam komt 
ook veel voor, in de vorm van koteletjes of de tradi-
tionelere kleftiko, die bestaat uit grote stukken lam 
die langzaam zijn bereid in traditionele kleftiko-ovens. 
Cyprioten houden ook van gerookt vlees, met name 
van de traditionele loukanika-worst.

Vis is duur, maar kalamari – pijlinktvis gefrituurd 
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in beslag – is betaalbaar en overal verkrijgbaar. Andere 
mogelijkheden zijn zwaardvis, rode mul (barbouni in het 
Grieks), zeebliek en zeebaars. In sommige bergdorpen 
staat verse gekweekte forel op het menu.

Halloumi-kaas is een typisch zuivelproduct van het 
eiland. Het wordt gemaakt van geitenmelk en vaak ge-
grild geserveerd. De kaas is verkrijgbaar in de meeste 
supermarkten.

Ga beslist een keer naar een zaak waar de lokale 

13EtEn En dRinkEn

Cyprus2013_Wat&HoeSelect!.indd   13 03-01-13   15:13



14 oVER CYPRuS 

Cyprus2013_Wat&HoeSelect!.indd   14 03-01-13   15:13



bevolking zoetigheid koopt. Som-
migen zullen de traditionele Griekse 
desserts zoals baklava en cadefi 
te zoet vinden, maar tussen de 
vele soorten (pudding)gebakjes 
en allerlei koekjes, die je hier per 
gewicht koopt, vind je vast iets van 
je gading.

Ook in het Turkse deel van het 
eiland is de variatie aan etenswaren 
groot. Sommige gerechten, zoals 
sis kebab en cacik (komkommer 
met yoghurt) zijn wellicht bekend, 
maar er zijn ook minder bekende 
lekkernijen, zoals elma dizmesi 
(vleeskoekjes met appel) en 
cuvecte yaz turlusu, een smakelijke 
zomerstoofpot.

wijn, bRandEwijn En 
biER
De Cypriotisch wijn, die hier 
volgens sommigen al in 2000 v.C. 
werd geproduceerd, is volop ver-
krijgbaar en goedkoop. De belang-
rijkste wijnhuizen zitten in Limassol, maar er komen steeds meer kleine 
producenten. Sommige dorpen en kloosters produceren nu hun eigen wijn. 
Het is een belangrijke bedrijfstak, die voor 220 miljoen per jaar exporteert.

De zoete wijn Commandaria is een van de bekendste van Cyprus en 
zou al zijn gedronken tijdens de antieke feesten ter ere van Aphrodite. De 
oorsprong kan echter slechts worden teruggevoerd tot het landgoed van 
de hospitaalridders in Kolossi, 700 jaar geleden.

De brandewijn van het eiland mag die benaming niet meer dragen, 
vanwege een EU-regel die bepaalt dat het alcoholpercentage daarvan 
36 procent moet zijn. Maar met citroen en angostura krijg je nog steeds 
fantastische zure brandewijn. Keo en Carlsberg zijn bieren die lokaal wor-
den gebrouwen.

15EtEn En dRinkEn
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16 oVER CYPRuS 

Als je weinig tijd hebt maar toch een paar onvergete-
lijke momenten wilt ervaren, kun je iets typisch Cyprio-
tisch doen. De volgende suggesties kosten niet veel 
tijd en geld, maar laten je wel de sfeer van het eiland 
proeven. Zelfs al kom je slechts toe aan één van deze 
tips, dan heb je toch iets van de ware aard van Cyprus 
beleefd.

■	Ga naar het Romeinse theater bij Kourion (P42-43) 
voor een klassiek toneelstuk: de sfeer is elektriserend. Er 
worden het hele jaar door voorstellingen gegeven (informa-
tie bij het toeristenbureau).

■	Zoek een rustig strand, bij voorkeur omzoomd door 
struiken of hoog gras, en neem vóór het ontbijt een duik.
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