LEVEN ALS GRIEKSE GODEN IN CYPRUS
ACHTDAAGSE VLIEGVAKANTIE VAN ZATERDAG 12 TOT EN MET ZATERDAG 19 OKTOBER 2019
VERBLIJF
Cyprus, de mythische geboorteplaats van Aphrodite, heeft alles om u te verleiden. Van eeuwenoude
paleizen tot bruisende badsteden, van gouden zandstranden tot ruwe bergstreken. In de mooie baai van
Paphos liggen kleine zandstrandjes waar u kan genieten van een verfrissend drankje. U verblijft in het
schitterende resort Hotel Constantinou Bros Athena Beach ****, direct aan het strand, ongeveer 1,5 km
van het centrum, 2,5 km van de haven Kato Paphos en slechts 15 km van de luchthaven. Het resort biedt
een uitgestrekte zwembadzone met drie zwembaden en voldoende ligruimte in een prachtige
palmentuin, verschillende restaurants en talrijke sporten ontspanningsfaciliteiten. De verzorgde kamers
beschikken over een badkamer met bad of douche, haardroger, gratis wifi, airconditioning/verwarming,
TV, koelkast en een balkon.
PROGRAMMA
3 excursies met Nederlandstalige gids
EILANDRONDRIT (lunch, wijn en water inclusief)
U rijdt naar Limassol langs de mooie palmbomen van Larnaca. Ontdek daar de promenade en bezoek de
Lazaruskerk. U bezoekt tevens de Assinou-kerk (UNESCO Werelderfgoed) met prachtige
muurschilderingen. Als u door het bos van Troodos rijdt, bereikt u één van de mooiste wijndorpen van
Cyprus, Omodhos. Hier kan u door de smalle, schone, witgekalkte straten slenteren, een kijkje nemen in
de oude wijnpers en genieten van een leuke Cypriotische koffie.
BEZOEK NICOSIA (lunch, wijn en water inclusief)
U maakt een bezoek aan Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, de laatste verdeelde stad van Europa. U
ontdekt haar rijke geschiedenis en de omringende muren. U bereikt het Cyprus Museum, gevuld met
een rijke verzameling culturele en andere kunsttentoonstellingen. Later bezoekt u de Grieks-Orthodoxe
kathedraal van St. John en krijgt u de kans de smalle straten van Laiki Yitonia, de traditionele,
gerestaureerde wijk van het oude Nicosia, te bewandelen en de klassieke winkels, souvenirs en
handwerkartikelen te bewonderen. Steek daarna de lijn die het eiland in tweeën deelt over en wandel
naar Büyük Han, een voormalige karavanserai (herberg) gebouwd door de Turkse gouverneur. Bezoek
vervolgens de kathedraal van Agia Sophia, die in de periode 1209-1326 door de Lusignans in Fransgotische stijl werd gebouwd.
HALVE DAG CRUISE NAAR PAPHOS (buffet en open bar inclusief)
U scheept in om rechtstreeks 10 uur. Deze cruise biedt de mogelijkheid om te genieten van het
prachtige landschap van de kustlijn van Paphos, waaronder Coral Bay, Sea Caves en St Georges Island. Er
is één zwemstop waar u kunt zwemmen en snorkelen in het heldere blauwe water of gewoon kunt
rusten en zonnebaden aan boord. Tijdens de zwemstop kunt u uzelf verwennen met het heerlijk buffet
en seizoensgebonden vers fruit. Drankjes naar keuze zijn beschikbaar voor de duur van de cruise.
PRIJS
€ 1499 per persoon
€ 152 toeslag dubbele kamer met frontaal zeezicht
€ 287 toeslag single standaard
€ 313 toeslag single met frontaal zeezicht
€ 100 vroegboekkorting tot en met 7 januari 2019
INBEGREPEN
Vlucht vanuit Zaventem met ophaaldienst, verblijf hotel halfpension (zonder dranken), 3 uitstappen met
lunch en dranken, gids ter plaatse, annulatieverzekering tot € 625 per persoon.
NIET INBEGREPEN
Persoonlijke uitgaven, lunch en dranken, extra annulatie- en bijstandsverzekering.

