Velkommen til

Cypern

Endelig ferie!
Hjertelig velkommen til Cypern, og som gæst hos Star Tour. Vi ønsker dig
nogle skønne dage fyldt med nye oplevelser!

Star Tours service på rejsemålet
Ring, sms eller send en mail til Star Tours guider
Hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp med noget, er vi til din
disposition i ferien. Du kan ringe til vores servicetelefon mellem kl. 8-20. Vi
findes på samme nummer om natten, hvis der skulle opstå noget akut.

I denne brochure har vi samlet information, som vi håber, at du kan have
nytte af i din ferie.

Vi svarer på sms indenfor en time alle dage kl. 8-20, du sms'er til det
nummer, du modtager en velkomst-sms fra. Du kan også forsætte
med at sende mails til os på samme adresse som inden afrejsen.

Vi fortæller om vores udflugter, og giver dig tips til steder, du kan besøge på
egen hånd. Du kan desuden læse om den lokale madkultur, restauranter og
shopping. Bagest i brochuren finder du vigtig information, hvis noget
uventet skulle opstå. Du kan også læse om vores aktive miljøarbejde og
sociale ansvarlighed.

Mød os guider
I vores hotelmappe kan du se, hvornår vi kommer til dit, eller et
nærliggende hotel. Hotelmappen indeholder også information om vores
udflugter og hjemrejsetider.

Uanset hvordan du tilbringer dine ferie, skal du nemt kunne komme i
kontakt med os. Vi er her for at hjælpe dig med alt fra at bestille udflugter til
at give dig tips om de bedste strande. Læs mere om vores service
herunder.
Vi ønsker dig en rigtig god ferie.
Informationen i denne brochure er indsamlet i februar 2013. Vi tager
forbehold for eventuelle ændringer.
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Oplevelser på egen hånd

er 600 år gammelt.

Vil du opleve mere af rejsemålet i din ferie? Her får du tips til forskellige
aktiviteter og udflugtsmål, som du kan besøge på egen hånd.

Ocean Aquarium
Ocean Aquarium ligger et stykke udenfor Fig Tree Bay på vejen mod
Paralimni. Her er der små hajer og mange farverige fisk. Akvariet har også
en dejlig have med krokodiller, skildpadder og fugle.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om åbningstider, udlejningbil,
vejbeskrivelser eller noget andet.
Vi ønsker dig nogle skønne oplevelser.
Udflugtstips fra Agia Napa og Fig Tree Bay
Agios Elias-kapellet i Fig Tree Bay
Et smukt lille kapel højt oppe på en klippe i Fig Tree Bay. Cirka 175
trappetrin fører op til kapellet. Flot udsigt over Protaras-området.
Cape Greco
Medbring en picnickurv og nyd en dag ude i naturen ved odden Cap Greco,
mellem Agia Napa og Fig Tree Bay. I området er der mange badevige,
blandt andet Konnos Bay.
CyHerbia urtehave og labyrint
CyHerbia ligger i byen Avgorou. Der findes en økologisk urtehave, et
område med endemiske træer og buske fra Cypern. Her findes også
Cyperns eneste labyrint lavet af grønne buske, som bare skal udforskes.
Her fremstilles blandt andet urtete, æteriske olier og duftsæbe.
Åbningstider: onsdag-fredag 10-13 og lørdag-søndag 10-15.
Dherynia
Byen ligger nær den såkaldte ”Bufferzone”, som deler Cypern i to. Fra en
udsigtspost kan du se den før så populære turistby Famagusta, som i dag
ligger øde hen under tyrkisk besættelse. Der ligger mange hyggelige lokale
tavernaer, samt et museum i Dherynia, som er et besøg værd.
Klostret i Agia Napa
Det smukke middelalderkloster i Agia Napas centrum er byens kendetegn.
Det blev bygget omkring 1530, oprindeligt som et nonnekloster, og er en af
øens smukkeste venetianske bygninger. I klosterhaven hersker der en
pragtfuld ro. Kirken er udhugget i klippen og ligger delvist under jorden. Fra
det østlige kapel fører en trappe ned til et muldebærstræ, der efter sigende
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Paralimni
Byen er områdets administrative centrum. Kirken fra 1200-tallet indeholder
et lille byzantinsk museum. I Paralimni finder du traditionelle cypriotiske
restauranter og prisbillige butikker, som ofte har et mere spændende udvalg
til et lavere prisniveau end i turistbyerne.
Potamos Liopetriou
Fra Agia Napa er der cykelsti næsten hele vejen til det lille fiskerleje
Potamos. I solopgangen kan man nyde de små fiskerbåde komme ind med
nattens fangst. Her er et par hyggelige fiskerestauranter, som er
cyprioternes egne favoritter.
Thalassa havsmuseum i Agia Napa
Dette museum har til formål at støtte og bevare Cyperns maritime arv, fra
historisk tid og frem til i dag. Blandt udstillingsgenstandene finder man en
formindsket kopi af skibet Kyrenia II og en mængde antikke statuer,
gudebilleder og vaser fra forskellige historiske perioder dateret fra 7.000
f.Kr – 250 e.Kr. Museet har også en hyggelig, moderne café og to store
udstillingssale med forskellige udstillinger. Museet ligger centralt i Agia
Napa.
Du kan også...
Cykle på Cypern. I området rundt om Agia Napa og Fig Tree Bay ligger der
mange små byer, som har bevaret deres specielle karakter, og er velegnet
til en cykeludflugt. Her er et forslag til en rundtur. Fra Agia Napa og Fig
Tree Bay cykler du op og igennem Paralimni videre mod byen Dherynia,
der har et folkemuseum midt i byen. Via byerne Sotira og Liopetri, hvor der
er små cafeer og frokoståbne taverner, kan du køre videre til Potamos, hvis
hyggelige havn har flere fiskerestauranter. Fortsæt turen langs med kysten
mod Agia Napa og du vil finde små badevige langs vejen.
Udflugtstips fra Larnaca
Fortet i Larnaca
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Denne fæstning fra 1625, der tidligere blandt andet har været brugt til
fængsel, er nu et middelaldermuseum. Samtidig fungerer det som Larnacas
kulturcentrum. Fra toppen af fortet er der en fin udsigt over Larnaca. I
nærheden ligger også Djami Kebir-moskéen.
Hala Sultan Tekke
Moskeen er bygget til minde om profeten Muhammeds moster, der efter
sigende forulykkede på dette sted. Hala Sultan Tekke er et vigtigt
pilgrimsmål for muslimer. Moskeen er i brug ved specielle højtider. Den
ligger smukt ved en saltsø. Om vinteren og i det tidlige forår kan man se
flamingoer, svaner og andre trækfugle, som holder til her. Der findes en
vandresti, som når hele vejen rundt om søen.

Denne enestående by ligger i den FN-overvågede bufferzone, og er
Cyperns eneste by med både græsk- og tyrkisk-cypriotisk befolkning. Ved
torvet ligger der cafeer og en god fiskerestaurant.
St Lazarus-kirken
Kirken blev bygget i 900-tallet, og er senere blevet restaureret. Den er et
godt eksempel på byzantinsk arkitektur. Under alterdelen ligger den Helige
Lazarus’ tomme sarkofag. Nær kirken ligger et gravmonument over
europæere, der levede og døde i Larnaca i 1600- og 1700-tallet samt et
kirkemuseum. Akt. Lazaruskirken er Larnacas klenodie.

Kiti
I byen Kiti ligger Angelokistos kirken fra 1000-tallet. Den har en
imponerende arkitektur og er også kendt for de fantastiske mosaikker inde i
kirken.

Stavrovouni-klostret
Munkeklostret Stavrovouni ligger ca. 40 km vest for Larnaca. Det er det
ældste (fra år 330) og det mest konservative kloster på øen. Kvinder har
ikke adgang, selv om at klostret blev grundlagt takket være en kvinde,
kejserinde Helena.
Damerne må blive ved klostrets port og nyde den skønne udsigt.

Larnacas arkæologiske museum
Her kan du se fund fra udgravninger i Larnaca-området som kan dateres til
alt fra yngre stenalder frem til romersk tid.

Søndagsmarked
I Kelia ca 6 km fra Larnaca By er der lokalt marked hver søndag, hvor du
kan finde alt fra tøj, sko og tæpper til kosmetik og husholdningsartikler.

Larnacas Kulturcentrum
Larnacas kommunale kulturcenter ligger ved Europatorvet i fem renoverede
toldbygninger i britisk kolonistil. her findes bl.a. gallerier og museer.

Udendørs arrangementer
På udendørsscenen ved strandpromenaden tilbydes en række
arrangementer i løbet af sommeren.
Nær saltsøen i udkanten af Larnaca ligger det store udendørs teater, som
byder på lokale og internationale forestillinger af høj klasse, med alt fra
folkemusik til rockkoncerter.

Mackenzie-området
Dette område ligger cirka 2 km bag fortet i Larnaca. Her er mange gode
cypriotiske restauranter lige ved havet samt en hyggelig badestrand.
Oroklini
Tag lokalbussen til Oroklini, hvor der blandt andet er flere gode taverner.
Besøg også Profeten Elias’ kapel som ligger på bjerget ovenfor byen, hvor
der er en flot udsigt over området.
Pierides Museum
En privat samling af cypriotiske antikviteter, traditionelle dragter og lokalt
håndarbejde. Museet blev grundlagt af Demitris Pierides og samlingen
udvides løbende gennem gaver fra medlemmer af slægten Pierides.
Pyla
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Udflugtstips fra Limassol
Amathusområdet
Der findes en strandpromenade fra Harmonia Beach hele vejen til Santa
Barbara. Langs vejen finder du ruiner fra det antikke kongedømme
Amathus, som dateres tilbage til 1.100 f.Kr. I sommermånederne holdes her
både teater- og musikforestillinger.
Cyperns vinmuseum
I byen Erimi ligger Cyperns vinmuseum i et traditionelt bygget stenhus. Her
kan du få en kort og interessant rundtur, og i entrebilletten indgår også et
glas vin. Du kommer nemt hertil med lokalbus fra Limassol.
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Gamle bydel
Limassols middelalderborg ligger indhyldet i tropiske vækster og smalle
stræder. Borger huser nu et museum med gravsten, våben, fotografier af
basilisker og middelalderbydninger som kommer fra hele øen. Stræderne
huser masser af håndværksboder og leder frem til markedspladsen. En
herlig duft af nymalet kaffe lokker til en pause på nogle af cafeerne. I de
gamle tyrkiske kvarterer findes der en moske, en turkisk suana og mange
butikker, tavernaer og barer.
Germasogeia by
Germasogeia er en hurtigt voksende by nær Limassols hotelområde.
Cyperns turistorganisation (CTO) arrangerer engelsksprogede vandreture til
byen om efteråret, vinteren og foråret. Der findes et lille kirkemuseum,
lokale cafeer og nogle taverner i den gamle del af byen. Du kan også tage
hertil med lokalbussen.
Kolossiborgen
Det store firekantede tårn i Kolossiborgen er et imponerende eksempel på
middelalderlig arkitektur.Fæstningen blev bygget i 1400-tallet af
johanniterridderne fra Jerusalem, herfra administerede ridderne deres store
ejendomme med sukkerrørsplantager og vingårde. Borgens mure er ca 3
meter tykke og værelserne store, en stentrappe fører over voldgraven, og
over østsidens indgang hænger Louis de Magnac af slægten Lusignans
våbenskjold. Borgen ligger 14 km vest for fra Limassol. Der kører lokalbus
til den nærliggende by Kolossi.
Kourion
På vej mod Pafos ligger ruinerne af den højt beliggende, antikke by
Kourion. Dette er en af Cyperns vigtigste udgravninger. Teatret med sin
imponerende beliggenhed er den mest kendte plads. Koncerter og skuespil
bliver vist her hele sommeren. I Eustolios anneks findes en offentlig
badeanstalt med et vebevaret mosaikværk. Kourion stadium og
Apollotemplet ligger ca. 1. km fra teatret i retning mod Pafos. Der går
busser til Kourion på hverdage.
Lørdagsmarked
Finder du på Linopetra og her sælges nye og gamle ting, frisk frugt og
grøntsager direkte fra gårdene.
Udflugtstips fra Pafos
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Agios Neofytos-klostret
Klostret blev grundlagt i 1100-tallet af Skt. Neophytos, der levede i en grotte
han havde hugget ind i bjerget. Grotten indeholder nogle meget smukke
byzantinske fresker fra 100-1400 tallet. I klosterkirken er der nu et museum
med en fascinerende samling af interessante ikoner. Der kører lokalbus
dertil fra Pafos.
Akamas
Akamashalvøen er et enestående område nordvest for Pafos. Området er
delvist et naturreservat med et fantastisk plante- og dyreliv, her ligger også
Avakaskløften (avakas Gorge). Det sagnomspundne Afrodites bad er
udgangspunkt for to vandrestier. Akamas opleves bedst til fods eller i
firehjulstrukket bil.
Fortet og hamnen
Fortet blev oprindelig bygget som et byzantinsk fæstningsværk for at
beskytte havnen, og byder på en strålende udsigt over havnen. Her
arrangeres en opreafestival i september hvert år, hvor man benytter fortet
som scenebaggrund. Havnen er omgivet af fiskerestauranter og cafeer, og
er det naturlige samlingssted i Kato Pafos. Fra havnen kan du gå langs
med havet hele vejen til Kefalos Beach Hotel, og i den modsatte retningen
hele vejen til Pioneer Hotel.
Fugle- og dyreparken i Pegeia
Grundlaget for denne park udgøres af ejerens store samling af fugle som
f.eks. eksotiske papegøjer, ugler og påfugle. Men her er også andre dyr
som f.eks. giraffer, slanger, kaniner og små heste. Gå ikke glip af
papegøjeshowet der vises flere gange dagligt. Det tager min. 2 timer at gå
igennem parken. Der kører lokalbus dertil fra Pafos.
Geroskipous
Geroskipous er en by ca. 3 km øst for Pafos. Byens navn betyder Afrodites
hellige have. Den byzantinske femkuplede kirke Agia Paraskevi fra
100-tallet, slikket lokoumi, eller Cyprus Delight, samt den lokale fremstilling
af kurve og lerkrukker gør byen et besøg værd. Der kører lokalbus dertil fra
Pafos.
Kongegravene
Gravene, der er fra 200-tallet f.Kr, er hugget ud i klippen. Der er ingen
kongelig tilknytning til disse grave, men de har formodentlig fået navnet på
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grund af den storslåede arkitektur. Her findes ca. 100 grave, nogle af dem
med søjler og malerier på væggene. Gravene ligger nær Kefalos Beach
Hotell.
Lara
Lara er et meget smukt område på vestkysten. Strandene ved Lara er et af
de sidste tilflugtssteder for Middelhavets havskildpadder, og det er her de
lægger deres æg. Myndighederne har i de senere år forsøgt at beskytte
dyrelivet, blandt andet har man skabt nogle kunstige æglægningssteder.
Latchi
En charmerende lille badeby med en fin havn. Rundt om tavernerne og
havnen er der i den senere tid opstået et aften- og natteliv med pub’er og
cafeer. I Latchi fisker man også vaskesvampe. Der kører lokalbuse dertil fra
Pafos.
Marked i Pano Pafos
Det lokale marked udgør en del af Laiki Yitonia i Pano Pafos. Her finder
man alt fra kopitøj til duge, keramik og smykker m.m. Udenfor ligger det lille
frugtmarked, hvor man kan købe friske frugter og grøntsager, der er dyrket i
området. Markedet er åbent fra tidlig morgen til ved 14-tiden, frugtmarkedet
lukker kl. 13.00, mandag til lørdag.

Udflugtstips fra Troodosbjergene
Kaledonia vandfald
Et af Cyperns højeste vandfald med en faldhøjde på cirka 12 meter. Der er
en let vandresti på cirka 3 km langs med Kryos vandløb, gennem frodig
skov, som fører frem til vandfaldet. Her kan du køles dig ned under en
kaskade af frisk bjergvand.
Panagias Faneromenis kapel
Kapellet ligger i nærheden af Platres og ved byens første kirke. Her holdes
gudstjeneste to gange om året, 8. september og langfredag under den
græsk-ortodokse påske.
Millomeri vandfald
Sydøst for Platres er der en vandresti på cirka 1 km, som fører til Millomeri
vandfald. Vandet falder fra en højde på cirka 15 meter.
3 tips til en sikker ferie i solen:
1. Tag pauser fra solen i de timer, hvor solen er stærkest, normalt fra 11-16.
2. Tildæk bar hud med tøj fra knæ til albuer. Benyt solhat og solbriller.
3. Benyt solcreme med faktor 30+ og tag rigeligt på: En krop = en håndfuld.

Mosaikkerne i Pafos
Mosaikgulvene i husene Theseus, Dionysos og Aion, der er tre
overklassevillaer fra 200-tallet, betragtes som nogle af de fineste i hele det
østlige Middelhav. Mange af motiverne er hentet fra den græske mytologi.
Gulvene blev opdaget af en bonde i 1961, da han pløjede sine marker, der
er med på UNESCOs liste over kulturarv.
Paulussøjlen og Panayia Chrysopolitissa-kirken
Ifølge sagnet blev apostlen Paulus bundet til denne søjle og fik 39 piskeslag
som straf for at han havde prædiket kristendommen. Kirken blev opført i
1200-tallet på ruinerne af øens største basilika fra tidlig byzantinsk tid.
Polis
Polis er en gammel fortidsby, som blev bygget for flere tusinde år siden på
det nordvestlige Cypern. Her foregår livet omkring bytorvet med hyggelige
restauranter, taverner og cafeer. Der kører lokalbusser mellem Polis og
Pafos.
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Cypriotisk madkultur
En vigtig del af ferien plejer at være maden. På Cypern har du alle
muligheder for mindeværdige smagsoplevelser. Der er mange restauranter
og taverner på øen og lad dig ikke afskrække, hvis tavernerne ser enkle ud,
det er som regel der man får den bedste cypriotiske husmandskost. Cypern
ligger strategisk i det østlige Middelhav og mange kulturer har sat deres
præg på det cypriotiske køkken. Turismen har naturligvis også haft sin
indflydelse på udbuddet af restauranter, og man kan finde mad fra så
forskellige lande som Japan, Italien, Indonesien, Kina, Mexico, Frankrig,
England og Skandinavien. Så det er bare med at vælge, udbuddet er stort.
Meze
Prøv meze, der består af både grøntsager, dipsaucer, grillet ost og
forskellige kød- og fiskeretter. På den måde får du en lille smagsprøve på
hvad det cypriotiske køkken har at byde på. At spise er en måde at omgås
på, og man giver sig god tid.
Prøv gerne retter som:
Afelia – Rødvinsmarineret svinekød med koriander.
Baklava – Butterdejskager fyldt med nødder og dyppet i honning.
Choriatiki Salata – Græsk salat bestående af f.eks. kål, selleri, agurk,
tomat, paprika, oliven, fetaost og friske urter.
Feta – Fåreost.
Halloumi – Gedeost, som ofte grilles.
Homus – Kikærter, olie og persille rørt til en mos.
Kleftiko – Lammegryde tilberedt i lerovn.
Keftedes – Urtekrydrede ”græske” kødboller.
Kolokasi – En slags søde kartofler eller Jerusalemkartofler.
Koupepia/dolmades – Vinbladsdolmer med ris og kødfars.
Loukoumades – Bagværk dyppet i honning (ligner donuts).
Loukomia – Cypriotisk marmeladeslik a la Turkish Delight.
Lounza – kassler, røget skinke.
Moussaka – Gratin af kødfars, aubergine og bechamelsauce.
Meze – Cypriotisk ”buffet” med små varme og kolde retter.
Pastitsio – Gratin af makeroni og kødfars.
Souvlaki/kebab – Grillede kødstykker på spyd.
Sheftalia – Små aflange kødboller.
Soujouki – Nødder på snor dyppet i druesaft.
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Stifado – Oksekøds- eller kaningryde med løg.
Tahini – Sauce af sesamfrø, hvidløg og citron.
Talattouri – Yoghurt med agurk og hvidløg.
Taramosalata – fiskerogn med citron, krtoffelpuré, løg og olie.
Tavas – gryde af marineret kød med løg og tomater.
Vine
Cypern har lige siden antikken været kendt for sine gode vine. De vigtigste
distrikter ligger omkring Limassol og Pafos samt ved Troodosbjergenes fod.
Eksempler på gode tørre hvidvine er Arsinoe 62, Afrodite, Nefeli, Ktima
Mallia, Alkion, Island Vines, Vasilikon, keo Xinisteri og Paschna.
Blandt de halvtørre hvidvine kan nævnes St Panteleimon og Thisbe. Gode
rødvine er f.eks. Domaine d’Ahera, Ino, Ktima Mallia, Agios Neophitos, Agia
Moni, Island Vines Reservé, Vlasides Shiraz og Keo Cabernet Sauvignon.
En god rosévin er Coeur de Lion, og blandt dessertvinene anbefaler vi
gerne Commandaria St John, Commandaria St Varnavas og Muskato.
Cyperns fire største vinfabrikker ligger i Limassols industriområde. I
slutningen af august fejres vinhøsten med en vinfestival, der løber af
stabelen i byparken i Limassol. I regionens små vinbyer afholdes også
mange små vinfestivaler i løbet af september.
Øvrige drikke
En anden meget populær drik er mineralvandet fra Troodosbjergene. Til
dig, der foretrækker øl, er de mest almindelige mærker de lokale KEO og
Leon samt den licensfremstillede Carlsberg. Der er mange slags kaffe –
filterkaffe, Nescafé, espresso eller hvorfor ikke prøve den stærke
cypriotiske kaffe, der serveres i små kopper, og som kan bestilles i tre
forskellige varianter: Sketo (uden sukker), Metrio (med lidt sukker) eller
Glyko (med meget sukker). Til kaffe kan man drikke en lokal brandy eller en
af de mange likører. Den mest kendte er appelsinlikøren Filfar.
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Restauranter
God mad og mindesværdige restaurantoplevelser hører med til ferien. Her
kan du læse mere om restauranter på rejsemålet.
Agia Napa
Clarabel - 30
Lys og pæn restaurant på Makarios Avenue. Den ejes og drives af familien
Kanellos. Mange kødretter tilberedes ved bordene på flambévognen. Prøv
eventuelt Clarabels egen flambésauce eller pebersauce. Afslut middagen
med flamberede jordbær og is. Tlf 23 72 23 46.
De Medici Authentic Italian Restaurant - 26
Et stykke Italien i Agia Napa, her tilberedes maden med friske råvarer. Prøv
deres Carpaccio. Tlf 23 72 23 78.
Fiji - 30
Slap af i en eksotisk atmosfære med polynesisk køkken. Giv dig tid til at
nyde de eksotiske frugter og grøntsager, kød og fisk, der er krydret på
spændende vis. Du bør bestille bord. Tlf 23 72 59 25.
Hokkaido/Sapporo - 13 & 14
Japanske restauranter, der byder på både en smagsoplevelse og et
ferieminde. Maden tilberedes foran dig, både med dygtighed og sjov. Tlf 23
72 15 05/10 53.
Isaac Taverna - 24
En traditionel cypriotisk taverna beliggende ved Sant Georgio kapellet på
torvet ved Agia Napa havn. Vælg mellem frisk fisk fra dagens fangst eller
cypriotiske specialiteter, prøv eventuelt en Meze. Der er et lille legehjørne til
børn. Tlfl 23 72 35 86.
Limanaki: Experience of tastes - 25
Limanaki byder på både asiatisk og cypriostiks køkken samt en skøn café.
Det ligger va Agia Napas havn med en fin udsigt over små fiskerbåde og
det blå hav. Dejlgie salater, friks fisk wokretter og en velsmagende
espresso. Menuen med desserter kan også være værd at se nærmere på.
Tlf 23 72 16 00.
Los Bandidos - 4
Mexicansk restaurant, der fyldes med både turister og lokalbefolkning hver
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aften. På menuen er et udvalg af mexicanske specialiteter, ikke mindst
”Strawberry Margarita”, en velsmagende jordbærcocktail. Tel 23 72 32 58.
Markos Taverna - 11
Populær taverna, hvor cyprioterne selv spiser deres søndagsfrokost. Frisk
fisk på menuen hver dag. Der er et stort og hyggeligt græsområde, hvor
børnene kan løbe omkring. Ligger ved siden af havnen i Agia Napa. Tlf 23
72 18 77.
Nikitas Steak House - 28
Hyggelig atmosfære i hjertet af Agia Napa. Bestil en bøf med nogle af de
gode, hjemmelavede saucer. Restauranten har haft samme ejere siden
1986. Tlf 23 72 17 01.
Odin - 17
Restauranten drives af et norsk-cypriotisk par. Central beliggenhed nær
Agia Napas klostertorv. Her finder du alt fra hjemmelavet mousaka og
norske hakkebøffer til et velsmagende stykke kød med kartoffelgratin. Hele
a la cartemenuer kan tilberedes glutenfri, lige som der er glutenfri pizza og
pasta til børn. Tlf 23 72 32 03.
Palazzo Bianco - 5
Palazzo Bianco ligger i hjertet af Agia Napa og har 21 års erfaring i det
italienske køkken. Hvad siger du til frisk pasta med velsmagende saucer
eller måske en plankesteak. Du kan også bestille en herlig oste- og
salamitallerken, der kan nydes med et glas godt vin fra husets
velassorterede vinkælder. Restauranten har et stort legeområde i tilslutning
til restauranten. Tlf 23 72 19 42.
Panda Chinese Restaurant & Sushi Bar - 1
Det er ikke kun kokken der er fra Kina, men også recepterne og
ingredienserne, såsom den traditionelle indbagte and. Sushibaren er meget
populær og byder på en spændende oplevelse med mange nye
smagsoplevelser. Maden gør dette til en minderig aften. Husk at bestille
bord. Tlf 23 72 46 46 / 99 60 57 23.
Passaggio - 19
Pæn restaurant med åben planløsning og international menu. Er åben til
både frokost og middag. Beliggende på Agia Napas hovedgade. Her kan du
også nyde gode kødretter med velsmagende, hjemmelavede saucer. Tlf 23
72 24 70
Paulas restaurant og steakhouse - 15
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Finsk- og cypriotiskejet familierestaurant i et hyggeligt miljø, der ligger i en
rolig del af Agia Napa. Her kan du få alt fra oksefilet med hjemmelavede
saucer til delikate pastaretter. Til børnene er der for eksempel frikadeller og
pandekager på menuen. Tlf 23 72 35 16.

En enkel og familiær restaurant med international og cypriotisk menu.
Børnemenuer er varieret, til de yngre kan du bestille kødretter i mindre
størrelser. Her er også en lille legeplads og trådløst internet. Tlf 99 99 36
48.

Quadro - 29
På Quadro serveres italienske pizzaer bagt i brændeovn, lækre pastaretter
og retter fra middelhavskøkkenet. Nyd maden på den åbne veranda i en
hyggelig atmosfære. Tlf 23 72 38 38.

Speedy Gonzales - 10
Mexicansk restaurant, der ligger i centrum af Pernera. Her serveres både
mexicansk mad og øl, og naturligvis margaritas. Der er et legeområde til
børnene i restauranten. Tlf 23 83 41 11.

Taste of India - 27
Kylling Masala eller måske den stærkt krydrede kyllingeret Madrass.
Restauranten har udsigt over klostertorvet og havet i der fjerne. Tlf 23 72 22
74.
Fig Tree Bay

Thalassa Gastro Bar - 14
Restauranten tilhører Pernera Beach Hotel og ligger direkte ved havet. Her
tibydes en stor variation af retter. bl.a. "Korean stone grill", hvor du selv
tilbereder dit kød ved bordet. Dette er netop nu det hotteste indenfor sund
madlavning. Prøve også en cockatil, måske en mojito. Her serveres god
mad med en vidunderlig udsigt over Middelhavet. Tlf 23 83 10 11.
Larnaca

Diva Complex - 1
Restauranten byder i år på lidt nyheder, blandt andet en mere varieret
menu. En del af restauranten har fået nyt interiør og byder på lidt ekstra. De
populære flambetretter er bevaret, men kulgrillen er ny. Her er noget for
enhver smag. Der ligger en hyggelige legeplds i tilslutning til restauranten.
Tlf 23 83 19 50.
Kartanas - 9
Hyggelig og børnevenlig taverna, der byder på spændende retter fra det
cypriotiske køkken, blandt andet en meget god haloumiost. Beliggende
centralt i Pernera. Tlf 23 83 29 54.
Knight's Pub - 8
Her serveres hjemmelavet mad, lige fra enkle salater, bagte kartofler og
hamburgers til svinekoteletter, kylling, lam og traditionel cypriotisk mad. For
ikke at tale om de gode desserter, der kan få hvem som helst til at slikke sig
om munden. Familien, der ejer denne pub, gør alt for at du skal føle dig
velkommen. Tlf 23 83 14 97.
Komfoukios - 11
Her kan du spise kinesisk buffet, og bestille take away. Ligger centralt i
Pernera. Tlf 23 83 19 33.
La Cultura Del Gusto - 12
På La Cultura Del Gusto får du god mad og fine vine i et romantisk miljø.
Ligger i Pernera. Tlf 23 83 38 60.

1900 Art Café, Tea and Coffee House - 14
Denne charmerende kombination af restaurant og café er indrettet i
gammel cypriotisk stil. I stueetagen kan man nyde et glas vin, øl og snacks.
På første sal ligger den personligt udsmykkede restaurant. Tlf 24 65 30 87.
Abu Dany - 6
Enkel, lille libanesisk restaurant, der ligger i et smalt stræde nær Atrium
Hotel Apts. Maden er god. Prøv deres falafel (kikærteboller). Denne
restaurant passar til både kødelskere og vegetarer. Her er også take-away.
Tlf 24 65 09 60.
Hobos Steak House - 5
Ligger centralt på strandpromenaden. Kendt for sin møre kødretter.
Restauranten ligger på 2. sal. Tlf 70 00 08 88.
Kyria Georgina - 21
Traditionel, enkel taverna med cypriotisk menu, der er kendt for sin mezé.
Tlf 24 66 54 00.
Marzano - 13
Moderne, italiensk restaurant med spændende menu og god service. Åbent
køkken, hvilket ikke er så almindeligt på Cypern. Tlf 24 65 70 00.
Ocean Basket - 23
Restauranten, der ligger på seafront, har et godt udvalg af fisk og skaldyr.

Poseidonio Restaurant & Bar - 13
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Store portioner og god service. Et godt alternativ, hvis I er flere til at dele, er
en "Ocean Basket". Tlf 24 66 54 00.
Panos Steakhouse - 8
Hos Andreas på Panos Steakhouse finder du både cypriotisk og
international menu. God beliggenhed ved havet, og store skønne portioner.
Spørg eventuelt efter dagens frokost, det fortryder du ikke. Tlf 24 65 37 07.
Paradosiako Piato - 4
Enkel fisketaverna, der ligger nær Mackenzieområdet. Populær blandt
cyprioter for sin gode fiske mezé. Tlf 24 65 83 18.
Vorias - 24
Tavernen er et gammelt ombygget byhus, hvor man har kombineret en
hyggelig amtosfære med god mad. Bordene er placeret på den stenbelagte
indergård, og mezén er næsten et "must". Tel 24 64 71 77.
Limassol
Aliada
Populær international restaurant, der har levende musik visse aftener. Irini
Street 117. Tlf 25 34 07 58.
Dino Art Café
Restauranten ligger i den gamle bydel. Det renoverede gamle hus minder
om et kunstgalleri. Her har de kombineret kunst, design og mad.
Restauranten serverer blandt andet pasta, gode salater, sandwich og
udsøgte desserter. Irinis Street 62-66. Tel 25 76 20 30.
Folia Tou Koukou
I hjertet af den gamle bydel ligger denne restaurant, der tilbyder traditionel
hjemmelavet cypriotisk husmandskost. St. Andrew Street 228, Tlf 25 36 27
68.
Glaros
En af Limassols klassiske fiskerestauranter, kendt for sine friske fisk og
skaldyr. Eleftherias Street. Tlf 25 35 70 46.
Istorikon
Meget god meze. Græsk livemusik onsdag, fredag og lørdag. St. Neofytos
street 18 Street (ligger i nærheden af markedet) Tlf 25 37 77 00.
La Bocca
Populær italiensk frokostrestaurant, hvor du selv kan vælge dine
ingredienser. St. Andrew Street 223, Columbia Plaza. Tlf 25 27 80 00.
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Magirion Tavernaki
En af de ældste taverner i den gamle byel. God meze og hjemmelavet
cypriotisk mad. Eleftherias Street 121. Tlf 25 36 82 41.
Meze
Traditionel, familiedrevet cypriotisk taverna, der kun serverer meze. St.
Andrew Street 209. Tlf 25 36 73 33.
Akakiko
Japansk restaurant der ligger i Louis Apollonia Beach Hotel. Her er noget
for enhver smag, f.eks. sushi og sashimi, altid med friske ingredienser.
Meget populær i weekenden, bordbestilling anbefales. Tlf 25 32 33 51.
Famagusta Nautical
Enkel, cypriotisk restaurant med en god buffet om søndagen. Ligger ved
Vas. Georgiou A´1 Passoudi Beach. Tlf 25 32 40 56.
Fat Fish
Serverer hovedsageligt frisk fisk og skaldyr. Flot og chic restaurant, der
ligger ved Limassols Nautical Club. Vas. Georgiou Street A1 Limassols
Nautical Club. Tlf 25 82 81 81.
Piatakia
Populær moderne restaurant, hvis ejer er en kendt tv-kok. Her serveres
mezé men i en helt ny aftapning. Filosofien er at benytte cypriotiske råvarer,
men at kombinere smage, der normalt ikke associeres med hinanden. Åben
om aftenen. Nikodimou Milona Street 7. Tel 25 74 50 17.
Rotonta Piano Tavern
Åben hele dagen. Menuen indeholder cypriotisk meze og andre lokale
retter. Livemusik 2-3 gange om ugen. Vas. Georgiou Street A´Dassoudi
Beach. Tlf 25 32 28 81.
Terra e Mare
God, international buffet og à la carte menu. Hyggelig stemning med
pianomusik. Leoforos Amathountos 198 (overfor Grand Resort Hotel) Tlf 25
63 53 43.
Pafos
Grazie
Italiensk restaurant, der drives af Giorgio og Giancario fra Venedig. De har
flere års erfaring med det italienske køkken og har fået mange fine
udmærkelser. Restaurant Grazies specialiteter er deres delikate pasta- og
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fiskeretter, og de har også gode steaks. Beliggende på hjørnet af
Anastasias Street 3-5 & Theoskepastis Street. Tlf 26 964164.

Cyperns Turistorganisation. Serverer traditionel, god meze. Lukket mandag
og søndag. Tlf 25 47 07 19.

Hondros
En af de ældste taverner i Pafos. Sid under træet i gården og nyd
hjemmelavet, veltilberedt og velsmagende cypriotisk mad. Her kommer
cyprioterne selv. Apostolou Pavlou Street 96. Tlf 26934256.

Mesostrato
Cypriotisk taverna, der ligger i en anden smuk bjergby, Kakopetria.
Specialitet: meze med mange forskellige kødretter. Tlf 22 92 47 00.

Mandra
En populær taverna i nedre Pafos, blandt andet kendt for sine udsøgte
vinbladsdolmer. Dionysou Street 4. Tlf 26 93 41 29.
Meat Academy
Dette er restauranten for kødelskere. Meat Academy er familieejet og har
specialiseret sig i alle typer kød, i store portioner. Prøv de meget
velsmagende revelsben. På hjørnet af Posedonas & Polideiki Street. Tel 26
96 52 85.
Mezedogonia Cypriot Taverna
Meget populær taverna ved Aliathon Plaza, som serverer traditionel
cypriotisk mad. Plaza Theas Aphrodite Aliathon, Kato Pafos. Tlf 26 84 73
00.

Psilo Dendro
Dette er en berømt forelfarm/restaurant lige udenfor Platres i
Troodosbjergene. Specialiteten er selvfølgelig grillet, frisk forel, salat og
kogte kartofler. Om sommeren nyder man maden udendørs, og om vinteren
indendørs ved den åbne pejs. Tlf 25 42 13 50.
Skylight Cafe-Restaurant
Centralt beliggende i Pano Platres. På menuen: kød, fiskeretter og lokal
meze fra bjergene. Tlf 25 42 22 44.
Takis
Taverna i Vuoni, der er åben fredag og lørdag aften samt søndag til frokost.
På menuen: meze. Tlf 25 94 36 31.

Phuket
En stilfuld og elegant restaurant med retter fra det kinesiske og thailandske
køkken. Vælg fra den spændende à la carte-menu. Ligger på Tombs of the
Kings Road i Kato Pafos. Tlf 26 93 67 38.
Sovos
En charmerende familiedrevet "fast-food" restaurant, der har eksisteret i 35
år. Her findes flere slags kebab, supper samt cypriotisk husmandskost som
bønner og linser tilberedt på traditionel vis. Beliggende i Pano Pafos ved
den gamle markedsplads på 15 Petraki Miltiadous Street. Tlf 26 93 63 32.
Trattoria
En hyggelig italiensk restaurant i Coral Bay centrum, med pasta og
stenovnsbagte pizzaer på menuen. Interessant vinliste med vine fra mange
dele af verden, Chile, Italien, Australien, Grækenland, og naturligvis fra
Cypern. Tlf 26 81 37 55.
Platres og Troodosbjergene
Kamares
Restauranten ligger i den smukke bjergby Lofou, og har modtaget en pris af
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Shopping

eftermiddag, og har siestalukket midt på dagen. Onsdag eftermiddag,
lørdag eftermiddag samt søndag er de fleste butikker lukket.

På Cypern kan man med fordel købe briller, linser, keramik, broderier,
messing, flettede kurve, rejsetasker, lokale vine, krydderier og honning. På
markeder og i salgshallerne finder du fine frugter og grøntsager. Cypern har
et veludbygget busnet med bustrafik mellem de forskellige byer. Læs mere
om de respektive byer herunde, for et større shoppingudvalg henviser vi til
byerne.
Agia Napa & Fig Tree Bay
Hvis du bor i Agia Napa eller Fig Tree Bay, kan det være en god ide at tage
til Paralimni for at handle. Der findes tre store supermarkeder: Kokkinos,
Carrefour og Orphanides. I Paralimni er der også en del tøj- og skobutikker.
Larnaca
Bor du i Larnaca, kan du vælge mellem flere varehuse: Orphanides, Metro,
Debenhams, Carrefour og Sarris. Larnaca har gode shoppingmuligheder
med mange forskellige typer af butikker, de fleste beliggende i gaderne
Ermou og Zinonos Kitieos.
Limassol
Den gamle bydel i Limassol har primært to shoppinggader, Agiou Andreou
og Anexartisias. På Makarios Avenue ligger der internationale
modebutikker, og Limassol har også varehuse som Marks & Spencer,
Debenhams og Landmark. Cyperns største shoppingcenter "My Mall", med
cirka 130 butikker, restauranter, cafeer og en skøjtebane, ligger cirka 12 km
fra Limassols hotelområde.
Pafos
I Pafos er der større supermarkeder i både Kato og Pano Pafos. Der er
småbutikker med et mindre udvalg i nærheden af hotellerne. Efter
strandvejen ved havnen i Kato Pafos ligger souvenirbutikker og kiosker på
række. Pano Pafos har butikker af både lokal og international karakter. De
moderne butikker ligger på Nikodimou Mylona Street, og du finder mere
shopping på Leoforos Archiep Street, i nærheden af Agios Kendeas kirken.
I Platres er der nogle små minimarkeder og souvenirbutikker.
Åbningstider
Åbningstiderne varierer, men generelt er butikkerne åbne formiddag og
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Bæredygtig turisme
Star Tour introducerede begrebet "bæredygtig turisme" for mere end 10 år
siden. Med det mener vi en turisme, hvor rejsende og rejsearrangører
fælles tager et langsigtet ansvar for klima, kultur, mennesker og dyr.
Det er vores ansvar, at vores virksomhed har de mindst mulige negative
effekter på de miljøer, hvortil vi arrangerer rejser - på både kort og lang sigt.
Vores sociale ansvar
Star Tour følger de beslutninger, som folkevalgte politikere, myndigheder
og Udenrigsministeriet skaber. Samtidig er det den rejsendes ansvar, at
tage stilling til, hvor og hvordan man vil rejse.
Star Tour støtter den internationale konvention om menneskerettigheder,
FNs børnekonvention, ILOs kernekonventioner, RIO-deklarationen for miljø
og udvikling samt FNs konvention mod korruption. Det ønsker vi også, at
vores hoteller skal gøre. Derfor skal alle vores hoteller tegne en
bæredygtighedskontrakt.
Vi benytter først og fremmest lokalt ejede hoteller, og er opsatte på at
tilbyde vores kunder forskellige indkvarteringsformer - fra egen husholdning
til All Inclusive. Men samtidig er det svært at kontrollere hotellernes daglige
virke. Vi forsøger selv at følge op på hotellernes arbejde, og samarbejder
med organisationen Travelife. Har du eventuel en mistanke om misforhold
inden for vores virksomhed, bedes du kontakte os, så vi kan udrede sagen.
Star Tour var de første i verden til at underskrive ECPATs opførselskodeks
for rejsevirksomheder mod seksuel udnyttelse af børn. Det er vi stolte af.
Skulle du mistænke, at et barn udnyttes seksuelt, skal du foretage dig
følgende:
- Reager direkte. Konfronter. (Vis, at du er opmærksom på, hvad der sker.)
- Anmeld din mistanke til det lokale politi. Du finder telefonnumret i denne
folder.
- Kontakt Star Tours personale, som hjælper dig med at kontakte nordisk
politi, hvis en skandinav mistænkes for at være indblandet.
Miljøvenligere ferie
Rejser forårsager udslip, forbruger energi og genererer affald. Men det kan
mindskes gennem vores og dit engagement. Star Tours charterflyselskab
TUIfly Nordic og alle vores Blue Village-hoteller er miljøgodkendte ifølge
ISO 14001.
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Klimakompenser, eller giv et klimabidrag
Du kan klimakompensere din flyrejse. Eller du kan give et klimabidrag. Du
kan også gøre begge dele. På vores hjemmeside kan du se, hvordan du
gør.
Nogle enkle tips til en mere miljøbevidst rejse
1. Kultur og miljø er ofte det mest værdifulde lokalbefolkningen kan dele
med dig. Vær opmærksom på, at handel med udrydningstruede dyr og
planter samt antikviteter er forbudt i store dele af verden. Forbuddet gælder
sælgere og købere, og omfatter produkter af f.eks. koraller, slangeskind,
krokodille, skildpadde samt vilde orkideer og kaktusser.
2. Vis hensyn til de lokale sædvaner. Vær nysgerrig. Betragt det ikke som
en selvfølge, at du kan opføre dig "som hjemme". Vær ydmyg og vis
respekt ved blandt andet at klæde dig korrekt. Benyt gerne en lokal guide.
3. Giv dig god tid. Høflighed og tålmodighed åbner ofte døre til positive
oplevelser og venskaber. I mange kulturer opfattes travlhed som et udtryk
for dårlig opførsel.
4. Vis respekt. Spørg inden du fotograferer. Undgå vredesudbrud - at miste
selvbeherskelsen betyder i mange kulturer, at man taber ansigt.
5. Ved en vellykket handel er begge parter tilfredse. Benyt humor og hav
tålmodighed. Udnyt ikke modpartens fattigdom.
6. Giv ikke penge til børn, der tigger. Giv hellere til forældre, lærere eller
lokale humanitære organisationer. Børn der tjener på tiggeri, forsømmer
ofte deres skolegang.
7. Køb lokalproduceret. På den måde stimulerer du den lokale økonomi.
Samtidig holdes lokale traditioner og håndarbejde i live.
8. Støt miljøbevidste udflugter. Hvis turen koster lidt mere, går de ekstra
kroner ofte til at bevare miljø- og kulturarven
9. Spar på naturressourcer. Tag et hurtigt brusebad i stedet for et karbad,
benyt AC så lidt som muligt, affaldssorter hvis muligt, køb varer med
returemballage, følg de nedtrampede stier og veje, og besøg gerne lokale
naturparker.
10. Rejs gerne i lavsæsonen! Det er ikke bare billigere - det er også
nemmere at komme i kontakt med lokalbefolkningen, der har mere tid.
Samtidigt bidrager du til ikke at overbelaste rejsemålets miljø- og
kulturgrænser.
Tipsene er skabt af UNESCO for Star Tour.
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Hvis uheldet er ude
Læger
Agia Napa/Fig Tree Bay:
Dr. Photiou, tlf. 23 72 11 62.
Lito-klinikken, tlf. 23 81 11 11 (i Paralimni). Åben 24 timer i døgnet.
Dr. Tsokkos, tlf. 23 72 32 22.
Napa Olympic Clinic, tlf. 23 72 32 22. Åben 24 timer i døgnet.
Lanarca:
Dr. Evripides Georgiades, tlf. 24 66 54 41, 99 68 81 77.
St. Rafhael-klinikken, tlf. 24 84 08 40.
Limassol
Ygia Polyclinic, Tel 25 88 46 00. Åben døgnet rundt.
Unity Medical Centre, Tlf 25 02 33 21.
Dr Procopiou, Tlf 25 57 52 25, Mobil 99 62 22 42.
Pafos:
St George & Blue Cross Private Clinic, Tlf. 26 22 11 11. Åben døgnet rundt.
Tandlæger
Agia Napa/Fig Tree Bay:
Maria Lagoudes, tlf. 23 72 12 98.
Larnaca:
Antonis Antoniou, tlf 24 636 252
Flora Michail, tlf 24 62 70 45.

Den skandinaviske kirke og finsk præst
Kyrkan ligger på Nissi Avenue (man drejer op ved Orange Grove
restauranten). Gudstjenester holdes på skandinavisk. Her kan du låne
bøger, læse aviser, drikke kaffe m.m. Tlf 23 72 27 98.
Ambassade/konsulat
Det danske konsulat i Nicosia: Tlf. 22 37 60 93.
Den danske Ambassade i Nicosia: Tlf. 22 37 74 17
Rejseforsikring
Star Tour samarbejder med Europæiske Rejseforsikring. Hvis du har tegnet
en rejseforsikring gennem Star Tour, og får behov for hjælp ved f.eks. akut
sygdom eller i forbindelse med et ulykkestilfælde, sørger vi for, at du
kommer til det rigtige sygehus/klinik på rejsemålet.
Ved alvorlig sygdom, ulykkestilfælde, eller hvis du må rejse hjem før tid,
skal du kontakte Europæiske alarmcentral hurtigst muligt på
telefonnummer: +45 7010 9030 for at få den bedst mulige hjælp.
Ved sygdom eller ulykkestilfælde inden for EU/EØS kan du med fordel
kontakte SOS International på telefonnummer: +45 7010 5050, inden du
kontakter Europæiske alarmcentral, da SOS administrerer den offentlige
rejsesygesikring (det gule sundhedskort).
Husk i øvrigt at gemme kvitteringer på alle udgifter, du har haft i forbindelse
med skaden - og gem også din lægeerklæring, i tilfælde af, at du skal søge
erstatning for ødelagte feriedage.
Skadeanmeldelsen kan foretages både under og efter rejsen på
www.europaeiske.dk.
Ved behov for f.eks. lægebesøg under rejsen, kontakt Star Tours personale
på rejsemålet.

Limassol
Andreas Colios, tlf 25 36 11 21.
Politi
Nødnummer: 112.
Politiet i Agia Napa, tlf 23 80 32 00.
Politiet i Paralimni, tlf 23 80 30 30.
Politiet i Larnaka, tlf 24 80 40 40.
Politiet i Limassol, tlf 25 80 50 50.
Politiet i Pafos, tlf 26 80 60 60.
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