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Marco 



Zaterdag 16 juni. Reisdag 
 
Het is zover, op naar Cyprus! Een hele reis. We vertrekken vanaf Schiphol, het is zaterdag, dus 
het is niet zo druk op de weg. Iedereen is op tijd bij het ontmoetingspunt in de hal. Iedereen 
is Berry, Elmi, Johan, Marco en Angelica en de begeleiders Nicoline, Josje en Monic.  
De wegbrengers krijgen nog een laatste kus en dan gaan we naar de incheckbalie. Er gaan 
twee rolstoelen mee, we mochten naar een balie waar niemand in de rij stond en waar twee 
vriendelijke jongedames ons hielpen. Dat gaat helemaal goed! De rolstoelen van Marco en 
Berry leveren we in bij de ‘raar model bagage’ en zij gaan verder in een Schiphol rolstoel, 

zonder kussen, maar ach het is niet zo 
heel ver.... We eten eerst onze 
boterhammen op, en drinken ons 
drinken op, want anders moeten we het 
bij de douane-mensen achterlaten, dat 
zou ook zonde zijn! 
     
Door de douane en de paspoort-
controle is een heel gedoe, maar 
gelukkig, we mogen allemaal mee. Johan 
was even bang dat er nog een niet-
betaalde boete van hem stond, maar 
pff... hij mag mee! 
 

We mogen als eerste het vliegtuig in, we zitten 
lekker vooraan! Nou karren maar, het is drie uur, 
tijd voor vertrek! Helaas... de piloot zegt dat er 
iets niet goed is in het ruim, niet alle bagage kan 
erin. Oh jee, help, onze koffers!!! Maar de piloot 
zegt dat als het niet onderin kan dan gaat het 
gewoon bovenin. Dat lukt, joepie! Dan kunnen we 
opstijgen, een uurtje later, maar ach. Voor Berry 
is het de eerste keer in een vliegtuig, spannend! 
De rest had al eerder gevlogen. Vier uur later 
landen we in Paphos!!  
Hier is het nu negen uur ’s avonds, een uur later 
dan in Nederland. We zetten onze horloges een uur vooruit. Met een leuk liftje worden we op 
de grond gezet. Daar staat een bus die ons naar de hal brengt waar de bagagebanden zijn. 
Koffers pakken en naar buiten. Daat staat de chauffeur van de bus al op ons te wachten, 
instappen maar weer en naar het hotel! Joepie, we zijn goed aangekomen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De appartementen zijn prachtig, lekker groot. We eten nog een sandwich en dan slapen!! De 
eerste nacht op Cyprus! 
 

 
 
Wisten jullie wel dat ze op Cyprus links rijden!? Het stuur van de bus zat aan de verkeerde 
kant, en de chauffeur dan natuurlijk ook! 
 
Zondag 17 juni. Zwembad-dag 
 
Kijk, in zo’n groot hotel staat alles voor je klaar. Nou ja, douchen en aankleden moet je nog 
wel zelf doen... We zijn om negen uur allemaal klaar voor het ontbijt. Er is een ontbijtbuffet 
met een heleboel lekkere dingen, moeilijk kiezen!!! Het is allemaal erg lekker, we nemen de 
tijd, onze buiken zijn weer goed vol! Heerlijk! 
 

 
 
Gisterenavond hadden we het grote, mooie zwembad al gezien. We hoeven niet lang na te 
denken over wat we gaan doen vandaag: zwemmen!!! En de strandstoelen liggen ook prima. 
Angelica duikt als eerste het water in. De rest volgt al snel. Lekker poedelen. De zon is best 
warm, goed smeren met zonnebrand, een kleurtje krijgen moet lukken! Zo vermaken we ons 
wel. 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      HEERLIJK 

 ZO’N ZWEMBAD 
 
 
 
 
 
 



We waren vanmorgen om 10 uur klaar met het ontbijt, dus lunchen we ook wat later, om half 
drie. We gaan naar de Taverna van het hotel. Er staan meer dan genoeg lekkere dingen op de 
kaart. We gaan vooral voor de sandwiches, met patat!! en de salades. Ze dachten in de keuken 
zeker dat we honger hadden, want we krijgen een flink bord vol. Nou, we krijgen het best op! 
 
Nu gaan we ook maar even kijken hoe het hier 
in de buurt er uit ziet. We gaan op zoek naar de 
zee! Die vinden we al snel, gewoon vanuit het 
hotel rechtdoor, de boulevard over, nog een 
stukje en ja: daar is ie! We gaan lekker even 
zitten om van de zee en het geluid van de 
golven te genieten! Het is erg mooi hier. 
  

We lopen nog een stuk verder over het 
paadje langs de zee, en langs een heleboel 
hotels en nog veel meer strandstoelen. Het 
is nog best een wandeling, zo in de zon is dat 
lekker zweten, we ploffen even neer bij een 
terras om wat te drinken. He, he daar     knap 
je van op!  
 

 

Nu nog het laatste stukje, terug naar het hotel en...... het zwembad!!! Heerlijk, zo even 
afkoelen in het water.   
 
Het diner ’s avonds is op een andere plek, we weten niet precies waar dat is. Dus, op zoek naar 
het avondeten! Bij de receptie wijzen ze ons de weg..... en ja, daar is het! Zo heej, dat is een 
groot hotel en best deftig, maar goed dat we ons netjes aangekleed hebben. De ober wijst ons 
waar we mogen zitten. 



 
 
 
 
 
 

 
We mogen zo veel eten als we 
willen! Dat doen we dan ook, 
want het is heerlijk! Eerst een 
lekkere uiensoep, en daarna 

kunnen we kiezen uit een heleboel lekkere dingen; salades, groente, 
vlees ook wat dingen waarvan we niet helemaal weten wat het is, het 
‘rolletje’ is vis met zoete aardappel, de bolletjes van veschillende kleuren 
in een mooi glaasjes blijkt een soort pudding te zijn, wel een beetje 
zoet....  
  
Als we onze buik meer dan rond hebben gegeten gaan we nog even kijken bij een optreden 
van dansers,  dat ziet er mooi uit! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan terug naar onze kamers, lekker slapen na zo’n fijne dag! 
 
En wisten jullie al dat er op Cyprus mieren met blonde lokken zijn: coupe-soleil mieren, raar 
hoor. 
 



 
Maandag 18 juni. Stranddag 
 
We hebben allemaal goed geslapen. Net als gisteren gaan we om negen uur naar het 
ontbijtbuffet. 
We lopen weer naar het strand, nu om ook de zee in te gaan. We vinden een mooi plekje op 
een grasveld, onder een parasol. Hier is een kleine baai waar we lekker kunnen zwemmen. 
Dat is genieten, lekker zeewater, niet te veel golven, we blijven best lang dobberen in het 
water. Dan nog even lekker zonnebaden en weer opdrogen. Er is van alles te doen hier, 
speedboten, aan een parachute hangen, genoeg te zien! 

    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dan is het tijd om terug te gaan naar het hotel, want er komt een Nederlandse mevrouw om 
ons te vertellen wat we allemaal kunnen doen hier. Het klinkt allemaal heel goed, we kiezen 
een boottocht, dat gaan we woensdag doen.  
Nu is het alweer drie uur: lunchen! Van al dat zwemmen en wandelen krijg je wel trek. We 
bestellen vier pizza’s om te delen, dat was precies genoeg.  

 
 
Het zwembad ziet er weer heerlijk uit, we duiken 
er direct weer in! Dan douchen, omkleden en op 
naar het andere hotel voor het avondeten. We 
hebben hier al een eigen tafel, goed hé! De obers 
kennen ons al. Het is weer moeilijk kiezen, al die 
lekkere dingen!  
   
 
 



 
 
In ons eigen hotel pikken we nog een laatste stukje van het 
optreden van een paar danseressen mee en dan zoeken we 
een plekje wat verder weg van de boxen want de muziek staat 
erg hard, je kunt elkaar niet verstaan zo. We kunnen de ober 
niet zo heel goed verstaan, en hij ons ook niet. ‘Wat zeg je?’, 
vraagt hij. Maar hij komt gelukkig wel de goede drankjes 
brengen. 
Lekker slapen, tot morgen allemaal! 
 
Hadden we al verteld dat de mussen op Cyprus erg brutaal zijn, 
ze eten zomaar je eten van het bord! 
 
 
Dinsdag 20 juni. Mozaïek-dag 
 
Het slapen op Cyprus gaat steeds beter, of anders gezegd: we hebben allemaal heerlijk 
geslapen. En het ontbijt is ook weer heerlijk. We zitten altijd op het lekkerste plekje, buiten 
onder de bomen, met een lekker windje.  
 
Dan tandenpoetsen, tas inpakken en op weg! Lopend naar de haven, best een flinke 
wandeling, over de boulevard langs de zee. Erg mooi, de zee heeft vandaag hele mooie kleuren 
blauw. Zon, zee en een windje, wat wil je nog meer?! Halverwege gaan we even uitrusten op 
een terras, he he lekker, even zitten! En dat drankje gaat er ook wel in. We krijgen er zelfs een 
schaaltje turks fruit en noten bij, dat is aardig!  
  

 
 
 

En nu het laatste stukje, we zien de haven met de burcht al liggen, moet lukken! Daar op de 
punt van het eiland is niet aleen een haven maar ook een museum. Op een groot stuk van het 
eiland hebben ze resten gevonden van een oude Romeinse stad, heel oud is het al maar ze 
bouwden toen al heel grote huizen, vloerbedekking hadden ze niet, maar wel prachtige 
mozaïeken, zoals deze op de foto’s. Het zijn een soort stripverhalen, ze vertellen over het 
leven van Romeinse goden. Het is heel indrukwekkend, Berry raakt niet uitgekeken. Hij maakt 
een heleboel foto’s, om thuis nog weer na te genieten.  
  



 



 

  



 
 
 
 
 
Marco en Nicoline zien opeens iets 
bekends: de Nederlandse vlag en tulpen!!! 
Op de bordje met uitleg staat dat ze niet 
weten wat de herkomst is van dat 
mozaïek!! De sufferds, Nicoline en Marco 
hebben dat nu maar even uitgelegd aan de 
mensen van het  museum. 
 
 
 
 

 
 
Josje, Angelica, Berry en 
Monic gaan op zoek naar de 
arena, die moet er zijn, dat 
hebben we op de film in het 
bezoekerscentrum gezien. 
Maar helaas, deze archeo-
logische zoektocht mislukt, 
we kunnen het niet vinden. 
Ja, zegt Johan later, voor de 
arena moet je in Amsterdam 
zijn, de Johan Cruyff-ArenA!  
 
 
 
 
Na zo’n mooie, lange wandeling over het terrein is het wel weer tijd voor een drankje.  
Elmi, Johan, Nicoline en Marco zitten er al. Een eindje verderop op de boulevard zit een man 
met een leguaan, daar kun je mee op de foto. Angelica gaat even vragen hoeveel dat kost, 
maar nee, we vinden het toch iets te duur. Dan maar geen groepsfoto met leguaan.  
 

 
 
We lopen wat verder langs de haven. Daar ligt ook 
Aphrodite lekker uitgestrekt over een rots. Aphrodite 
is de godin van de schoonheid en de liefde en ze is hier 
op het eiland geboren! 
 
Het is tijd om op zoek te gaan naar een plekje om wat 
te eten. Hee, een croissanterie, lekker, we nemen een 
saucijzenbroodje of een met spinazie en kaas. Dat gaat 
er wel in. 
 



 
 
We zitten tegenover het 
busstation, dat komt goed uit 
want we gaan met de stadsbus 
weer terug naar het hotel. De 
chauffeur is erg aardig, hij vindt 
het niet erg dat we er wat 
langer over doen. Zo zijn we 
snel weer thuis. We hebben 
vandaag zeker wel 8 kilometer 
gelopen, goed hé!!!! 
 
 
 
 
Nu snel douchen en nette kleren aan, want we zijn uitgenodigd voor een welkomsdrankje in 
de lobby van het hotel. Dat is aardig! Er staan allemaal drankjes met verschillende kleuren in 
mooie glazen klaar. Een zombi, met rum, perzik en mango, of een friiizzz: bubbeltjes wijn met 
sinaasappel en zelfs champagne: proost! En dank je wel, hotel. 
Op naar het diner, deze keer is het Italiaans eten, het is weer heerlijk. En we hadden ook best 
wel trek na zo’n actieve dag! 
 

Op het terras drinken we een kopje 
koffie of thee. We gaan onder een 
hele dikke grote ficus-boom zitten, 
bij ons thuis passen die op de 
vensterbank! En er is een optreden, 
dat is mazzzel! Een meneer met een 
keyboard zingt bekende liedjes. Dat 
klinkt goed! De zanger kent ook nog 
de verzoeknummers van Johan. We 
gaan zelfs dansen, iedereen de 
dansvloer op! Vooral Angelica en 
Elmi stelen de show! Leuk! Als we 
uitgedanst zijn lopen we weer naar 
onze kamers, lekker slapen! 

 
Wisten jullie al dat het op Cyprus vroeg en snel donker wordt? Rond half negen al. 
 

En dat ze gekke 

palmbomen 

hebben? 

 

  



Woensdag 20 juni. Bootdag 
 
Vandaag staan we iets vroeger op, want we gaan de boottocht doen. Het zwempak hebben 
we al aan, alle spullen mee, dan kunnen we na het ontbijt gelijk door (zonder onze tanden te 
poetsen, niet verder vertellen!). We staan netjes om tien voor half tien buiten bij de receptie, 
maar de bus komt maar niet, o jee.... na een paar 
telefoontjes door Nicoline komt er een bus aanrijden, een 
knalrode, met een open dak! Het is een trouwbus!! Wie 
van ons gaan er trouwen dan vandaag?! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We komen wel iets te laat bij de boot, maar ze hebben op 
ons gewacht en zelfs een plek voor ons vrijgehouden! Het is best een grote boot, met een 
zonnedek. Als wij ons geïnstalleerd hebben vertrekt de boot. Zo, die gaat lekker hard. De zee 
is mooi blauw. We varen langs de kust, we kunnen alle hotels zien, dat zijn er een hele boel. 
Ook de burcht van gisteren kunnen we goed zien.  

 
 
 
We komen langs een groot schip dat daar een keer 
toen het heel hard stormde terecht is gekomen. Bij 
de turtlebay waar de schildpadden eieren komen 
leggen, gaat de boot stilliggen en kan er gezwommen 
worden. Dat wilen de meesten wel. Het wordt dan 
ook flink druk op het platformpje. Angelica gaat 
kayakken, dat gaat goed, ze kiepelt niet om.    
 
 
 



 
    

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het zwemmen staat de lunch klaar, dat ziet er goed uit! Rijst, groente, salade, kippe-pootje, 

lekker!! Daarna gaat de tocht verder, of eigenlijk terug, we draaien om en na zo’n uurtje zijn 

we bij een andere baai, ook daar mag je zwemmen. Nu gaat alleen Berry het zeewater in. Er 

komt een hele snelle speedboot langs scheuren, enorm hard gaat ie, en hij maakt hele scherpe 

bochten. Als je wil, mag je mee. Nou, nee, zeggen we, dat gaat ons toch wat te snel. Een van 

ons wil wel, je raadt vast alwel wie: ja wel; Angelica, de waaghals. Ze geniet er, met de armen 

in de lucht, erg van. 

 



 
Voor het laatste stuk terug naar de haven vaart de 
boot verder de zee op, zo, dat schommelt flink, 
lopen over het dek gaat niet zo heel makkelijk. We 
krijgen ook nog een verrassing: stukje cake met 
watermeloen en banaan, hmmmm.  
 
Tegen half vijf zijn we weer bij de haven, jammer, 
het zit erop, het was echt een prachtige boottocht. 
Op de parkeerplaats staat weer de grote rode bus, 
maar helaas, we gaan met een saaie witte bus 
weer terug. We worden voor de deur van het hotel 
afgezet.  
En alsof we nog niet genoeg water gezien hebben duiken we direct weer het zwembad in, 
heerlijk afkoelen!! Om zes uur gaan we er toch maar uit, douchen en klaarmaken voor het 
avondeten. In het restaurant weet de kelner al dat hij ons niet naar onze vaste tafel hoeft te 
begeleiden. En de ober weet al precies wat iedereen wil drinken. Dat is handig! Het eten is net 
als de vorige dagen overheerlijk! We eten, ook net als de vorige dagen, eigenlijk een beetje te 
veel, maar ach... het is vakantie!  
Koffiedrinken doen we weer op het terras, onder 
dezelfde grote boom. Marco had zich verheugd op 
het optreden van Neil Diamond dat op het 
programma stond, maar als we er nog maar net 
zitten, vertellen ze dat Neil Diamond niet komt, 
maar Elvis Presley wel! Jammer, maar oké, is ook 
goed. Eerst krijgen we nog een mooie dansshow 
door drie jonge meiden, die doen het goed, en 
hebben een heeeel goede conditie!!! En daar is ie 
dan: Elvis Presley, in een mooi lichtblauw 
glitterpak. Hij zingt bekende nummers, Elmi en 
Monic gaan ook nog even dansen, maar we 
houden het niet zo lang vol als gisteren. We 
wandelen weer naar huis, langs het paadje met de mooie planten en bloemen, en met het 
geluid van de krekels, Elmi’s lievelingsdier.  
Welterusten!! 
 
Donderdag 21 juni: We doen het rustig aan-dag 
 
Na die actieve dagen met veel indrukken hadden we gisteren al besloten om vandaag een 
rustdag rond het zwembad te doen. Eerst lekker rustig ontbijten. Om 11 uur zitten we al in 
het zwembad, lekker dobberen!! Er weer even uit, languit op de strandstoel, weer een duik, 
even onder de boom in de schaduw, zo kom je de dag wel door!! Om toch nog wat in beweging 
te komen gaan we ietsjes verderop lunchen.   
We lopen via de achteruitgang van het hotel, daar dichtbij is een pleintje met restaurants, 
daar hebben ze vast wel wat voor ons. We gaan naar het Fiesta-restaurant, daar staat een 
mooie grote tafel. Iedereen een salade, frieten erbij, smullen maar!! We zitten er heerlijk, 
maar dan gaan de televisies aan, voetbal!! De box boven ons hoofd staat erg hard, we 
schrikken ervan! Nou, dan gaan we maar. 
 
 



 
Ondertussen is het al weer vier uur, we gaan gelijk weer het 
zwembad in! Heerlijk! Dat houden we wel een paar uurtjes vol. 
Om zes uur gaan we er toch maar uit. Douchen en flink 
insmeren met aftersun, sommigen zijn behoorlijk rood 
geworden vandaag.  
In het restaurant is het vandaag Cyprus-dag, allemaal lekkere 
tradionele gerechten uit Cyprus. Lekker hoor. We zijn erg 
benieuwd wat die ronde bolletjes met siroop erover zijn. Dat is 
een toetje, dus dat duurt nog even voor we die proeven. 
Angelica denkt dat er banaan in zit, Johan denkt dat ook. 
Nicoline denkt dat het wat anders is, maar wat.....?? We gaan 
toch maar vragen: het is met aardappel, ook lekker!! 
Op het terras staan nu twee mannen die Cyprische muziek 
maken, klinkt goed. En dan komen er ook nog twee dansers, in 
een mooi folkorisch kostuum. Zo, die kunnen goed dansen! We 
mogen ook nog even meedansen, maar kunnen onze benen niet 
zo hoog opgooien als zij. En dan gaat er eentje ook nog met een glas op z’n hoofd dansen, en 
daar wordt nog een glas bij op gezet, en nog een, en nog een, tot hij wel een stapel van 10 
glazen op z’n hoofd heeft staan. Knap hoor!! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Om half elf lopen we weer via het krekel-pad naar huis. 
Het was weer een mooie dag, maar slapen is ook erg lekker.  



 

         
 
 
 
 
        
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 22 juni. Marktdag 
 
Voor vandaag hebben we om tien uur een busje besteld. Direct naar het ontbijt gaan we 
buiten bij de receptie staan. Daar zijn we nog maar net als het busje al voor komt rijden. De 
chauffeur is een vrouw uit Rusland die al lang hier woont en veel en gezellig kletst. We gaan 
naar het oude deel van de stad Paphos, naar de fruitmarkt en naar de overdekte markt. Op de 
fruitmarkt staan mensen uit de buurt die hun eigen fruit verkopen, het is niet zo heel 
bijzonder, dat bekijken we vanuit de bus. Op de overdekte markt is het veel leuker, een 
heleboel winkeltjes met kraampjes waar ze van alles en nog wat verkopen. Veel dingen uit 
Cyprus: geborduurde kleden, sieraden, kruiden en olijfolie.  
 

 

 
Wij gaan voor de t-shirts en petjes met Cyprus erop. Angelica, Elmi en Josje kopen een mooie 
jurk bij dezelfde meneer. Dat wordt showen vanavond in het restaurant. Als we een tijdje 
rondgelopen hebben, zoeken we een plekje om wat te drinken. In een smal mooi straatje zien 
we een restaurant met tafels buiten. Nicoline gaat naar binnen om te vragen of ze al open zijn, 
maar ziet alleen een slapende meneer in een stoel, die durft ze niet wakker te maken. Als we 
willen doorlopen komt er toch iemand naar buiten; we mogen gaan zitten. Hé, lekker zo’n 
drankje. Het is een leuk restaurant en er staan allerlei lekkere Cyprische dingen op het menu: 
hier kunnen we straks ook wel lunchen! 
 
We lopen weer terug naar de markt, om nog wat 
laatste leuke dingen te kopen. Berry en Monic lopen 
naar een moskee, die staat in een mooi oud wijkje 
met allemaal mooie huizen.  
Tegen 1 uur gaan we terug naar het restaurant in 
het smalle steegje, we bestellen vijf verschillende 
gerechten om te delen: vis met spinazie uit de oven, 
kip met lekkere kruiden, thuisgemaakte gehakt-
ballen, gevulde groente en moussaka: zo, dat is 
lekker!!  
 
 
We gaan weer verder, naar een uitkijkpunt dat wat hoger ligt en je de zee kunt zien. Mooi 
hoor. Het busje komt ons hier ook weer ophalen. We hebben dezelfde chauffeur, die brengt 
ons via een slingerweggetje weer terug naar het hotel.  
Drie keer raden wat we daar gaan doen: zwemmen!!! Heerlijk.  
 



En dan weer net als iedere avond op naar het andere hotel voor het avondeten. Nicoline is 
vanmiddag een beetje in de bonen, eerst laat ze het kaartje om de deur van het appartement 
mee open te maken in het appartement liggen, moet ze helemaal terug naar de receptie om 
een ander kaartje te halen. En nu wil ze op haar badslippers naar het restaurant, dat kan niet 
hoor! 
Het thema van deze avond is Chinees eten, we zijn benieuwd hoe Cyprisch Chinees smaakt. 
Ze hebben een maissoep, kleine loempiaatjes, mie met groente en pekingeend. Maar eigenlijk 
gaan we gewoon voor het andere lekkere eten. Het is de laatste keer dat we hier eten, dus 
zeggen we bedankt en tot ziens tegen de obers. En lopen we voor de laatste keer via het mooie 
paadje naar om hotel terug. 
Daar zou een optreden van een goochelaar zijn, maar die heeft zichzelf weggetoverd: hij is er 
niet. Een meneer met een electrische gitaar treedt op, dat klinkt best mooi maar het staat erg 
hard voor onze zielige oortjes.... We drinken nog wat en dan gaan we gewoon lekker op tijd 
naar bed! 
De laatste keer in een Cyprisch bed! 
 
Zaterdag 23 juni. Zwem- en reisdag 
Vanavond stappen we weer in het vliegtuig terug naar huis. Om zes uur worden we opgehaald 
bij het hotel. Dus we hebben nog de hele dag!! Na het ontbijt pakken we de koffers in en we 
zetten alles in een huisje. Dan weer lekker het zwembad in.  

Er wordt geroepen dat je mee kunt doen aan 
aguajoggen... dat willen we wel. Wij zijn er 
klaar voor, maar de twee instructeurs krijgen 
de geluidsbox niet 
aan de praat, ze 
zijn best lang aan 
het prutsen. We 
wilden Berry, onze 
technische man, 
er al op afsturen, 

dan is het zo gepiept. Maar joepie, het lukt toch. Nou, bewegen 
maar!! Boven je hoofd in de handen klappen wil nog wel, maar je 
benen omhoog gooien in het water gaat nog niet zo makkelijk. 
Aan het eind doen ze nog wat ontspannende oefeningen. Genoeg 
beweging gehad voorlopig, zo laten we een paar pondjes achter... 

 
 
We ploffen neer op de strandbedden, effe bijkomen en opdrogen.  
Om twee uur gaan we lunchen in de Taverna, nou ja, lunchen.... het 
is meer een warme maaltijd, dat mag ook wel want warm eten lukt 
vanavond niet. Het is weer erg lekker.  
We gaan op ons plekje onder de boom zitten: de vakantie-
herinneringen moeten nog ingevuld! Dat doen we samen, iedereen 
roept wat hij of zij vindt van degenen die aan de beurt is. Dat gaat 
snel, we kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden, de 
complimentjes vliegen over tafel. We zijn een goede groep en 
hebben een fantastische vakantie gehad.  
 
Nou mensen, nogmaals bedankt allemaal!! 

 



 
Nog even een groepsfoto en dan weer het water in, nu kan het nog! Maar dan komt er toch 
een eind aan de pret. Douchen, aankleden, de laatste dingen in de koffer, en op naar de 
uitgang, daar komt chauffeur Ali ons ophalen. Hij is netjes op tijd, we laden alles in en 
vertrekken! Snik, snik! 
 
Het is erg druk op de luchthaven, er komen veel vliegtuigen aan en er vertrekken er veel. We 
worden al snel geholpen door de mensen van het vliegveld, die leiden ons naar de incheckbalie 
en dan naar een plekje waar we de sandwiches die we meegenomen hebben kunnen opeten 
en waar we wat te drinken bestellen. Daarna brengen ze ons naar een ander plekje dicht bij 
de gate. Daar komen ze ons ophalen, zo’n 
half uur voor het vliegtuig vertrekt. Oké, we 
wachten.... dat het vliegtuig vertraging heeft 
hadden we al wel gezien.  
 
We gaan als laatste het vliegtuig in, eerst 
een stukje in de bus, dan gaan we met een 
lift omhoog en kunnen we het vliegtuig 
instappen. We vertrekken een uur later dan 
gepland. Het is al donker, dan kun je wel alle 
lichtjes van Phapos goed zien vanuit de 
lucht. Dat is een mooi gezicht. 
 



 
Vier uur later landen we op Schiphol, het is dan ongeveer 1 uur ’s nachts, Nederlandse tijd. 
Alle koffers zijn meegekomen, als we alles van de band hebben gehaald lopen we naar de 
uitgang en daar staan de ophalers al!  
Dat wordt afscheid nemen, snik, snik, een omhelzing en tot de volgende keer..... 
 
Dag, dag, een goede reis naar huis! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicoline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Josje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Monic 
 
 
 
 


