
Verslag van de reis naar Paphos, mooie stad op Cyprus. 
 
  
 
 
 
Tendensreis:  S1813 van 30 juni -7 juli 2018 
 
Deelnemers: Simon, Mieke, Heraldo, Ronald, Jaap en Bert. 
 
Samen met: Wilma, Jannie en Marco 
 
 
 

 
 
Staand van links naar rechts:  Bert, Ronald, Jaap, Heraldo, 
Zittend  van links naar rechts:  Simon en Mieke 
Onder van links naar rechts:  Wilma, Marco en Jannie 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zaterdag 30 juni 
 
Deze dag stond in het teken van het reizen en kennismaken. 
Eind van de ochtend hebben we afgesproken bij het ontmoetingspunt op Schiphol. 
Een eerste kennismaking en overdracht volgt met Wilma, Jannie en Marco. 
We kunnen bijna niet wachten op het inchecken. Dat is een peulenschil op zo’n moderne 
luchthaven. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De HV 1577 is vertraagd door foute koffers en drukte op het vliegveld bij Paphos, maar even 
later vliegen we toch over Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Turkije naar 
beneden. 
 

 
   

   
 
 
 
 



 
 
Even later komen we op Paphos aan. (we kunnen nu zeggen dat we in al deze landen zijn 
geweest) 
Na 4 uur in het vliegtuig te hebben gedoezeld, stappen we uit in de heerlijke droge warmte  
van Paphos. Meteen wennen aan de avondwarmte. 
Het is op Cyprus veel eerder donker en het blijft zowel overdag als ’s nachts goed warm. 
Gelukkig met alle koffers in de bus met Ali. (hij komt vaker voor in het verslag) 
Laat in het hotelcomplex aangekomen, zagen we meteen een prachtig groot verlicht 
zwembad. Dat nodigt uit tot een duik…. 
 

 
 

Maar eerst de broodmaaltijd oppeuzelen met soep. Het is al laat en iedereen is moe van de 
reis. 
De verschillende kamers zijn goed ingericht en zijn in een handomdraai klaar voor de nacht. 
We hebben 4 mooie appartementen naast elkaar. Met lekkere veranda’s, die goed van pas 
gaan komen. Na zo’n drukke reisdag is het goed slapen (met airco) 
Zie ook www.avantihotel.com Hier zijn mooie beelden van het complex en zijn 
appartementen. 
 
Zondag 1 juli 
 
Deze dag stond in het teken van verdere kennismaking. 
Aan het ontbijt (een lopend buffet), nemen we hier uitgebreid de tijd voor. 
Begeleid door koffie, vruchtendrank, olijven, Engels ontbijt en veel fruit is het onder de 
bomen een goede manier om elkaar te leren kennen.  
Ondertussen strak blauw lucht en al 29 graden, dat belooft hitte. 
Onze groep bestaat uit allemaal interessante mensen met mooie verhalen. Het klikt meteen, 
er zit humor, levenslust en vermogen tot genieten in de groep. Wat wil je nog meer?  

http://www.avantihotel.com/


Juist ja, naar het zwembad. 
Heraldo de Ajaxied, Bert en Jaap de Feijenoorders, Jaap die alle liedjes van voor 1990 kent, 
Simon die graag met iedereen een praatje maakt, Ronald de zwemmer en Mieke de stille 
genietster.  
Wilma de stille kracht, Janny die het genieten aan iedereen kan overbrengen en Marco de 
praatjesmaker. De combinaties van deze mensen maken telkens weer sfeer of het nu ‘s 
ochtends , ‘s middags of ‘s avonds is. Het is voor iedereen eerst een beetje wennen en 
daarna genieten. 
Er zit “schwung” in de groep.   

  
Onder de bomen in de schaduw bij het zwembad en maar kletsen en zingen. 

 
Ronald, Simon en Janny zijn de waterratten van de groep. Er eenmaal in komen ze er alleen 
uit voor een drankje. Niks afdrogen, meteen terug het water in. En dat herhaalt zich vele 
malen, het zijn net vissen. 
De rest zal volgen……, maar wanneer? 
Lekker rustig aan de temperatuur wennen bij een zwembad is ook niet verkeerd. 

 Simon blijft maar drijven 



  
Halverwege de middag komt een stevige lunch goed van pas. Een uitgebreide  
clubsandwich was ditmaal de keuze. De rest van de dag ons vermaakt met zwemmen, 
terrasje, zwemmen en sommigen voetbal kijken. 
 

Om 19.30 netjes aangekleed naar het diner. Dit diner was adembenemend, een saladebar, 
warme gerechten en over heerlijke desserttafel. ( dames en heren, let toch op de lijn….. 
anmehoela, volgende week weer) 
De uitgebreide saladebar was vol met Cypriotische specialiteiten met een Engelse accent. 
Het warme deel bestaat zeker uit 7 gerechten. Daarnaast een aparte vleesbar. 
Als dit al niet genoeg was, stond er een dessert tafel die ons deed watertanden… 
Kortom, wat een geweldige diner. 
 

 
let op de dessertbar links 

 
En zoals het gaat op zo’n hotelcomplex, ieder avond een animeerteam met veel muziek en 
dans.  
Vanavond is het de beurt aan jonge dames die met veel veren mooie dansjes doen. 
Erg veel plezier en aanmoedigingen bij onze groep. We wisten niet dat dit inbegrepen zit bij 
deze vakantie. 
 



 

 
 de meisjes met de veren 

 
In de zwoele avond terug gewandeld naar de appartementen. Sommigen direct naar bed, 
andere nog een afzakkertje op de veranda’s. Wat een heerlijke vakantie dag. 
 
  
Maandag 2 juli 
 
Voor het ontbijt hebben we intussen een eigen tafel, dicht bij het buffet. 
Aan tafel hebben we besproken wat de wensen zijn voor deze dag. Ja hoor, ansichtkaarten 
en souvenirs moeten aangeschaft worden. Dat moet worden gecombineerd met bezoek aan 
Paphos. Maar ook het zwemmen mag niet vergeten worden. 
Noem zwemmen en Simon, Ronald en Jannie liggen al in het bad. 
Nu gaat Jaap ook en Heraldo waagt ook een plons. Hij gaat zitten op krukjes bij de bar die in 
het water staan. Goede positie om alles te overzien. 
 

Hierna ‘s middags op pad naar Paphos. Via erg mooie strandboulevard strak aan de zee, met 
trouwkappellen (voor de Engelsen) en mooie terrassen. Mooi gedaan. Kunnen we in 
Nederland wat van leren. 
Lekker kuieren in de warmte met een vleugje zeewind. 
 
Als lunch heerlijke bordjes met kaas en worst , met drankje en heerlijk uitzicht op de blauwe 
Middellandse Zee. Niet veel maar wel heeeel lekker. 
Hoedjes op en goed ingesmeerd met zonnebrandolie. 
 



  
mooie hoed toch?     Kaas en charcuterie op z’n Grieks 
 
 

Het haventje van Paphos is net te ver om naar toe te lopen in deze warmte. Die houden we 
tegoed. De opbrengst van het shoppen zijn kaarten, postzegels, aftershave en bodylotion 
voor Ronald. De plaatselijke middenstand is erg vriendelijk …….. 
Op de terugweg een rondje IJs van Simon met enorme bollen. Voor de hele week genoeg. 
 
Het diner met heerlijkheden in Turkse stijl. Weer uitstekend verzorgd. Iedereen kan precies 
krijgen wat hij wil. 
Daarna waren er dames die breakdance achtige toeren uit halen. Knap hoor die lenigheid.  
Ook was er nog een WK wedstrijd voor de liefhebbers. 
Na een lange warme dag en na een drankje en sigaretje op de veranda naar bed. De bedden 
worden regelmatig voorzien van schone lakens, en wat is er lekkerder dan daar tussen te 
schuiven? 
 
 
Dinsdag 3 juli 
 
Na een goede nachtrust, net niet uitslapen maar wel genoeg uitgerust. 
Onze Mieke is altijd als eerste wakker rond de klok van 7.15 uur. Wilma is dan ook uit de 
veren en zorgt dat Mieke er weer tegen aankan.  Simon wordt direct in de zwembroek 
geholpen met de bijbehorende praatjes.  Jaap, Ronald, Bert en Heraldo doen dit allemaal 
zelf. Altijd de magneet toegangskaartjes bij de hand om in en uit de kamer te komen. 



 
Ontbijt onder bananen- en citrusbomen, een tropische verrassing 
 

Ontbijten met alles erop en eraan. Vele doen al aan het Engelse ontbijt. Witte bonen in 
tomatensaus, worstjes, spek, toast en eieren in vele vormen. 
En altijd Simon die voor de watermeloen gaat. Mieke heeft de olijven ontdekt. 
 
Om 10.30 uur staat onze buschauffeur Ali klaar met bus voor rondtoer. Ali is een goed 
gebouwde Griekse halfgod van middelbare leeftijd met een prachtige bos grijs haar en met 
gevoel voor humor.  
Met hem is de bustocht voorbereid. De wensen zijn: het landschap van het binnenland, 
authentieke dorpjes, de rotsen langs de kust en terras aan zee.  
 
Door het binnenland en de bergen, foto’s van het kamelen pad en de geiten. 
  

 
kamelenpad     geiten in landschap  

  

Onze Ali de buschauffeur (https://www.accessibleholidayscyprus.com/transfers/) 
vertelt veel van de omgeving. Veel nieuwe wijngaarden, het wordt daar een heel groot 
wijngebied , let maar op. 
 

https://www.accessibleholidayscyprus.com/transfers/)


    Binnenkort een beroemd wijngebied  
 
Prachtig te zien hoe dorre velden klaargemaakt worden voor de wijnbouw. 
Een goeie opmerking van Heraldino, waar komt de gewone melk vandaan?  
Ali geeft aan dat de koeien in de buurt van Paphos zijn. Hier zijn alleen geiten en ezels.  
Trouwens, ezelinnen melk is goed voor de darmen. Aangekomen in bergdorp Omodhos. 
Een dorp zoals een dorp in Griekenland moet zijn. Lage oude, witte huizen, winkelstraatje, 
pleintje met fonteintje en een kerk met klooster met wijze, bebaarde mannen.  
Maar eerst koffie. 
  

 
koffie met gebak 



 
En TAART, veel lokale specialiteiten TAART 

 
 
 

 
klooster met monniken 

 

Rondgang door kerk met mooie kunst en woondeel voor de monniken. Straatje met 
wijnmakerij. Hier kan je zien hoe de druiven verwerkt worden tot wijn. 
Eerste een kleine proeverij. Jaap koopt hier een heerlijke fles wijn. 
Terug naar de bus, richting strand en rotsen. Bij authentiek terras aan het strand heerlijk 
bier. 
 



 
Terug via rotsige kust met mooie vergezichten.( foto Bert) 
 

Boven de rotsen zeilt een vale gier. 

 
rotsen en uitzicht bij de middellandse zee 

 
Om 17.30 uur terug bij hotel. Daar kregen wij een ontvangstborrel. Met champagne hebben 
we geklonken op het goede leven. De maag werd verder gevuld met heerlijke hapjes.   
Daarna op naar het heerlijke diner in Italiaanse stijl. Voor je neus werd allerlei hapjes en 
perfecte pasta gemaakt. 
‘s Avonds naar de voetbalwedstrijd  Engeland-Colombia gekeken en geluisterd naar zangeres 
die Engelse liederen zong. Daarna heerlijk gedanst bij andere zanger met lekkere jazzy 
sound. Simon en Mieke konden heerlijk dansen met Joye uit Cuba. Aanleiding was een 



gekleurde ballon. Simon was hierna helemaal verguld. Na dit alles is de stemming zo goed 
dat er geen einde aan mag komen. Dus nog op eigen terras de heerlijke dag afgesloten met 
de wijn van Jaap. Zwaar spul, waar iedereen heerlijk op slaapt. 
 
Woensdag 4 juli 
 
Deze dag stond in het teken van relaxen. 
Alles rustig aan en iedereen mocht doen wat hij wilde. 
Slow ontbijt, zwemmen, sigaretje roken, babbelen en nog eens zwemmen. 
Dit alles in strak blauwe lucht met heerlijke temperatuur. 
Ondertussen de ansichtkaarten schrijven, nog wat petjes kopen. 
De stemming zit er goed in. Jaap zingt, Simon zwemt, Heraldo geniet, Ronald zwemt, Bert 
bekijkt zijn eigen gemaakte foto’s, Mieke geniet. 
Dit kan je lang volhouden onder de bananenbomen. 
’s Avonds weer een heel fijn diner.  
 
Maar dan…. 
Ineens is hij er, the one and only Elvis, the king 
 

 
 
Hij begint met “In the getto”, geeft hier en daar een handje en met de losse heupen brengt 
hij swingend zijn bekende nummers. Iedereen kent ze en zingt mee. 
Hij doet het toch weer, de Engelsen in het hotel gaan uit hun dak. Wij niet minder. 
Alleen was er maar één zweetshawl die in het publiek werd gegooid. 
Voldaan wandelen we al neuriënd terug in de lome avond. Heel veel sterren aan de 
wolkeloze lucht. 



Donderdag 5 juli 
 
Deze dag stond in het teken van een bezoek aan het oude centrum van Paphos. 
Met goed gevulde maag en natuurlijk een zwempartij op wel de heetste dag van de 
vakantie. 
Misschien wel 36 graden. 
Sommigen met de bus, anderen met de taxi en sommigen lopend richting het centrum. 
De bedoeling is om de prachtige mozaïeken te bekijken in het plaatselijke museum. 
Het is een openlucht museum en wordt door de kelner van het terras sterk af geraden. 
Maar we zijn niet voor een gat te vangen. We pakken de sightseeing bus. Een rode Engelse 
dubbeldekker leidt ons langs de beroemde koningsgraven, heel oude christelijke kerkjes uit 
ca. 450 na Christus. 
 

  
oude kerk en nieuwe appartementen 
 

De tocht leidt ons langs de koningsgraven, het oude stadscentrum en via de buitenwijken 
weer terug. We hebben een goede indruk gekregen.  
De lunch slaan we vanwege de hitte over, wel een heerlijke ijsje. 
Terug naar het hotel met de stadsbus. Goed geregeld voor de rolstoelers. 
Hier aangekomen de hitte in het zwembad afgespoeld. 
Het diner was weer perfect. Van alles om te smullen en veel plezier. 
De specialiteiten van Cyprus geproefd, de oulomi en de deegballetjes met honing en kaneel. 
Meestal blijven we ca 2 uur aan tafel zitten. 
Om het af te sluiten maar eens de ouzo geprobeerd. Dat gaat er prima in. 
 
Op het programma van het animatieteam staat een Griekse dansgroep. 
 



 
Zorba de Griek 

 

Vol en verzadigd terug gewandeld van het hotel naar de appartementen. 
Nog nagenieten op de veranda’s.   
 
 
Vrijdag 6 juli 
 
Deze dag staat in het teken van de bus rondtrip en de boottocht op de Middellandse zee.  
Een strak blauwe lucht als decor en nauwelijks wind. Dat scheelt voor de mensen met 
zeeziekte. 
Na een heerlijk ontbijtje staat onze Ali klaar met de bus om via een prachtige route via de 
westkust naar het noorden te rijden, waar de boot Alkion II klaar ligt. 
 



 
met glazen bodem 

 
Ondertussen op terras bij de rots met prachtig uitzicht over haventje en zee. 
Aangekomen in klein plaatsje waar de boot ligt, hadden we toch nog behoefte aan een klein 
hapje. Lekker wat olijven, taramasalade  en tzatziki met olijfbrood bij de haven. 
De boot vertrekt stipt op tijd en met een lekkere bries is het heerlijk toeven op het 
overdekte terras van de boot. 
Langs rotsen naar een sprookjesachtig baai waar gezwommen kon worden. 
Samen met een Engelse dame liedjes zingen. Ondertussen kijken of er dolfijnen gespot 
worden, helaas geen enkele gezien.     
 

 
  hmmmmmm 

 



Op de boot krijgen we retsinawijn met watermeloen, een echte traktatie. 
 

 
Wat te denken van zwemmen in eigen baai? 

 
 

Na de boottocht met de bus door natuurgebied gereden, met Griekse muziek en af en toe 
een vogel. 
Ali vertelt over het landschap en Marco vertaalt en geeft er een eigen draai aan. 

 
Na mooie rit waar we veel van het landschap hebben gezien wordt het tijd voor weer een 
heerlijk diner. Wat zal het vanavond zijn? Chinese stijl. Ze maken er echt iets mooi van. 
Smullen dus. 
Bij het toetje, in dit geval een toet, maar weer een ouzo erbij. 
 
Onze voetballiefhebber staat nog een spektakel te wachten. België neemt het op tegen 
Brazilië. Een kraker die gewonnen wordt door België.  
De animatie is vanavond een gitarist die songs van Eric Clapton speelt. De wedstrijd trekt 
veel meer belangstelling.  
Heerlijk nog even de dag na bespreken op de veranda’s. Hier en daar een sigaretje en wat 
wijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zaterdag 7 juli 
 
Deze laatste vakantie - en reisdag hebben we nog gebruikt als een echte vakantiedag. We 
hoeven pas eind van de middag met de bus.  
Lekker zwemmen, koffers pakken, zwemmen, uitgebreid lunchen, zwemmen en dan toch 
weer in de kleren. Om 18.00 uur staat de bus met Ali klaar om ons naar de luchthaven te 
brengen. 
Na een beetje chaotische incheck en douanecontrole (veel fouilleren) bleef het rustig.In de 
wachtruimte blijkt dat het vliegtuig een stevige vertraging heeft. Niet getreurd, Heraldo 
geeft een rondje. En dan toch het vliegtuig in voor een vlucht die langer is dan de 
heenvlucht, dit heeft met de windrichting te maken.  
 
Dan komt het einde toch echt in zicht. Snel de koffers van de band gehaald en naar buiten 
waar familie staat te wachten. Bruin, uiterst tevreden en nog naar zonnebrand en 
zwembadchloor ruikend op weg naar huis. Het wordt een latertje.  
 
Terugkijkend hebben we een heerlijke vakantie gehad. Het weer een 10, het hotelcomplex 
en verzorging een 10, aardige mensen die Cyprioten, mooie dingen gezien en uit gerust. 
 
 
Vakantiegroet, 
 
Wilma, Jannie en Marco 
 
 
 

 

 
 
  
   
  
 
  
 


