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DAG 1: Aankomst op luchthaven Ercan (ECN).
Transfer naar Kormacit - 61 km

DAG 2: Maronitische Heilige Mis en het "Wilde Westen" van Noord Cyprus - 101km
Elke dag is er in Kormacit, voor de vroege vogels, een maronitische katholieke mis, deels in het Aramees. Na het 
ontbijt vertrekken we naar Güzelyurt, naar het klooster van Sint Mamas, de patroonheilige van de 
belastingontduikers. We gaan verder naar Lefke, naar het graf van Sheikh Nazim, een moderne soefi-heilige uit 
Cyprus. Het Perzische paleis van Vouni biedt een adembenemend uitzicht over de Middellandse Zee en het 
Troodos-gebergte.

DAG 3: Het kruisvaarderskasteel St. Hilarion en de hoofdstad Nicosia - 75km
St. Hilarion is een van de hoogtepunten van de Noord Cyprus reis. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de 
havenstad Kyrenia en bij helder kan je zelfs Turkije zien liggen. Vanuit St. Hilarion gaat de reis verder naar Nicosia, 
de laatste gedeelde hoofdstad van Europa. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Selimiye Moskee 
(voormalige St Sophia kathedraal) en de Büyük Han. In het oude centrum is ook de mogelijkheid de grens over te 
lopen en de Grieks-Cypriotische kant van de stad te bezoeken.

DAG 4: Maronitisch dorpsleven en de hoogtepunten van Kyrenia - 45km
Bezoek aan het Etnografisch Museum van Kormacit en de „kijk-boerderij“ (heen en terug wandeling 4km). 
Transfer naar Kyrenia voor een bezoek aan het kasteel aan de haven met haar musea. Vrije tijd in de oude stad – 
shopping – terrasjes aan de haven.
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DAG 5: Bellapais en de Kerk van Antiphonitis - 95km
De ruïnes van het klooster van Bellapais zijn meesterwerken van gotische architectuur en uniek in de oostelijke 
Middellandse Zee. Het dorp zelf is wereldberoemd geworden door de roman "Bitter Lemons of Cyprus" van 
Lawrence Durell. Verder naar het oosten, over de spectaculaire bergweg langs de rotsen van de Vijfvingerberg, 
bereiken we het startpunt van gemakkelijke wandeling (ongeveer 4 km) naar de kloosterkerk van Antiphonitis 
met fresco's uit de 12e en 15e eeuw.

DAG 6: Het natuurjuweel; Schiereiland Karpaz - 287km
Op de reis naar het oosten is de eerste halte de kerk van Panagia Pergamonitissia. Naast de kerk een 
openluchtmuseumpje met miniaturen van de belangrijkste gebouwen van (noord) Cyprus. Verder oostwaarts 
door de dorpen Büyükkonuk en Dipkarpaz, bereiken we het pelgrimsoord Apostolos Andreas. De legende zegt dat
de apostel hier een bron vond met geneeskrachtige werking. De bron geeft nog steeds water. Na de lunch, pauze 
en zwemmen aan het Gouden Strand.

DAG 7: Famagusta - 167km
In de ommuurde stad van Famagusta met de Lala Mustafa Pasha Moskee (voormalige Nicolaaskathedraal) 
stonden, naar verluidt in haar hoogtijdagen, meer dan 300 kerken. Iets zuidelijk ligt de verlaten en gesloten stad 
Varoscha, al meer dan 40 jaar een bizarre bezienswaardigheid. Niet ver van Famagusta vinden we de opgravingen 
van de eens bloeiende stad Salamis  en niet ver daar vandaan het klooster van Sint Barnabas.

DAG 8: Transfer naar luchthaven Ercan
Transfer naar luchthaven Ercan (ECN). - 40 km
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PRIJZEN PER PERSOON/WEEK VANAF ERCAN AIRPORT (ECN) GELDIG TOT 31/3/2017

BEURSAANBIEDING VOOR BOEKINGEN TOT 30 JUNI 2016!
RELIGIE & AGROTOERISME
(3xVP, 4xHP)

2-3
Personen

4-5
Personen

6-7
Personen

1 pers.
toeslag

SEIZOEN A 650€ 590€ 90€
SEIZOEN B 700€ 640€ 110€

Toeslag Hotel DOME 4* in Kyrenia
 SEIZOEN A Totaal 35€ per persoon
Toeslag Hotel DOME 4* in Kyrenia 
SEIZOEN B Totaal 65€ per persoon
Toeslag Hotel KYRENIA PALACE SEIZOEN A Totaal 120€ per persoon
Toeslag Hotel KYRENIA PALACE SEIZOEN B  AANBIEDING: Totaal 70€ per persoon!

SEIZOEN A: 1. NOV - 31. MRT

SEIZOEN B: 1. APR - 31. OKT
Druk- en typefouten voorbehouden!

Accommodatie:

- Kormacit: Kormacit Villas & Village Houses: http://kormacit.com/2405-2/ 

- Kyrenia: Nostalgia Hote: http://www.nostalgiaboutiquehotel.com/ 

Inbegrepen:
- Transfers van en naar Ercan luchthaven.

- 3x Volpension in Kormacit, 4x Halfpension in Kyrenia. 

- 6  dagexcursies volgens het programma met Nederlandstalige reisleiding (onder voorbehoud).

- Entreegelden van de in het programma genoemde bezienswaardigheden.

NIET inbegrepen  :
- Vlucht (kan door ons worden geregeld).

- Toeslag bij aankomst op Larnaca (LCA) 80 € per persoon of Paphos (PFO) 100 € per persoon.

- Alle niet in het programma genoemde maaltijden en dranken.

- Persoonlijke uitgaven en fooien.
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