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Lørdag den 30. august

Vækkeuret var sat til 03.45, og ringede som ventet meget præcist. Det var tid til at komme op og i
gang med de sidste forberedelser til at kunne komme af sted. Omtrent 3 kvarter senere blev jeg
hentet, og vi køre over til lufthavnsbussen. Her blev jeg sat af med bagagen, mens mor fandt en
parkeringsplads til bilen.

Bussen kom til tiden, og kørte klokken 5.15. Efter cirka 40 minutters kørsel ankom bussen til
Tirstrup Lufthavn, og det blev tid til at få tjekket bagagen ind. Dette skete faktisk overraskende
hurtigt, men det var også først på dagen, så der var ikke mange mennesker i lufthavnen.

Vi kom hurtigt igennem den obligatoriske sikkerhedskontrol, og havde god til at få handlet lidt
toldfrit. Et stykke tid senere gik vi ombord på flyet, og fik plads på anden række. Flyet lettede, som
planlagt, klokken 7. Kort efter fik vi serveret morgenmad, hvilket var den vanlige flyanretning.

Resten af flyveturen var af den vanlige kedelige slags, hvor man blot er placeret i en stol, uden de
store muligheder for at kunne komme omkring, og uden at have det store at give sig til. Heldigvis
havde vi en avis, som vi kunne læse.
Omkring klokken 11.45 lokal tid1 landede flyet i Pafos lufthavn, og vi kom forholdsvis hurtigt af
flyet. Sikkert af sikkerhedsmæssige grunde, blev vi transporteret af et fly de cirka 100 meter hen til
terminalen. Heldigvis kunne vi komme hurtigt igennem paskontrollen, og kort efter kom bagagen.

Ventetiden ved bussen, der skulle køre os til hotellet syntes lang, men det var også noget varmt.
Bussen kørte endelig videre, ledsaget af en af guiderne, Freddy, der fik sagt ordentlig goddag.
Klokken var omkring 13, da vi ankom på Hotel Mayfair, hvor vi skulle bo. Vi fik værelse 5139, og
pakket lidt af bagagen ud.

Klokken 14 var der infomøde på hotellet, forestået af Louise. På dette møde får man noget
information om feriemålet, hotellet og de udflugtsture, som man tilbyder på stedet. Vi fik tilmeldt
os en bådtur om mandagen.
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Efter informationsmødet tilbage til værelset og pakkede resten af vores bagage ud. Turen gik
herefter ud og en lille tur i byen for at finde en kontantautomat, hvor vi kunne hæve nogle
kontanter. Efterfølgende gik vi tilbage mod hotellet, men først var vi en tur inde i E&S2 for at få
købt noget drikkelse og lidt madvarer.

Tilbage til hotellet blev det tid til at få lavet noget at spise. Vi havde fået et værelse med et lille
køkken og eget bad. Aftenens ret bestod af kogt kylling og bagte kartofler. Efter vores aftensmad,
besluttede vi os for at gå en lille tur i området omkring hotellet.

I den nærliggende kirke blev der, til vores overraskelse, afholdt nogle ceremonier, en begravelse og
lidt senere et bryllup. Vi havde også chancen for at komme indenfor i kirken, som i øvrigt er meget
flot, både udvendigt og indvendigt.

Lidt senere besluttede vi os for at gå hjem. Næsten lige uden for kirken var politiet. De havde
problemer med bilen, der ikke ville starte, så fik chancen for at møde det lokale politi. De betjente
vi mødte, var meget flinke.

Vi var igen på hotellet omkrig klokken 20, og slappede af efter en lang dag. Godt en times tid
senere var vi begge så trætte, at det blev tid til at få noget søvn. Det var dog noget svært at falde i
søvn på grund af varmen, og selv med aircontidition anlægget kørende.

Søndag den 31. august

Omkring klokken 8 vågnede vi, og kom op, og fik gjort de ting, man nu plejer at gøre om
morgenen. Jeg var noget overrasket over, at det allerede var pænt lunt, allerede på dette tidspunkt på
dagen. Da vi var på ferie, hastede det ikke så meget, så vi gav os god tid til det hele.

Lidt i klokken 11, gik vi ned for at møde guiden, var ville være på hotellet på visit, eller hvad man
nu plejer at kalde det. Vi fik betalt for billetten til bådturen, som var næste dag. En tur, som vi
allerede nu så meget frem til.
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Vi gik herefter en tur gennem byen for at komme ned på den offentlige strand, hvor 2 af guiderne
ville være. Turen derned gik blandt andet igennem bar og restaurationsgaden, hvor der, som det
svagt antydes, er mange beværtninger.

Den offentlige strand syntes en anelse svær at finde, men det lykkedes til sidst. Her mødte vi 2 af
guiderne Mette og Louise. En del af de andre turister, der var med samme fly, mødte også op. Vi
var på stranden i et par timer, hvilket var ganske fornøjeligt. Det blev dog ikke til en tur i vandet.
Lidt overraskende kendte en af guiderne, Mette, en af de guider på vores tur til Egypten i november
2002.

Vi gik tilbage til hotellet, og var kortvarigt inde på værelset, inden vi gik ned i poolen, hvor vi var i
nogle timer. Det var ellers meget varmt, og poolen var det oplagte sted at være. På et tidspunkt
forlod vi poolområdet for at købe nogle drikkevarer i E&S. Da vi kom tilbage gik vi igen i poolen,
hvor vi var godt en time.

Omkring ved 18.30 var vi sulte, og det blev tid til at få noget aftensmad. Vi sad på altanen i noget
tid efter maden. Der skulle være en eller anden form for underholdning på hotellet, og ved 20.30
tiden gik vi ned for at finde ud af, hvad dette var for noget. Man var i gang med børneprogrammet,
så vi besluttede os i stedet at gå en lille tur i byen. Da vi kom tilbage til værelset, sad vi på altanen,
før vi gik i seng.

Mandag den 1. september

Vi stod op lidt i 8, og begyndte at gøre os klar til at kunne komme af sted. I dag skulle vi på båd tur.
Bussen kørte klokken 8.55. Efter et par stop for at hente flere mennesker, som skulle med på turen,
blev kursen sat nordpå mod Latchi, hvorfra vi skulle sejle.

På turen derop fortalte guiden Freddy lidt om turen og øen. Fra bussen kunne man se Akamos, der
mere eller mere skulle være et fredet område, hvor der lever en masse dyrearter. Ligeledes kunne
man se Troodos bjergene, hvor vi tidligere har været på en anden rejse til Cypern. Selvom det
varmere klima har sat sine spor, er udsigten stadig meget god.
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Vi ankom til Latchi, hvorfra vi skulle sejle. Båden sejlede langs kysten. Båden var med såkaldt
glasbund, men glaspartiet var ikke særligt stort. Vi kom forbi en del klippeformationer og laguner,
hvoraf mange syntes at have en historie tilknyttet, nogle mere spændende end andre. Desuden
sejlede vi over et punkt, hvor der skulle ligge en stor granat eller bombe fra 2. verdenskrig, der
vistnok skulle være ueksploderet. Jeg nåede dog ikke at se denne.

Til sidst stoppede vi ved en lækker lagune, hvor vi havde mulighed for at komme i vandet i 1 time
til halvanden. Denne mulighed blev ikke forbigået. Vi kunne låne noget ”dykkerudstyr”, så vi havde
mulighed for at snorkle. Dette tilbud kunne ikke gå ubenyttet hen. Vandet var varmt, men noget
salt.

Efter dette stop, sejlede båden direkte tilbage til havnen, hvorfra turen gik videre til en restaurant i
nærheden. Her blev serveret en lille meze, hvilket er en række småretter fra det lokale køkken. Der
blev blandt andet serveret stegt gedeost, noget oksekød af forskellig art, kødboller og risruller.

Turen gik videre til Afrodites bad, der sammen med sine omgivelser er ret så flotte. Dette er en
oplevelse, man må nå, når man alligevel er i området. Det siges, at hvis man vasker sig med vandet,
får man evig ungdom. Dette sted skulle også være stedet, hvor gudinden tog til med sine mange
elskere.

Vi var det Afrodites bad i cirka en times tid, og herefter gik turen hjemad af næsten samme vej, som
på vej ud. Vejen tilbage til hotellet gik blandt andet forbi det hotel, vi boede på den første gang vi
var på Cypern, ligesom det havde gjort på vej ud.

Omkring klokken 16.30 var vi tilbage til hotellet, og gik op på værelset, men der gik ikke længe, før
turen gik til poolen, hvor vi var et par timer, før vi igen gik op på værelset. Lidt senere gik vi over
til E&S for at købe lidt til aftensmaden. Vi spiste aftensmad på altanen, hvor vi også blev siddende
et stykke tid efter.

Efter aftensmaden gik vi ned til det sted, hvor underholdningen skulle være. Så interessant var det
heller ikke, men det kunne måske også være, at vi var for trætte til at værdsætte det. Vi gik tilbage
til værelset, og lidt over ti gik vi i seng.
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Tirsdag den 2. september

Vågnede klokken 7.30 og fik en stille start på dagen. Efter den vanlige morgenrutine, gik op mod
det kommunale marked. Det var ligeledes et sted, vi havde været på vores tidligere rejse, men det
var et af de steder, man alligevel kommer tilbage til, når man igen er på øen.

Mange af varerne har nok mere appel for turister end lokale, og det syntes, at der er flere turister
end lokale, der ikke lige arbejder der. Her mødte vi nogle andre, der også var med samme fly som
os, og gik rundt på markedet et par timer med dem. Mor fik blandt andet købt en kjole, der skulle
ligne noget leopard.

Vi fandt en lille beværtning i nærheden, hvor vi alle satte og fik lidt at drikke, og fik noget tid til at
gå med at snakke. Vi gik alle tilbage til markedet, men et stykke tid senere, mistede vi kontakten til
de andre og besluttede os for at gå hjem.

På turen hjem, gjorde vi et lille stop for at få noget at drikke. Vi gik resten af vejen tilbage til
hotellet, og efter et hurtigt stop på værelset, var det tid til at hoppe i poolen. Vi var en del timer i
poolen, eller ret tæt på.

Efter et brusebad forlod vi hotellet omkring klokken 19.30 og gik mod havnen. Vi kigge først på
nogle butikker, men fandt omsider et sted, hvor vi havde lyst til at spise aftensmad. Dette måltid
skulle dog vise sig at være noget af en skuffelse.

Vi gik tilbage mod hotellet, dog af en lidt anden vej end den, vi tog ned til havnen. Vi prøvede at
følge det kort, vi havde, men dette var ikke synderligt godt, så det endte med, at vi faktisk kom ad
en anden vej end den tiltænke til hotellet.

Tilbage på hotellet snakkede vi kort med nogle andre gæster, hvorefter vi gik tilbage til værelset.
Omkring klokken 23.30 gik vi i seng, efter at have siddet ganske kort på altanen. Lidt overraskende
var det, at der stadig på dette sene tidspunkt er pænt lunt.
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Onsdag den 3. september

Vi vågnede omkring klokken 8.30 og fik en nogenlunde rolig start på dagen. For at der skulle ske
lidt denne formiddag, gik fik op mod det kommunale marked. På vejen derop gjorde vi holdt på en
bænk i en kort periode.

Turen gik videre og ind på markedet, hvor vi gik rundt i et par timer, dog uden at købe noget. Da vi
syntes, at der var god tid, gik vi en tur i kvarteret omkring markedet. Det er et kvarter med nogle
små gader, hvor 2 biler knapt kunne passere hinanden. Der var nogle forretninger spredt i kvarteret,
og vi fandt et ophørsudsalg, som skulle vise sig at være ganske uinteressant.

I nærheden ligger en plads, hvor skolen, biblioteket samt rådhuset ligger. Dette ville jeg gerne se, så
det blev til en hurtig afstikker derover, for efterfølgende at gå tilbage mod markedet. Ikke ret langt
herfra er der et andet marked, hvor man kan købe diverse frugt og grønt, hvor vi købte et par ting.

Tiden var nu til at tage tilbage til hotellet, men jeg havde ikke særligt lyst til at gå hele vejen tilbage
i den varme, så vi tog bussen, der var afkølet. Tilbage på hotellet gik vi op på værelset for at lægge
de ting, vi havde købt.

Vi havde snakket om at blive tilmeldt en cypriotisk aften, så vi besluttede os for, at vi ville gerne
med, så vi gik over til guidernes kontor, der ligger i nærheden af hotellet, men her var desværre
lukket.

Da vi imidlertid manglede et par småting, gik vi over til E&S, for at købe de par ting. Vi gik tilbage
til hotellet og fik frokost. Ikke så længe efter, gik vi til poolområdet, og kom hurtigt i vandet. Her
var vi i nogle timer. Ved 17.30 gik mor over til guidernes kontor for at bestille billet til den
cypriotiske aften dagen efter.

En times tid senere gik vi tilbage til værelset, og lavede aftensmad, som vi satte til livs på altanen,
som i øvrigt havde en nogenlunde udsigt, men den ville nok have været bedre, hvis den var lidt
længere oppe. Vi var et par timer på værelset, inden vi gik ned til underholdningen, men var der
ikke særligt længe. Vi var begge trætte, og gik derfor hurtigt tilbage til værelset og gik i seng.

8

Torsdag den 4. september
Vi vågnede omkring klokken 8 om morgenen og kom forholdsvis hurtigt op og i gang. Jeg ville
gerne se de kongegrave, som ligger i udkanten af byen. Vi besluttede os for at gå de cirka 2,5 km
derud, selvom det var meget varmt.

Kongegravene er nu noget forfaldne, men stadigt et meget spændende sted. En ekstra ting som, der
gør det noget mere spændende er, at vores egen konge Erik Ejegod i år 1103 tager på pilgrimsrejse
med destination i Jerusalem. Han når dog aldrig frem, men dør på Cypern. Efter sigende skulle have
været død i Paphos, og begravet der, men dette skulle dog være noget usikkert.

Vi gik tilbage mod byen, og finder hurtigt et busstoppested, og hurtigt herefter kommer en bus, som
vi tager med til promenaden. Vi får hurtigt købt noget mere sodavand, og finder en bænk, hvor vi
sidder et stykke tid, men går siden ud mod fortet. Da vi ikke havde set særligt meget indvendigt af
fortet, ville jeg gerne det, men dette kunne vi desværre ikke komme til, da man var ved at sætte
noget op, der skulle bruges i forbindelse med en koncert senere.

Vi gik tilbage ad havnepromenaden, og de mange butikker og beværtninger der ligger her. Da jeg
godt kunne bruge en ny rygsæk, købte jeg en til £ 5. Vi kom også forbi den restauration, som vi
havde spist på et par dage før.

Det var tid til at komme tilbage til hotellet, men vi havde ikke overvældende lyst til at gå tilbage, så
vi valgte at tage en bus. Vi steg på en bus nummer 11, da jeg vidste, at den kørte forbi E&S, men vi
kom desværre til at tage den forkerte retning, så vi kørte med til endestationen, og tog med tilbage,
og kom omsider tilbage til hotellet.

Tilbage på hotellet, spiste vi en let frokost, og gik hurtigt ned til poolen, hvor vi var i nogle timer.
Det var ikke ret mange andre aktiviteter, man kunne holde ud i denne varme. Det var den hidtil
varmeste dag , vi havde oplevet på vores ferie, cirka 35-40 grader.

Ved 18 tiden gik vi tilbage til værelset og begyndte at gøre os klar til den cypriotiske aften. Cirka
halvanden time senere begyndte vi at gå nede til restaurant Demokratis, hvor dette arrangement
skulle løbe af stablen. Den ligger nede i bar og restaurationsgaden.
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Menuen bestod af den traditionelle meze, og smagte meget godt. Underholdningen bestod af nogle
traditionelle cypriotiske danse samt et slags cirkusnummer. Vi havde en meget hyggelig aften, hvor
vi snakkede med en del af de andre gæster, der også var med. Ved midnatstid gik vi tilbage til
hotellet, og gik hurtigt i seng. En lille pudsig ting var, at mor mødte en kollega fra sin tid hos FDB,
som hun ikke havde set i mange år. Verdenen er lidt lille, når man pludselig møder folk igen, et helt
andet sted, og under helt andre omstændigheder.

Fredag den 5. september

Vi vågnede lidt senere end vi plejer, og fik en stille start på dagen. Det var jo trods alt blevet lidt
sent, inden vi kom tilbage til hotellet. Efter den vanlige morgenrutine, gik vi op mod det
kommunale marked. På vejen derop, mødte vi igen nogen, som var med samme fly som os, og
snakkede kort med dem.

Omsider kom vi på til markedet, hvor vi spenderede et par timer på at gå rundt. Vi fik købt et lille
håndklæde, og nåede at få rette mine briller i samme forretning, som de oprindeligt var købt i. Der
var ikke meget mere at se på, hvorfor vi gik tilbage til hotellet.

Tilbage på hotellet spiste vi frokost, igen på altanen. Kort efter gik vi nede til poolen, og tilbragte
resten af eftermiddagen enten i poolen eller meget tæt på. Fik forlod poolområdet omkring klokken
18.

Efterfølgende gik vi over i supermarkedet for at købe et par småting til aftensmaden, og gik tilbage
og lagde det i køleskabet. Vi besluttede os for at gå en tur, og gik ned mod havneområdet. Denne
gang af en lidt anden vej, end vi tidligere havde taget. Tæt ved havnen fandt vi en afdeling af
Woolworth og gik ind. Det var ikke nogen speciel oplevelse.

Vi gik lidt videre i og ved havneområdet, før vi besluttede os for at tage de små gader tilbage til
hotellet. Her spiste vi en sen aftensmad. Jeg var en smule træt, så jeg blev på værelset, mens mor
gik ud for at se noget af det underholdning, der er på hotellet. Jeg fik også pakket lidt, inden jeg gik
i seng. Afrejsedag var jo dagen efter.
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Lørdag den 6. september

I dag var afrejsedag. Jeg havde stillet vækkeuret til klokken 8, hvor vi stod på og kom i gang. Vi
havde 2 timer til at komme igennem morgenrutinen, samt få pakket resten af vores ting. Som ventet,
nåede vi det også til tiden.

Vi fik bagagen båret ned i receptionsområdet, og fik afleveret vores nøgle. Nu var det bare at vente i
en tre kvarters tid, før der var afgang fra hotellet til lufthavnen. Vi ankom til lufthavnen omtrent
klokken 11.30, og fik tjekket bagagen ind, og sagt farvel til guiderne.

Næste punkt var den obligatoriske paskontrol og sikkerhedstjek, før vi kunne komme videre til
venteområdet. Som altid var det muligt at købe toldfrit i lufthavnen, hvilket ikke blev benyttet til
fulde, da vi allerede havde købt det, vi ville have med hjem.

I den resterende ventetid før afgang, havde vi mulighed for lige at få de sidste indtryk med. Klokken
13.10 var der planmæssig afgang, hvilket faktisk skete meget punktlig. De næste timer var vanlige
rutine med at have parkeret bagdelen i et flysæde. Lige omkring klokken 16 dansk tid, landede vi i
Tirstrup Lufthavn, 20 minutter før planen.

Vi fik hurtigt vores bagage. Der var ingen pas- eller toldkontrol, så man må sige, at vi kom meget
hurtigt igennem denne del. Det var dog lidt nedtur at komme udenfor, da temperatur lige pludselig
var meget lavere, end den man var i for nogle timer siden. Efter noget ventetid kom vi endelig med
lufthavnsbussen. Omkring klokken 18 var vi helt hjemme igen.

Lidt generelt
Vejret dernede var meget godt. Temperaturen om dagen hurtigt over de 30 grader, og til tider også i
underkanten af de 40. Luftfugtigheden var noget høj, og der var kun sporadiske skyer på hele turen,
så det var lidt af en varm omgang.

Hotellet lå midt i byen, hvilket var en stor fordel, så man også reelt kunne komme ud i byen om
aftenen. Værelset var dog ikke så flot, som ved vores tidligere tur, men der var de basale
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nødvendigheder, så som et lille køkken med et par kogeplader og et køleskab. Der var ligeledes
gode toilet og badeforhold på værelset. Desuden var der air contiditioning, hvilket var meget rart, så
man kunne få sænket temperatur på værelset ved sengetid. Vi måtte benytte os af dette, bare for at
få temperaturen under de 25 grader. Selve hotellet var ellers flot indrettet, og poolområdet blev
flittigt anvendt.
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