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Søndag den 17. september 2006

Dagen startede efter kun en times tid søvn klokken 02.45. Der havde været megen larm fra naboer
den aften. Alt var pakket, så det var en smal sag at komme af sted en time senere. Kursen blev sat
ud af byen. Der var ikke megen trafik på dette tidspunkt, så vi var hurtigt ude af byen, og derefter
på motorvejen.

Turen op til lufthavnen var uden problemer. Vi ankom til Ålborg Lufthavn (AAL) omkring klokken
5.20, og fik hurtigt parkeret bilen. Checkin startede forholdsvis kort tid efter, og gik for vores
vedkommende ret hurtigt, da der ikke var kommet så mange mennesker i lufthavnen endnu, og vi
dermed var næsten forrest i køen.

Ventetiden frem til, at passagererne blev kaldt til gaten gik blandt andet med at spise lidt
morgenmad. I lufthavnen var der et par computere, som man gratis kunne benytte. Jeg benyttede
derfor lejligheden til at sende en mail.

Endelig blev der kaldt til ud gaten, og klokken 7.10 var man klar til at tage passagerer ombord.
Planmæssig afgang med denne SAS MD81 var klokken 7.20, men dette var et kvarter forsinket.
Ikke så længe efter, at flyet var kommet op i flyvehøjde, blev der serveret morgenmad.

Efter knap 4 timers flyvning, landede vi i Paphos Lufthavn (PFO), hvor vi ankom klokken 12.20
lokal tid, som er en time efter vores egen. Paskontrollen gik denne gang hurtigere, hvilket
sandsynligvis skyldtes Cyperns medlemskab af EU. Udleveringen af bagage gik forholdsvis hurtigt,
hvilket nok skyldtes, at det er en forholdsvis lille lufthavn.

Vi kom hurtigt igennem tolden. Der var ingen toldere tilstede. Vi blev hurtigt mødt af et par guider,
der fik os dirigeret hen til den bus, som skulle køre os til hotellet. En meget rar ting er, at der var
indkøbt noget vand på flaske, som man kunne få.
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Da alle, der skulle med bussen, var kommet ombord, gik turen til Hotel Mayfair, hvor vi skulle bo,
via Hotel Adries. Vi udfyldte det vanlige skema med navn og adresse, og fik udleveret en nøgle til
værelse 5137, som er et værelse fra det, vi sidst boede på. Denne gang, havde vi fået en to værelses
rum. Da vi havde været med samme selskab før, stod der på værelset en flaske vin, udover den
flaske vand, som der plejer at være med rejseselskabet.

Efter en hurtig frokost og et kort besøg fra et hold mennesker, vi have mødt på flyet, var det tid til
det vanlige informationsmøde, der som ventet indeholdt lidt informationer om destinationen, ture og
hotellet. Dette informationsmøde var forskelligt på den måde, at der var en stor fokus på den
mappe, der ligger på hotellet.

Da informationsmødet var færdigt, gik vi tilbage til vores værelse, hvor vi pakkede ud. Efter et
hurtigt besøg fra de 3, fik vi et lille tiltrængt hvil. Vi havde ikke fået megen søvn om nogen i løbet
af natten. Efter det lille hvil, var det tid til et hurtigt bad, og en hurtig tur til købmanden på den
anden side af gaden. Det store supermarked rundt hjørnet har lukket om søndagen.

Ved 18 tiden gik vi mod den nedre bydel, også kaldet Kato Paphos. Vi gik rundt i turistområdet,
hvor vi havde selskab af dem, vi havde mødt på flyet. Vi gik rundt i et stykke tid, og efter en god
lille tur, besluttede vi os for at spise på restaurant Argo, som ligger lige ved siden af restaurant
Windmill, som rejseselskabet anbefaler.

Alle fik en såkaldt set menu, der består af 3 retter. Jeg fik en fyldt tomat, hvor indholdet er ris og
noget kød, til hovedret en T bone og en slags budding til dessert, mens mor fik en rejecocktail,
sværdfisk og is.

Efter en god og velsmagende middag, gik vi tilbage til hotellet, hvor vi var kort før klokken 22.
Kort efter ankomsten besøgte vi de 3, hvilket var ganske fornøjeligt. Kort efter klokken 23, gik vi
tilbage til vores eget værelse, og gik kort tid efter i seng. Vi var begge meget trætte, hvorfor vi
hurtigt faldt i søvn.
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Mandag den 18. september 2006
Jeg vågende kort før klokken 9 efter en god og lang søvn, hvilket også var tiltrængt. Efter den
vanlige morgenrutine, satte vi kursen mod det kommunale marked i den øvre bydel. Vi gik rundt i
de små gader omkring markedet.

Nogle uger forinden afrejse, måtte jeg desværre have nye briller, idet de gamle gik i stykker. I
denne forbindelse, fandt jeg ud af, at styrken i glassene skulle ændres. Da jeg ligeledes har et par
solbriller med styrke, ville jeg derfor gerne have ændret styrken i disse. Vi fandt derfor den
optikerforretning, der 4½ år tidligere havde lavet et par briller til mig. Det endte med, at vi fik en
pris på £35, eller knap 500 kroner, hvilket er betragteligt lavere end hjemme.

Vi gik herefter rundt på det kommunale marked, der som ventet stadig er en blanding forskellige
souvenirs. Nogen tid senere gik vi over frugt og grønt markedet, som ligger i nærheden af det
kommunale marked, og har et godt udvalg i denne afdeling. Nogle indkøb senere gik vi over til det
nærliggende udsigtspunkt, hvor der er en meget flot udsigt over den nedre bydel.

Turen gik herefter videre igennem nogle af de andre små gader i nærheden af markedet. Udvalget i
mange af disse forretninger minder meget om udvalgt i de hjemlige forretninger. En af de
forretninger vi besøgte var en butik med et udvalg af forskellige drikkevarer med alkohol. De havde
mange af de fabrikater, vi kender hjemmefra, men priserne er lidt og til tider meget lavere. Prislejet
er omkring 50-100 kroner

Klokken nærmede sig 13, og butikkerne begyndte at lukke på grund af siesta. Vi begik os derfor
tilbage mod hotellet. På vej tilbage var vi en tur forbi E&S, som er det lokale supermarked. Da vi
havde købt det, vi havde behov for, gik vi tilbage til hotelværelset, hvor vi spiste frokost omkring
klokken 15.

En halv times tid senere gik vi ned til poolen, hvor vi fandt et par liggestole. Det blev til cirka
halvanden times ren afslapning med et par ture i poolen. Vandet var lunt, men måske en anelse
køligere end lufttemperaturen.
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Vi returnerede til værelset, hvor det blev til et kort brusebad. Klokken 18 var der åbent på guidernes
kontor, der ligger meget tæt på hotellet. Vi ville gerne med på ø turen dagen efter. Tilmelding på
denne slags ture er nødvendigt, og er som bekendt ikke gratis. Vi havde desuden snakket om
bådturen om onsdagen, hvilket jeg ikke var så synderligt opsat på, hvorfor jeg ikke indløste billet til
denne. Fredag aften ville der desuden være en cypriotisk aften, som vi begge gerne ville med til,
hvorfor vi også indløste billet til denne.

Da vi var færdige på guidernes kontor, gik vi ned mod strandpromenaden. Jeg ville gerne have et
par billeder i skumringsperioden, hvilket jeg også fik. Vi gik tilbage igennem det traditionelle
turistområde og op til købmanden, der ligger for enden af vejen, der går forbi hotellet.

Inden længe herefter mødte vi igen de 3, der var på vej ned til turistområdet for at finde en
restaurant. Vi gik rundt i en kort tid, før vi fandt en restaurant, hvor vi ville spise. Alle som en endte
vi på restaurant Windmill, der ligger ved siden af Argo, som vi spiste på dagen forinden. Igen fik vi
en såkaldt set menu.

Maden var knapt så godt og der var knapt så meget af den, som dagen forinden, men mæt blev vi
dog alligevel. Vi begge fik tzatziki til forret, mens jeg fik kyllingkebab til hovedret, mens mor fik
noget blæksprutte med is til dessert.

Kort efter klokken 21 gik vi tilbage mod hotellet. Turen hjemad gik forbi den lille købmand for
enden af vejen mellem turistområdet og hotellet. Det blev til et par flasker af de våde varer. Kort tid
efter hjemkosten til hotellet, besøgte vi de 3 på deres værelse. Efter et par hyggelige timer, gik vi
tilbage til vores eget værelse, og gik kort tid efter i seng.

Tirsdag den 19. september 2006
Jeg havde sat vækkeuret til klokken 7.10, og kom hurtigt i gang. I dag var der en ørundtur på
programmet. Ifølge planen skulle der være afhentning fra hotellet klokken 8.15, hvilket også var
rimeligt præcist.
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Efter at have gjort stop ved et par andre hoteller, da der fra disse hoteller ligeledes var folk, der
skulle med på denne tur. Kursen blev hurtigt herefter sat mod Nicosia, eller Lefkosia, som byen
bliver kaldt af de lokale.

Turen op til Nicosia foregik på motorvej, og var via Limasol, som vi dog kun så fra bussen. På den
2 timer lange tur til byen, blev der fortalt lidt om landet og byen. Landets historie går langt tilbage,
og inkluderer flere succesfulde invasioner, herunder en periode som britisk koloni. Effekten af den
seneste invasion i 1974 ses stadig i dag. Øen er stadig delt, ligesom hovedstaden.

Omkring klokken 10.30 var vi stoppede bussen ved en offentlig busholdeplads, som er markeret
med nummer 150 på et kort over byen, som vi fik udleveret. Vi havde 2 timer for os selv i byen. Det
første vi ville var et besøg ved den grønne linje, der deler landet, og løber igennem byen. For at
komme til den grønne linje, gik vi op igennem nogle små gader, før vi kom op til gaden Lidres, som
bedst kan sammenlignes med strøget.

For enden af gaden Lidres er der en mur, dog ikke af beton, hvor man har udsyn over en del af den
grønne linje. Denne mur er altid bevogtet af en bevæbnet soldat med skudsikker vest. Soldaten har
nok ikke været mere end blot 20 år gammel. Det var som tiden gik i stå i 1974.

Denne gang havde vi fået et tip fra guiden, at der var muligt at lov til at tage billeder, hvis vi bare
spurgte soldaten. Det er angiveligt ikke altid, at man får lov til dette. Denne dag var en af de gode
dage, så vi fik lov til at tage billeder. Såfremt man alligevel tager billeder uden tilladelse, risikerer
man, at billederne bliver slettet, hvis man et digitalt kamera, eller filmen bliver taget ud af kameraet,
hvis man bruger et analogt kamera.

Efter dette besøg ved denne mur, gik vi videre tilbage af Lidres, og ind i et varehus, som har et tårn
man kan komme op i. Fra dette tårn er der en god udsigt over byen. Det kostede 50 cent at komme
ind, hvilket svarer til 7 kroner, men jeg syntes, at det var det værd på grund af udsigten.

Herefter gik vi en tur i de små gader omkring Lidres. Vi gik blandt andet forbi en skole, og endte op
på et grønsagsmarked. Der var et var kun få åbne boder, men udvalget mindede mest om en
velassorteret grønsagsafdeling i et hjemligt supermarked.
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Idet klokken nærmede sig 12.30, hvor der var tid til afgang, gik vi tilbage mod parkeringspladsen,
hvor bussen var parkeret. Mor nåede dog at købe en kuffert på vej tilbage. Meget præcist var der
afgang mod Troodos bjergene.

Det næste stop var Troodos Square, som ligger i nærheden af Mount Olympus, hvilket med sine
1.952 meter er øens højeste punkt. Man kan dog ikke komme helt op på øens højeste punkt, da der
ligger en militær base. Pladsen var dog mere indrettet som en mindre markedsplads, dog uden de
mange souvenirs.

Efter det korte ophold ved Troodos Square, gik turen videre til en landsby ved navn Platres, hvor vi
spiste frokost på en restaurant ved navn Skyline. Menuen stod, som ventet, på meze, som egentligt
er op til 30 små retter af øens specialiteter.

Godt mætte kørte via fra byen omkring klokken 16.10. Kursen blev sat mod en landsby ved navn
Omodos, der er kendt for to vigtige religiøse relikvier. Vi havde cirka 45 minutter i denne flotte
landsbys, der også forekom med stille. Vi havde også været i denne lille landsby ved vort første
besøg på øen.

Det blev tid til at komme videre. Det sidste stop på vejen tilbage til Paphos var det sted, hvor
Afrodite ifølge mytologien blev født. Der blev gjort hold ved, hvad der minder om en
parkeringsplads, som er eleveret og lidt på afstand. Her var også mulighed for at tage billeder,
hvilket var en svær opgave, idet dette var næsten i modlys fra solen. Ved dette stop blev smugkroen
åbnet, og her var mulighed for at smage på nogle af de lokale drikke.

Turen gik nu tilbage mod Paphos, og efter et par stop ved nogle hoteller, var vi tilbage på det hotel,
vi boede på omkring klokken 19. Efter et kort ophold på værelse, gik vi en tur op i E&S, det lokale
supermarked, eller hypermarked, som der står på facaden. Vi gik tilbage til værelset, hvor vi var
resten af aftenen, hvor vi havde besøg af de 3 i et par timer.
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Onsdag den 20. september 2006
Vi stod op klokken 8. I dag skulle mor på båd tur. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke ville med
på denne tur. Bussen, som hun skulle med, afgik fra hotellet klokken 9. Kort herefter forlod jeg
værelset.

Jeg gik op mod den øvre bydel, og fandt den optikerforretning, der havde mine solbriller inde til
udskiftning af glas. Som ventet var de ikke færdig. Besøget var i en forhåbning om, at de måske
ville være færdige, eller blive færdige i løbet af dagen. Udfaldet blev, at de måske kunne være
færdige ved lukketid, som i dag var klokken 13. Onsdag er halv dag.

Efter besøget gik jeg over på det kommunale marked, hvor jeg gik lidt rundt. Jeg havde trods alt
været der før, men et kortere besøg var dog ikke helt at fornægte, når man nu alligevel var i
området. Nogen tid senere fandt jeg et sted at sidde og nyde udsigten over den nedre bydel.

Nogen tid senere gik jeg videre, og fandt samme frisør, som jeg blev klippet af ved en tidligere ferie
på øen. Jeg trængte til at blive klippet. Efter dette besøg gik jeg over til pladsen, hvor skolen,
rådhuset og biblioteket ligger, og gik i retningen mod den nedre bydel. Jeg gik en tur i de små gader
i her, hvilket var mere et beboelsesområde.

Det var efterhånden blev middagstid, og appetitten meldte sig. Jeg fandt et lille sted ikke langt fra
markedet, hvor jeg spiste en let frokost. Klokken nærmede sig 13, hvor forretningerne lukker, og
jeg gik derfor hen til optikerforretningen, der desværre ikke havde mine solbriller klar.

Jeg gik tilbage mod de små gader omkring rådhuset, og omkring det byzantinske museum, fandt jeg
et sted, der tilsyneladende havde en flot udsigt i en vestlig retning, hvilket også var tilfældet og
endda i panorama.

Det sted, hvor jeg nu var forekom forladt. Her var en forladt bygning, der fremstod en anelse
faldefærdigt, og havde et par knuste ruder. Foran bygningen var der, hvad der mindede om slags
stor terrasse af beton.

9

Jeg gik ind over terrassen, og kom derfor til et sted, hvor der var en skrænt ned af, som jeg dog ikke
gik ned af. Her har man en meget flot udsigt over den sydlige eller nedre del af byen. Jeg satte mig
ned, hvor der var en meget høj beton kant, som kunne bruges som bænk. Her var varmt og solen
skinnede.

Nogen tid senere gik jeg videre og tilbage mod hotellet. Jeg fandt en trappe lidt længere væk fra den
store vej mellem de to bydele. På grund af højden kunne jeg nogenlunde se, hvilke gader jeg skulle
bruge for at komme tilbage.

Det var intet problem at finde vej tilbage til hotellet, og gik ind på værelset. Inden længe gik jeg ned
til poolen, hvor jeg fandt en liggestol, som jeg lagde mig på. Det var tid til at få noget sol, og jeg
benyttede også lejligheden til bruge min mp3 afspiller.

Klokken var omkring 16.30, da mor kom tilbage fra dagens bådtur. Efter et kort ophold på værelset,
gik vi begge til poolen, hvor vi var en times tid. Vi gik tilbage på værelset spiste vi et mindre
aftensmåltid.

Vi ville ikke sidde på værelset hele aftenen, og vi besluttede os derfor for at gå en tur. Turen gik
mod den nedre bydel. Vores hotel ligger midt mellem den øvre og nedre bydel. Vi gik gennem bar
og restaurationsgade gaden, der som altid på dette tidspunkt af var fuld af liv, og efterfølgende ned
af strandpromenaden.

Efter at have gået rundt i nogen tid, gik vi tilbage mod hotellet. Vi havde været væk i godt et par
timer. Da vi kom tilbage til værelset, satte vi os på balkonen, og inden længe kom de 3 tilbage. Kort
efter kom de 3 på besøg, som varede en rum tid. Kort efter gik vi i seng.

Torsdag den 21. september 2006
Jeg vågnede omkring klokken 8, men var stadig en anelse træt. Vi kom alligevel i gang, men vi tog
os i dag mere tid end de tidligere dage. Et par timer senere forlod vi hotellet med de 3, og fandt
hurtigt et busstoppested.
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Tiden frem til bussen kom forekom lang. Vi tog bussen op til det kommunale marked. Jeg gik over
til optikerforretningen, der havde mine solbriller inde til udskiftning af glas, mens de andre gik ind
på markedet. De var langt om længe blevet færdige. Jeg betalte £35, hvilket svar til cirka 500
kroner.

Jeg ville gerne opleve noget andet end shopping på markedet, og gik derfor i en anden retning end
markedet. Det første stop var det byzantinske museum. Entréen var £1. Udstillingen, som man i
øvrigt ikke må tage billeder af, bestod af religiøse ikoner, mest billeder af forskellige personer og
personligheder. Tingene fra det 7. århundrede og frem til og med det 19. århundrede, om end de
fleste ting fra det 14. århundrede og frem. Udstillingen var flot, men ikke vanvittig stor.

Efter at dette besøg, gik jeg videre til det etnografiske museum. Dette museum er en privat samling,
og er i et angiveligt 300 år gammelt hus. Entréen på £ 1,50 giver adgang til en udstilling af diverse
oldtidsfund, en mindre møntsamling, og nogle genstande fra livet i det 18. århundrede. Det virkede
meget som en blandet landhandel, og gav dermed kun et par meget små indhold i livet på øen.

Da jeg forlod museet, gik jeg tilbage mod det kommunale marked. Jeg tænkte nok, at der var nogen,
der gerne ville have en øl. Ganske rigtigt var de på vej hen på en gadecafé i nærheden af markedet
for at få en øl, hvorfor jeg hurtigt fandt dem.

Efter at have nydt en øl, gik vi tilbage mod hotellet. Vi spiste en sen frokost på værelset. Efter
frokosten var der tid til en lille shoppingtur, mens jeg blev på balkonen. Da den lille shoppingtur var
forbi, gik vi begge ned til poolen, hvor vi var en rum tid.

Vi gik tilbage til værelset, og blev kort efter inviteret til drinks hos de 3. Efter nogle meget
hyggelige timer, gik vi tilbage til vores værelse omkring klokken 19. Vi var kun på værelset en kort
tid, før vi alle gik mod turistområdet.

Inden vi besluttede os for, hvilken restaurant, vi ville spise på, gik vi en tur i området. Denne aften
spiste vi på restaurant Argo, som vi også spiste på et par dage forinden. Til forret fik vi tzatziki og
en fyldt tomat, mens hovedretten bestod af en T-bone steak, og is til dessert. Maden var ikke så god
som ved vores tidligere besøg, men vi blev dog mætte alligevel.

11

Da vi havde spist til middag, gik vi videre. Vi endte på en bar, der tilsyneladende havde billige Pina
Colada. Størrelsen var dog mindre en ventet, men det smagte den dog ikke mindre af. Efter at have
nydt vores drink, gik vi tilbage til hotellet, hvor vi ankom omkring klokken 23.15. Vi tilbragte
resten af aftenen på vores værelse.

Fredag den 22. september 2006
Vi vågnede begge omkring klokken 8 og fik en stille start på dagen. Omkring klokken 9.30 forlod
vi hotellet og gik ned af den store vej, der forbinder de to bydele, i retning mod havnen. Jeg ville
gerne se det arkæologiske museum, der på trods af navnet er udendørs.

Det første stop på vejen var Nya Paphos, som er en grotte formation, der sandsynligvis er tidligere
har været beboet. Stedet er på UNECSOs liste over verdensarvsområder. Stedet var ikke synderligt
stort, så vi var der ikke så længe igen. Stedet er gratis at besøge, og der er ingen form for
adgangskontrol.

Vi gik videre mod havnen, og det arkæologiske museum. Indgangen er i nærheden af havnen.
Entréen er på £ 2. Vi tilbragte en rum tid med at gå rundt på området, som består mest af ruiner af
huse, som man har udgravet. Nogle steder i bygningerne er der mosaikker. Udgravning er stadig i
gang, om end der ikke så ud til at ske meget på denne front for tiden. Dette sted er ligeledes på
UNESCOs liste over verdensarvsområder. Det var temmelig varmt, så vi nåede kun at se cirka
halvdelen af området, før tørsten var så stor, at vi forlod stedet.

Da vi havde forladt området var den første prioritet at få noget væske, hvilket blev købt i en
nærliggende kiosk. Efter at have fået noget væske indenbords, gik vi videre rundt i havneområdet.
Inden turen gik tilbage til hotellet, fik vi en is.

Omkring klokken 14.30 spiste vi frokost på værelset, og en halv times tid senere gik vi ned til
poolen. Her fandt vi et par liggestole, som vi benyttede os af. I de næste timer, var vi enten ved
poolen eller i.
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Ved 18 tiden gik vi tilbage til vores værelse, hvor vi var knap halvanden time, før vi gik mod
restaurant Demokratis, hvor der vanen tro var cypriotisk aften. Menuen bestod den traditionelle
cypriotiske 22 retters meze. Der var ligeledes underholdning i form af dans og musik, og en, der
kunne have mange glas på hovedet. Nogle af gæsterne på restauranten blev ”hentet”, så man kunne
”hjælpe” med at stable glassene. Det menes, at der denne aften blev stablet 29 glas op på hovedet.
Godt 00.30 var det tid til at komme tilbage til hotellet, og sengetid var omkring klokken 1.

Lørdag den 23. september 2006
Jeg vågnede igen omkring klokken 8, og også denne morgen blev det til en stille start på dagen. Vi
gik mod havnen og strandpromenaden. På vejen stoppede vi ved en bestemt skobutik, der ville have
et bestemt par sko hjemme til i dag.

Vi gik videre ved strandpromenaden et godt ”langt” stykke, og tog nogen tid senere bus nummer 10
til det kommunale marked. På vej ind på markedet, mødte vi de 3 ved den samme café, som vi
tidligere have nydt en øl ved.

Da vi havde nydt en øl med dem, gik vi videre. Vi gik rundt nogen tid i de små gader i nordlig
retning af markedet, før vi gik tilbage mod hotellet. På vej tilbage til hotellet, stoppede vi ved E&S,
det lokale supermarked, for at købe et par ting til vi manglede til frokosten.

Vi spiste frokost på værelset omkring klokken 15, og nogen tid senere gik vi ned til poolen, hvor
det vanen tro også blev til en tur i. Denne gang var vi dog ikke længe ved poolområdet. Vi blev
inviteret til irsk kaffe hos de 3.

Besøget hos de 3 varede i et par timer, hvilket også var fornøjeligt. Vi gik dog hvert til sit for at
komme i bad, inden vi alle tog ud for at spise til aften. Som tidligere dage, gik vi ned mod
turistområdet, og endte på strandprominaden.
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Valget af restaurant blev denne aften var Captains View, som ligger på selve strandprominaden.
Menuen stod på blæksprutte for mor, mens jeg fik en mixed grill af med okse-, grise, og lammekød
samt noget, der ligner og smager som en krydret medister. Jeg fik en banansplit til dessert.

Efter middagen gik vi tilbage mod hotellet, og det blev til en øl på vores terrasse med de 3, og
omkring midnatstid, gik mor med over til de 3. Jeg var dog blevet noget træt, og gik i stedet i seng.

Søndag den 24. september 2006
Jeg vågnede allerede omkring klokken 6.30, men stod først op en times senere. I dag skulle vi
desværre hjem. Efter den vanlige morgenrutine, begyndte vi at pakke vore kufferter. Planen var, at
vi skulle afhentes klokken 1030 ved hotellet.

Turen til lufthavnen gik planmæssigt. Vi var desværre havnet næsten bagerst i checkin køen, så der
gik en rum tid, før vi checket bagagen ind. Der var dog god tid efterfølgende til at nå flyet. Da
bagagen var checket in, gik vi igennem sikkerhedschecket, som dog var hurtigt gennemført.

Vi havde godt halvanden time, før den planmæssige afgang klokken 13.45. Der var heldigvis et
udendørs venteområde, så vi havde chancen for at få lidt mere sol, inden afrejse, hvilket vi også
benyttede os af.

På trods af, at Paphos Lufthavn ikke er særlig stor, afgik flyet, et MD81, dog med nogen
forsinkelse. Vi kom endelig i luften. Kort efter, at flyet var nået flyvehøjde, blev der serveret frokost
på flyet. Resten af turen til Ålborg Lufthavn var ret begivenhedsløs.

Flyet ankom planmæssig til Ålborg klokken 16.45 efter knap 4 timers flyvning. Vi kom hurtigt
igennem paskontrollen og direkte til bagageudleveringen, så denne gang forekom noget langsom,
hvilket til dels nok skyldtes, at man her gerne vil videre hjem. Efter at have fået bagagen, kom vi
hurtigt af sted, og fandt hurtigt motorvejen. Jeg var hjemme omkring klokken 19.30.
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Lidt generelt
Endnu en ferie er vel overstået. Vi fik lejligheden til at slappe af og komme lidt fra hverdagen, og
samtidig fået oplevet lidt. Vi har haft en god uge på Cypern, hvilket også var ventet, da vi har haft
gode erfaringer med ferie på øen.

Vejret har været godt denne gang, men ikke helt perfekt. Temperaturen har om dagen ligget
omkring 30-35 grader og der har været spredte skyer. Vinden har været let, og luftfugtigheden har
ikke været for høj, så det var til at klare. Om natten har temperaturen været knap 10 grader lavere
end om dagen.

Priserne på Cypern syntes at være steget siden sidst. Restaurationspriserne er lidt lavere end
hjemme visse steder, mens det er på højde andre steder. Man kan få en såkaldt set menu til priser fra
£ 5,50 til £ 7,50. Priserne på spiritus er ligeledes på højde med hjemme, men der kan forekomme
nogle gode forskelle fra forretning til forretning. Det eneste det med fordel kan betale sig at købe på
Cypern er briller, og her er besparelsen stor.
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