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Lørdag den 24. maj 2008
Denne ferie startede meget senere på dagen end mange af de tidligere ferier. Vi mødtes foran min
min opgang kort før klokken 14. Jeg havde brug for en ny kuffert, da lynlåsen i den gamle ikke
virkede længere. Den nye kuffert blev hurtigt pakken, og kursen blev sat mod banegården, hvor vi
tog lufthavnsbussen.

Vi havde besluttet os for at tage bussen 20 minutter tidligere end den, vi ellers skulle med, således
vi kunne undgå den lange kø ved check in i lufthaven. Turen til lufthaven gik planmæssigt. Køen
ved check in var dog lidt længere end ventet, men vi kom alligevel hurtigt igennem, da vi havde
været med en tidligere bus.

Tiden gik, og endelig blev det tid til gå ombord på et SAS MD81 med planmæssig afgang klokken
1650. Lidt overraskende var vi igennem paskontrol, inden vi gik ombord på flyet. Flyvetiden var sat
til godt 4 timer, hvilket kom til at passe meget godt. Flyveturen forløb uden problemer.

Vi kom nogenlunde hurtigt af flyet, og med en bus, som skulle køre den korte afstand til
terminalbygningen. Cypern er endnu ikke en del af Schengen, så vi skulle igennem paskontrol,
hvilket gik meget hurtigt. Lidt efter startede transportbåndet op, og de første kufferter begyndte at
komme ud. Efter noget tid kom vores endelig.

Hurtigt herefter forlod vi bagageudleveringen, og blev hurtigt opfanget af en af guiderne, der fik os
i retningen af den bus, vi skulle med til hotellet. Denne gang skulle vi bo på Andrées, som er et lille
familiehotel med en god beliggenhed ikke langt fra bargaden, hvilket dog betød en nogen larm. Vi
fik hurtigt pakket ud og kom i seng, godt trætte, ved midnatstid.

Søndag den 25. maj 2008
Vi vågende omkring klokken 7, men slumrede stadig videre. Vi var stadig en anelse trætte, og
sovesofaen var ikke den bedste at ligge på. Da vi endelig besluttede os for at komme op, gik det
også forholdsvis hurtigt
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Klokken blev efterhånden 10, og det blev tid til informationsmødet, som her på Andrées var i
poolbaren. Vanen tro var der lidt information om stedet, hotellet og noget om de forskellige ture,
som man kunne komme på med rejseselskabet.

Efter informationsmødet, spiste vi morgenmad på værelset, hvorefter vi gik en tur. Vi ville finde det
store supermarked ved havnen. Det endte dog med, at vi drejede forkert af for enden af bargaden,
hvorfor vi kom i en helt anden retning.

Vi kom forbi de samme grotter, som vi også besøgte på et besøg nogle år tidligere. Grotterne, som
ikke er under jorden, er på UNESCOs liste over verdenskultur, og må derfor have haft en stor
betydning på et meget tidligere tidspunkt i historien. Det var nu stadig en oplevelse at gå rundt her.
Lidt senere gik vi videre mod havnen, men inden vi nåede så langt, gik forbi nogle katakomber, som
vi tog os tid til at gøre et stop.

Da vi var næsten nede ved havnen gik vi ind et stormagasin ved navn Debenhaus, som mest af alt
minder om Salling eller Magasin i formindsket udgave. Synderligt spændende var dette stop nu
ikke, så vi kom hurtigt videre. Vi gik videre til det supermarked på den anden side af gaden, hvor vi
købte lidt ind til frokost.

Næste stop var hotelværelset, hvor vi spiste frokost omkring klokken 14. Efter frokosten tilbragte vi
nogle timer ved poolen. Det var godt varmt i dag. Vi returnerede til værelset, hvor Malek spillede
Nintendo DS i et stykke tid.

Det var tid til at komme lidt ud, hvorfor vi gik en tur ned ad bargaden og ned på strandpromenaden,
som var blevet lavet meget om, siden Jeg og Mormor sidst var her. Der var ingen biler og bænkene
var blevet fjernet. Der var heller ikke så mange butikker hernede.

Vi gik tilbage af den store vej, hvor vi på et tidspunkt drejede af, for at gå igennem et område, hvor
de lokale bor. Det var noget anderledes end turistområdet. Omkring klokken 19 var vi sultne,
hvorfor vi fandt en restaurant, som havde noget, vi alle gerne ville have. Tjeneren var flink, men det
virkede en smule påtaget og havde et ret så falsk grin. Maden var nogenlunde. Mor og Jeg fik T
bone steak, mens Malek fik pizza. Prisen burde have været 33 euro, men vi endte med at betale 30.
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Vi gik tilbage mod hotellet, og blandt andet forbi Demokratis, hvor velkomstmiddagen var, som vi
dog ikke var tilmeldt. Vi havde gået en mindre omvej tilbage mod hotellet, hvor vi var omkring
klokken 2045, hvor vi var resten af aftenen.

Mandag den 26. maj 2008
Vi vågnede alle flere gange i løbet af natten på grund af hanegal. Vi stod op godt klokken 7, eller i
det mindste nogle af os. Starten på dagen blev taget i et roligt tempo, da ikke alle var helt vågne.
Langt om længe kom vi igennem morgenmaden og de øvrige morgenrutiner.

Da vi forlod værelset, gik ved op ad bargaden, som var underligt rolig nu, hvilket sandsynligvis
skyldtes, at intet havde åbent. Vi fandt hurtigt busstoppestedet, hvor bussen til det kommunale
marked kørte fra. Der gik dog noget tid, før bussen kom.

Turen op til markedet var en velkendt tur på en god måde. Da bussen ankom til destinationen, gik vi
en tur på det kommunale marked. Det virkede som om, at ikke meget havde ændret sig siden sidst,
dog med den undtagelse, at der ikke var så mange mennesker som på tidligere ferie. Dette skyldtes
sandsynligvis tidspunktet på året. Turen på markedet var i første omgang kort.

Vi gik videre for at finde en bestemt optiker, hvor vi havde handlet før. Jeg havde et brillestel, hvor
glassene trængte til at blive skiftet. Det lykkedes dog ikke i første omgang at finde samme optiker,
hvorfor vi fandt den, som man fra rejseselskabet anbefalede. Her var der naturligvis også en vis
rabat.

Jeg fik lavet en synstest, hvor det viste sig, at styrken havde ændret sig, hvorfor der blev bestilt nye
glas til 2 sæt i alt. Vi aftalte, at komme tilbage klokken 12, således mormor også kunne få lavet en
test. Vi gik rundt på markedet i de knap halvanden time.

Klokken 12 var vi tilbage hos optikeren, hvor mormor fik lavet en test. Behovet et par briller var til
stede, hvorfor det blev til et ordentligt sæt denne gang, frem for de billige færdigstel, som findes
mange steder.
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Da vi var færdige, gik vi en tur i kvarteret, før vi endte på Kennedy Plads ved politistationen. Vi
spiste frokost på en fortovsrestauration overfor politistationen. Frokosten tog dog noget tid. Da vi
havde spist frokost, gik vi tilbage til brilleforretningen, da mormor lige havde et par spørgsmål.

Mormor og Malek gik tilbage til hotellet, mens Jeg gik en tur i Pano Pafos. Turen gik forbi skolen,
biblioteket og rådhuset, og gennem det kvarter, hvor Jeg på sidste ferie havde været på et par
museer. Lige i nærheden var et udsigtspunkt, hvor turen efterfølgende gik hen. Her blev der holdt
en kort pause.

Turen gik videre af den store vej, men væk fra markedet. Det var nogle nye indtryk, som turen bød
på. Man har også et arkæologisk museum, som desværre var lukket. Turen gik efter en kort pause
videre. Vejen gik også forbi en computerforretning, hvor fristelsen til at gå ind var for stor.

Det blev tid til at komme videre. Ikke langt derfra var en plads med en slags scene og en statue af
Makarios, ærkebiskoppen og præsidenten. Videre derfra kom jeg forbi en stor rundkørsel, som jeg
kunne huske fra tidligere.

Fra rundkørslen gik jeg den vej, som jeg mente var den korteste for at komme tilbage til hotellet,
men havde ikke planer om, at det skulle gå alt for hurtigt. Den vej jeg gik, var bred, men syntes at
gå igennem noget, der mindede om en blanding mellem en park og en skov. Her gjorde jeg et stop.

Tiden blev dog til at komme videre. Det virkede som om efter, at jeg havde gået et par kilometre
mere, at jeg var på vej mod lufthavnen, som ligger udenfor byen, og et pænt stykke fra hotellet.
Dette blev forstærket af, at der ikke var huse meget tæt på, og pludselig en mark ved siden af vejen.

Heldigvis kunne jeg se et forstadsagtigt villakvarter, hvorfor jeg gik i den retning, Jeg kunne også
noget af det kvarter, hvor jeg havde gået igennem på grund af niveauforskellen. Turen gennem
villakvarteret forekom lang, men skyldtes måske også, at jeg var en anelse usikker på, hvilken vej
jeg skulle.

Pludselig kunne jeg genkende et landemærke, den store kirke ikke langt fra Mayfair. Jeg valgte
naturligvis at gå i den retningen, og efter en halv times tid var jeg fremme ved kirken. Da E&S ikke
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var langt herfra, valgte jeg at tage derop for at købe noget drikkelse, før jeg gik tilbage til hotellet.
Det sidste stykke hjem var dog i noget langsommere tempo, men der var heller ikke behovet for at
det skulle gå stærkt.

Jeg var tilbage på hotellet omkring klokken 19. En times tid senere, gik vi en tur på
strandpromenaden. Turen blev på en god times tid, hvor det lykkedes Malek at få en plastic AK47,
som han meget gerne ville have. Resten af aftenen var vi på værelset.

Tirsdag den 27. maj 2008

Søvnen denne nat var mere sammenhængende, da der ikke var nær så meget larm fra omgivelserne,
men vi blev dog vækket omkring klokken 6 af en på motorcykel, som gassede meget op. Det
lykkedes dog at falde i søvn igen.

Vi stod op omkring klokken 9 og tog os god tid til at komme i gang. Klokken var omkring 11 før vi
tog ned til poolen. Her tilbragte vi lidt tid, hvor vi også snakkede med nogle af de andre gæster på
hotellet, før vi gik tilbage til vores værelse.

Efter et hurtigt bad gik vi i langsomt tempo ud til borgen for enden af havnen. Næsten ude ved
borgen købte vi is. Vi tilbragte lang tid derude ved borgen, hvor vi gik lidt rundt, og hvor Malek
også fandt noget at lege med. Ude ved borgen mødte vi nogle andre turister, der ikke bor langt fra
os.

Dagen i dag var en rigtig slappe af dag. Klokken var omkring 1730, før vi var tilbage på værelset,
hvor vi spiste benløse fugle med kartofler og sovs, hvilket ikke alle var lige fornøjet med. Omkring
klokken 19 forlod vi igen værelset.

Vi gik ned af bargaden, hvor vi mødte et par fra Thy, der havde deres 9 årige søn med ferie. De
havde ligeledes været med samme fly som os. Snakken gik et stykke tid. Malek og drengen syntes
at komme god ud af det med hinanden.
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Vi gik videre, og kom til centeret under akvariet, hvor Jeg så en taske, hvorfor den kom på
ønskesedlen. Der blev tilbragt en del tid i centeret, før vi gik videre en kort stund. På vej tilbage til
hotellet, gik vi igen gennem bargaden, hvor der var begyndt at komme mere liv. Vi var tilbage på
værelset omkring klokken 21, hvor vi blev resten af aftenen.

Onsdag den 28. maj 2008

Vi stod op omkring klokken 9. Jeg ville gerne opleve lidt hernede. Omkring klokken 1030 forlod
Jeg værelset alene. Idéen var i første omgang at tage tilbage til det hotel, hvor vi boede første gang,
vi var på Cypern.

Turen gik derfor op til grotterne, hvorfra jeg tog bus nummer 10 til Helios Bay. Selvom det var
tidligt på dagen var der allerede varmt. Efter noget venten, kom bussen endelig. Turen derud gik
hurtigt og var vi velkendt område.

Området lignede sig selv. Jeg fandt det, jeg kom efter. Et motiv på standen, som jeg havde taget et
billede af på den første tur. Efter at have gået lidt rundt i området, besluttede jeg mig for at tage
tilbage til byen, men det var ikke så ligetil, som jeg huskede det at finde et busstoppested.

Jeg gik op til næste stoppested, men besluttede mig for at gå tilbage til Helios Bay igen, da der var
et enkelt motiv mere, som jeg lige ville have i kassen. Bedst som jeg var på vej, kom bussen,
hvorfor jeg tog mig lidt bedre tid, da der ville være noget tid til næste bus.

Busstoppestedet var lige overfor hotellet. Jeg kom med en bus 20 minutter senere. Jeg tog med
bussen hele vejen til det kommunale marked, hvor jeg gik en lille tur, før jeg gik videre i området
omkring markedet. Det virkede som et boligkvarter med enkelte forretninger, men det var nu
alligevel oplevelsen værd.

Jeg gik tilbage mod politistationen, hvorfra turen gik via et par en lille omvej i en lille gade med
nogle ret så faldefærdige bygninger, før jeg kom til udsigtspunktet. Efter cirka 10 minutter ved
udsigtspunktet, gik jeg tilbage mod hotellet. Inden jeg kom så langt, var jeg dog en tur forbi E&S.
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Jeg var tilbage på værelset kort før klokken 18, hvor vi alle var i cirka 3 kvarter, før vi tog ud. Turen
gik vi bargaden, og gik videre af strandpromenaden, denne gang ved de hoteller, der ligger lige ned
til vandet.

På vejen tilbage, så vi eftervirkningerne af et mindre bilsammenstød. Politiet var også dukket op,
hvilket nogen syntes var spændende. Turen gik videre op til bargaden, hvor vi fandt et lille sted,
hvor vi spiste gyros og pommes fritter. Efter aftensmaden, gik vi tilbage til værelset, hvor vi var
omkring klokken 21, og blev der resten af aftenen.

Torsdag den 29. maj 2008

Vi vågnede omkring klokken 8.30, men der gik godt en times tid, før vi fik noget morgenmad på
balkonen. Malek havde det ikke for godt med næsen og det ene øje. Heldigvis fik Jeg snart øje på
en af guiderne, hvorfor Mormor var hurtig til at gå ned til poolbaren, hvor guiden var på var hen.

Hurtigt blev det arrangeret, at vi kunne tage til lægen. Kort tid efter gik vi alle hen til
taxaholdepladsen, som ligger et par hundrede meter væk. Der gik lidt tid, før der var en taxa til
rådighed.

Herfra gik det forholdsvis hurtigt med at komme til hospitalet, hvor lægen har til huset. Efter en
kort ventetid kom vi til. Det skulle vise sig at være en infektion. Vi fik en recept med, og gik hen til
apoteket ved siden af hospitalet, hvor vi fik det medicin, som blev ordineret.

Vi gik gennem de små gader hen til det kommunale marked. Jeg viste heldigvis nogenlunde, hvor vi
var, hvorfor de ikke var særligt svært at finde. Turen gik igennem nogle af de små gader. På
markedet var Jeg nødt til at købe en hat, da det virkede som om, at der var en solskoldning på vej.

Efter turen på markedet gik vi alle op på udsigtspunktet, hvor vi kunne se det meste af den nedre
bydel. Vi tilbragte noget tid der, før vi gik videre til E&S, hvor vi købte et par småting. Turen gik
herefter videre til hotellet.
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Vi var kun på værelset i meget kort tid, før vi gik ned til poolen. Her tilbragte vi et par timer, hvor
vi blandt andet spiste nogle pommes fritter, før vi gik tilbage til værelset, hvor vi denne gang var i
et par timer.

Det blev tid til at kommet videre, hvorfor vi gik ned af bargaden, og ned mod promenaden. Her
købte Jeg en rygsæk mere. Skobutikken, hvor Mormor tidligere havde købt sko, var desværre lukket
på dette tidspunkt. Vi fik hen af promenaden.

Vi havde ved flere lejligheder set et italiensk restauration, der bød på spis alt, hvad du kan. Vi
besluttede os for, at det var her vi spise til aften denne dag. Her skulle man ikke bare fylde på
tallerkenen, men bestille det, som man gerne ville have. Dette forekom noget mærkeligt. Malek var
dog ikke helt tilfreds. Vi blev dog mætte, men maden var dog ikke synderlig god.

På turen tilbage til værelset, gik vi over til det lille minimarkedet på den anden side af gaden fra
hotellet. Her fik Malek lokket en legetøjspistol ud af Mormor sammen med noget krudt. Han blev
glad for disse ting. Resten af aftenen tilbragte vi på værelset.

Fredag den 30. maj 2008

Vi vågnede omkring klokken 9. Jeg gik forholdsvis hurtigt til bageren for at købe lidt morgenbrød
hos den bager, som var blevet tegnet i på kortet. På vejen tilbage gik jeg sandsynligvis forbi den
kirke, hvor den danske konge Erik Ejegod ligger begravet. Erik Ejegod var med på en pilgrimsfærd
til Jerusalem, men nåede ikke hele vejen, og døde her i den 10. juli 1103.

Da vi havde spist morgenmad på hotellet, gik vi over til busstoppestedet. Klokken var blevet
omkring 11. Bussen kom forholdsvis hurtigt, og vi tog med helt op til det kommunale marked. Det
første stop var brilleforretningen.

Efter Jeg og Mormor havde fået sin briller, gik vi over på det kommunale marked, hvor vi gik rundt
til de lukkede klokken 1330. Igen lykkedes det Malek at få en ting, denne gang en pung. Vi gik
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tilbage mod hotellet, men da vi kom forbi Mayfair, besluttede vi os for at gå ind. Her mødte vi igen
parret fra Thy. Vi snakkede et stykke tid, før det blev tid til at komme videre.

Vi var tilbage til værelset klokken 15. På værelset spiste vi frokost, som bestod af benløse fugle og
kartofler. Efter frokosten var det tid til at komme til poolen, hvor vi tilbragte noget tid. Ligesom de
andre dage, blev det også til en dukkert.

Omkring klokken 1830 forlod vi hotellet. Vi ville gå en tur af strandpromenaden samme sted som
dagen før, hvilket var der hvor hotellerne er. Denne gang kunne vi se flere par som var nede på
stranden for at få taget bryllupsbilleder. Vi var heldige at få lov til at tage et billede selv. Vi så
solnedgangen omkring klokken 20, hvilket var meget flot.

Vi gik tilbage mod bargaden. Sulten meldte sig, og vi fandt et sted TC Burger, hvor der ikke var
mange mennesker. Betjeningen var derfor noget hurtigere. Tjeneren var en flink kvinde på 32 fra
Ungarn. Alle fik vi burgere med pommes fritter. Maden smagte godt. Da vi var færdige, gik vi
tilbage til hotellet, hvor vi var omkring klokken 22. Vi var værelset resten af aftenen.

Lørdag den 31. maj 2008
Vi vågnede omkring klokken 8. Det var tid til at pakke, da vi skulle forlade vore værelser klokken
11. Vi fik nået at pakke og få morgenmad, inden vi skulle forlade vore værelser. Heldigvis har
hotellet et opbevaringsrum, hvor man kunne stille sine kufferter.

Det var trods alt vores sidste dag på ferien. Vi tog bussen til det kommunale marked, hvor vi gik
rundt i nogen tid. Igen i dag var der ikke mange turister, hvilket stadig forekom en anelse underligt,
men var trods alt rart, at det ikke var overrendt. Malek ville gerne have en bestemt sølvhalskæde,
som vi også havde set på sidste gang turen gik forbi. Denne gang var han mere heldig, da han fik
denne.

Vi gik tilbage mod hotellet. Ved hotellet tilbragte vi nogle timer ved poolen, hvor mange af de
andre gæster ligeledes havde valgt at tilbringe nogle timer på deres sidste dag. En af 2 ugers
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gæsterne, Hanne, fyldte 55 år i dag, hvorfor hun valgte at give drinks. Dette var en god gestus. Der
var også snakket livligt.

Planmæssigt blev vi hentet ved hotellet klokken 2010, og kursen blev sat mod lufthavnen. Vi kunne
lige opleve solnedgangen fra bussen. Da vi kom frem til lufthavnen var det tid til at check in. Der
var mange mennesker og køen var langt, men vi kom igennem.

Vi gik videre igennem sikkerhedstjekket, hvor Jegs rygsæk blev tjekket ekstra grundigt på grund af
en linse til kameraet. Lidt forsinket kom vi endelig ombord på flyet. Vi skulle have lettet klokken
2250, men vi blev cirka en halv times tid forsinket. Denne flyvning var ligeledes med en SAS
MD81.

Søndag den 1. juni 2008

Da vi var et eller andet sted over Europa blev det midnat. Turen hjem havde indtil videre forløbet
tilsyneladende uden problemer. Der var angiveligt problemer med air condition anlægget, og vi
havde oplevet en del modvind op gennem Europa, hvorfor vi kom ind i sikkerhedsmarginen på
brændstofsiden.

Piloterne valgte at foretage en sikkerhedslanding i København. Det med brændstofmarginen er ikke
noget man tager let på, men jeg tror nu en af grundende også havde været, at man skulle bruge et
fly, der var i orden næste morgen i Tirstrup.

Approach til Kastrup virkede en anelse forceret, da nedstigningen var med en større vinkel end den,
man under normale omstændigheder ville foretage en landing med. Vi kom sikkert ned og taxiede
ind mod terminalen. Der forekom som, at det tog lang tid, før vi kunne forlade flyet og stå ombord
på et andet fly, ligeledes et MD81.

Langt om længe taxiede mod landingsbanen, og vi kom på vingerne igen. Vi kunne nu ligeledes
opleve de første tegn på en solopgang. Det var lys over land, da vi kom i luften. Flyveturen fra
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Kastrup til Tirstrup gik uden problemer. Vi skulle have været landet klokken 1.55, men den blev
4.13, før vi var på landjorden i Tirstrup Lufthavn.

Bagagen kom heldigvis forholdsvis hurtigt, og vi gik hurtigt udenfor. Her ventede lufthavnsbussen
heldigvis på eventuelle passagerer. Lidt spøjst var vi de eneste tre, der skulle med lufthavnsbussen
til Århus. Godt trætte ankom vi hjem omkring klokken 5.30 om morgenen.

Generelt
Alt i alt havde vi haft en god ferie på Cypern. Det havde været omkring de 30 grader varmt hver
dag, og ikke mange skyer. Selvom vi været på Tenerife kun 6 uger tidligere, var det nu rart at
komme ud igen. Man kunne nærmest påstå, at ferien blev ”betalt” alene på besparelsen på køb af
briller og skift af glas i 2 andre sæt. Sandheden var nok mere, at man nok ikke ville vælge samme
model hjemme på grund af prisen derhjemme. Alligevel er der dog en del at spare her.

Hotellets lokalitet var af de lidt bedre, da der var hurtig adgang til stranden, hvor vi dog ikke var så
meget, strandpromenaden, bargaden, restaurationer og så videre. Prisen for dette var dog noget larm
fra bargaden sidst på aftenen og først på natten. Vi havde fået, hvad der svarer til en lille 2 værelses
lejlighed derhjemme. Der var de ting som skulle være på værelset af køkkenudstyr og møbler, men
der var ikke 2 ens tallerkener eller glas, hvilket forekom lidt underligt. Det var nu også et lille
familiehotel.

Cypern er nok et sted, hvor vi kunne finde på at tage til igen, selvom der nok denne gang vil gå
noget tid. Ikke dårlig det var et skidt sted, men mere fordi Jeg og Mormor nu har været der for
fjerde gang.
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