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Lørdag den 8. august 2009
Jeg havde sat vækkeuret til klokken 330, og kom meget hurtigt op og i gang denne nat. Efter den
vanlige morgenrutine, som nok her burde kaldes natrutine, blev jeg hentet klokken 420, og kørt den
korte distance til Banegården, hvorfra lufthavnsbussen afgår.

Bussen afgik planmæssigt klokken 5, og turen til lufthavnen tog 45 minutter. Checkin gik
forholdsvis hurtigt. Efter planen skulle vi i luften klokken 7, men da man var nødsaget til at skifte
besætning, blev vi en time forsinket.

Omkring klokken 8 kom MD80’eren endelig i luften. Den knap 4 timer lange tur til Cypern var en
ganske normal flyvetur med en let morgenanretning. Klokken 1250 lokal tid landede flyet i Paphos
Lufthavn.

Jeg var lidt overrasket over, at der var paskontrol i begge ender. Jeg havde en formodning om, at
Cypern deltog i Schengen samarbejdet, men tilsyneladende ikke. Dette var dog en formsag at
komme igennem paskontrollen.

Efter at have fået bagagen gik vi igennem tolden, og blev hurtigt herefter mødt af en af guiderne,
Tanja, der gav anviste os i retningen af den rigtige bus. Her var der, hvad der forekom som noget
ventetid, men dette skyldtes nok mere forventningen om at komme hurtig af sted.

Turen til hotellet tog cirka 20 minutter, hvor vi meget hurtigt fik udleveret nøglen til værelse 206,
som egentlig kan betegnes som en 3 værelses lejlighed. Den er ved siden af det værelse, som vi
havde på ferien til Cypern i maj året før.

På værelset nåede jeg at pakke ud inden informationsmødet klokken 15 ved poolbaren. For folk, der
har været på charterferie før vil have en idé til, hvad der foregik. Det var lidt information omkring
byen og de ture, som man tilbyder.
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Efter informationsmødet spiste vi frokost i ved poolbaren. Omkring klokken 16 gik vi en kort tur
for at få fat på noget poollegetøj til børnene. Herfra bød ferien på et par timer ved poolen, hvilket
var ganske tiltrængt.

Godt klokken 18 gik vi tilbage på værelset, hvor børnene fik noget aftensmad. En lille times tid
senere gik min søster og jeg en tur til det store supermarked ved havnen. Min stedsans var dog en
lille smule ude af tuning, hvilket betød, at vi ind ad bagvejen.

Vi var tilbage til hotellet omkring klokken 2030, hvor jeg fik noget aftensmad. Resten af aftenen
tilbragte vi på værelse. Ingen af os havde tænkt på aircondition, hvorfor det var svært for os at få
meget søvn i løbet af natten.

Søndag den 9. august 2009
Omkring klokken 9 var de fleste af os oppe og i gang. Efter lidt morgenmad og lidt mere kom vi
ned til poolen omkring klokken 1030, hvor vi tilbragte hele formiddagen. Børnene var meget glade
for at komme i poolen.

Cirka klokken 1330 spiser min søster og børnene frokost ved poolen, mens mor og jeg spiser
frokosten på værelset. Turen gik derfra tilbage til poolen, hvor vi var et par timer mere. Omkring
klokken 1530 gik jeg tilbage til værelset.

Omkring klokken 16 gik min nevø og jeg en tur. Første stop var den kirke, hvor den danske konge
Erik Ejegod menes at være begravet. Han regerede fra år 1095 til 1103. Det var første gang, jeg var
inde i denne kirke.

Vi gik videre til havnen, hvor vi sad lidt på en bænk, før vi gik tilbage til supermarkedet og derfra
tilbage til hotellet. Vi var tilbage omkring klokken 18, hvor det var til at gøre sig klar til
velkomstmiddagen, som Ann gerne ville til.

Her havde vi en forholdsvis hyggelig aften. Omkring klokken 23 gik de fleste af os hjem, mens min
søster fortsatte med nogle, som hun havde mødt denne aften. Vi, der gik hjem, kom meget hurtigt i
seng, hvilket var meget tiltrængt.
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Mandag den 10. august 2009
Jeg vågnede omkring klokken 8 ligesom mor og den lille af pigerne, mens resten først var oppe
omkring klokken 10. Omkring klokken 1130 var vi endelig klar til at tage af sted fra hotellet. Det
tager noget tid at få 3 børn med.

Da vi endelig kommer ned til bussen, opdager mor, at hun har glemt sin pung, hvor de alle tager
tilbage til hotellet, mens jeg tager alene af sted. Det var meningen, at jeg ville have nye solbriller,
men ville gerne have hjælp til at vælge det rigtige stel.

Jeg kom op til optikeren. Det bedste bud på et par briller var et til 130 euro, hvilket jeg ikke var helt
tilfreds med. Af denne grund købte jeg ikke det par briller, men gik igen under det påskud, at jeg
lige vil have en med for at se brillerne inden købet.

Herfra gik jeg tilbage til markedet, hvor jeg ganske kort var, før jeg ville videre til det store
udsigtspunkt. Inden jeg nåede så langt, var jeg blevet noget tørstig, hvorfor jeg stoppede ved
fortovscaféen overfor politistationen.

Efter et velfortjent sodavand, gik jeg videre til det store udsigtspunkt. Efter at have tilbragt noget
tid der, gik jeg tilbage til hovedgaden, der går mellem den øvre og nedre bydel. Herfra tog jeg
bussen tilbage mod hotellet.

Omkring klokken 15 var jeg tilbage på værelset, hvor jeg spiste frokost. De andre havde brugt det
meste af dagen i og ved poolen, hvilket havde været ganske fornøjeligt for dem. Det var lykkedes
Malek at finde en skrue og 10 euro, hvilket han var lidt ivrig for skulle noteres.

Noget tid efter, at jeg havde fået frokost, gik vi alle ned mod havnen, hvor vi i langsomt tempo gik
lidt rundt. Jeg ville gerne tilbage til optikeren, og have en med derop. Min søster og børnene tog
tilbage til hotellet, mens mor og jeg tog op til optikeren.

Ved optikeren endte det som ventet med, at jeg ikke købte det stel, som jeg ”havde” besluttet mig,
men i stedet for et andet, som jeg i første omgang ikke havde brudt mig om, men som alligevel var
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ganske gode. Jeg fik foretaget en synsprøve og brillerne blev bestilt som solbriller med styrke. Dette
er en ganske rar ting at have om sommeren.

Vi var tilbage på hotellet omkring klokken 1730, hvor det for mit vedkommende blev til en hurtig
tur i poolen. Dette var hårdt tiltrængt. Efter denne korte tur vendte jeg tilbage på værelset, hvor de
to små fik noget aftensmad.

Omkring klokken 1830 gik min nevø, søster og jeg ud for at finde en restaurant, mens mor blev
hjemme med de to små. Vi endte med at spise på en restaurant lige overfor den restaurant, hvor
velkomstmiddagen, blev afholdt.

Vi voksne fik en god mixed grill med masser af forskelligt kød, mens min nevø fik pommes fritter
og pizza. Efter denne gode middag, var det tid til at komme videre. Jeg skulle se, hvorvidt jeg kunne
nå at komme en tur i supermarkedet inden lukketid, men nåede det lige akkurat ikke.

Af denne grund var jeg forbi en kiosk på vejen hjem, hvor jeg fandt det mest essentielle. Da jeg
kom tilbage på hotellet, fik mor og jeg rom og cola på altanen. Børnene var her kommet i seng.
Sengetid for mig denne aften var omkring klokken 2230.

Tirsdag den 11. august 2009

Jeg vågnede et par gange i løbet af natten, men stod først op omkring klokken 830. Efter en
forholdsvis hurtigt morgenrutine, tog vi bussen til Coral Bay omkring klokken 10. Coral Bay er
efter sigende en god badestrand, hvor ingen af os havde været før.

Busturen derud tog cirka en halv time. Stranden var flot og der var gode faciliteter og forhold. Man
må sige, at den lever op til sit rygte. Det var meget varmt og næsten igen vind derude. Allerede
omkring klokken 12 var dette blevet for meget for os alle, hvorfor vi tog bussen tilbage til hotellet.
Det var rart at komme ind i en kølig bus.
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Tilbage på hotellet, fik Ann, Malek og jeg frokost ved poolbaren, mens pigerne fik noget af mor på
værelset. De næste mange timer tilbragte vi ved poolen. Men omkring klokken 16 var den store af
pigerne blevet sulten, og fik makrelmadder på værelset, hvilket hun ligeledes var ivrig for skulle
noteres.

Jeg var tilbage på værelset omkring klokken 17, hvor det var tid til at gøre klar til at tage ud at
spise. Dette tager som bekendt lidt tid. Mor og jeg tog den lille af pigerne i en klapvogn og gik ud
til en restaurant ved navn Fat Mama, som var blevet anbefalet af rejseselskabet. De andre tog
bussen derud. På vej derud gik vi forbi det romerske hotel. Her er en lille mur, hvor der lå en kat på,
som Mikkeline var vældig interesseret i.

Langt om længe kom vi ud til restauranten. Der var ikke så travlt endnu, men det blev der hurtigt
efter, vi kom. Det var et godt sted at spise, hvor der også er små indslag for børn af og til. Den store
af pigerne og jeg fik spareribs. Nevøen og den lille af pigerne fik pizza, og min noget kylling. Til
forret var der rejecocktail. Mor fik hot wings.

Efter middagen gik mor og jeg med den lille af pigerne i en klapvogn tilbage til hotellet. De andre
blev på restauranten lidt længere. Ligesom på vej ud til restauranten, gik vi forbi det romerske hotel,
som Mikkeline kunne genkende, hvilket vi var noget overrasket over. Da vi kom tilbage til hotellet
kom børnene meget hurtigt i seng.

Onsdag den 12. august 2009
Denne morgen vågnede den lille af pigerne allerede klokken 615. I det mindste lykkedes det mig at
få et par timers søvn herefter, men stod først op omkring klokken 10. Fik kom igennem
morgenrutinen på cirka 1½ time.

Omkring klokken 1030 tog vi bussen op til det kommunale marked. Vi tilbragte noget tid med at gå
rundt her. Jeg købte en rygsæk magen til den, som jeg også købte året før. Min gamle var lidt brugt,
og jeg ville gerne sikre mig, at jeg havde en ny.
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Klokken var cirka 1230, da vi forlod markedet. Min søster ville gerne have nevøen klippet, hvorfor
vi gik i retningen af, hvor jeg selv var blevet klippet på en tidligere ferie. Heldigvis var frisøren der
stadig.

Imens nevøen blev klippet, gik mor og jeg hen til optikeren i den forhåbning om, at mine briller var
færdige. Det var ikke. Af denne grund måtte jeg tilbage dagen efter. Vi gik derfor tilbage for at
mødes med de andre.

Herfra gik turen tilbage mod hotellet til fods. Et god stykke nede af vejen, stoppede vi ved en lille
café/forretning, hvor vi fik købte nogle is. Efter dette tiltrængte stop gik vi tilbage mod hotellet,
men stoppede i E&S supermarkedet.

Lidt senere gik vi tilbage til hotellet. Efter et kort ophold på værelset var det igen tid til at komme
en tur i poolen. Det var hårdt tiltrængt at blive kølet af for os alle. Det var temmelig varmt, men nok
lidt mere denne dag.

Vi kom op fra poolen omkring klokken 1730. Min søster og de to ældste af børnene tog igen på Fat
Mamas. Mor og jeg tog den mindste i klapvognen og gik nedad mod havnen. Vi var ikke omkring
havnen synderligt længe, før vi gik tilbage til supermarkedet.

Min plan var at finde et andet sted at spise ude denne aften, men da det kom til stykket, var der ikke
nogen af os, der egentlig havde lyst til dette. Af denne grund købte vi i stedet 2 gode stykker kød,
som vi ville tilberede hjemme. Jeg fik det ene stykke kød til aften, mens mor hellere ville have
tunsalat.

Omkring klokken 2130 kom min søster og de to børn tilbage til hotellet. Kort tid efter kom børnene
i seng, mens Ann tog ud med nogle af naboerne. Mor og jeg tilbragte aftenen på værelset, mens
børnene sov.
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Torsdag den 13. august 2009

Jeg havde en anelse svært ved at sove denne nat. Jeg stod op omkring klokken 9. Efter lidt
morgenmad var jeg ved poolen i kort tid, før jeg tog tilbage til værelset. I dag skulle mine nye
solbriller være klar, hvorfor jeg ville hente disse.

Efter forholdsvis kort tid tog jeg op til markedet, hvor jeg tilbragte lidt tid med at gå rundt, før jeg
tog hen til optikeren. På vej derhen kom jeg af en eller anden grund i snak med en kvindelig tjener
fra Bulgarien ved en af fortovscaféerne. Der var ikke synderligt meget at lave på dette tidspunkt.
Mit gæt er, at hun kedede sig noget. Hun virkede meget flink.

Derfra gik jeg videre til optikeren, hvor jeg hurtigt fik mine solbriller. Herefter gik jeg tilbage til
markedet igen. Al denne tid havde jeg taget mig meget god tid om alt. Efter en tur på markedet gik
jeg tilbage mod hotellet i et roligt tempo.

På vej tilbage stoppede jeg i E&S, da jeg ikke havde mere vand tilbage. Jeg fandt en plads i
skyggen udenfor, hvor jeg fik noget at drikke. Efter cirka 20 minutter gik jeg videre mod
havneområdet.

Inden jeg nåede så langt, kom jeg forbi grotterne, som står på UNESCOs lister over
verdensarvsteder. Jeg havde været her før, men gik alligevel ind. Her mødte jeg vores naboer. Vi
gik alle lidt rundt her i området, før jeg tog afsked, og jeg gik tilbage mod havnen.

Til havnen nåede jeg dog aldrig, da jeg drejede af for at gå i supermarkedet ved havnen. Jeg købte
et lidt sodavand, før jeg gik tilbage til hotellet. Her var jeg omkring klokken 16. De andre havde
stort set været ved poolen hele dagen. Jeg kom hurtigt i vandet.

Omkring klokken 18 var vi alle klar til at tage en tur til havnen. Da vi var kommet ud til havnen,
fandt vi et sted, der tilsyneladende så ud til at være et sted, hvor alle var tilfreds med at spise. Vi fik
sat os ned, men kort tid efter forlod vi dog restauranten igen.
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Vi gik tilbage i retningen af hotellet. Vi gik herfra en tur i supermarkedet. Nogle af de andre gæster
på hotellet, havde spist på et sted ved navn Rock Tavern, der har lidt at et Flintstones tema kørende
for sig. Vi spiste spare ribs her til aften, som smagte temmelig godt, mor dog blæksprutte og min
søster slevlaki.

Efter middagen gik vi omkring klokken 21 tilbage til hotellet. Vi var blevet inviteret af René og
Marie, nogle gæster på hotellet, til en komsammen om aftenen. Børnene blev puttet i seng. Kort
herefter tog min søster og jeg videre.

En del af de andre gæster fra hotellet var ligeledes inviterede og kom derfor også. Vi havde et par
ganske hyggelige timer på terassen ved deres værelse, før vi tog videre i byen. Vi var kort ved en
bar, før vi gik videre til Rainbow Disco. Det var en ok oplevelse, men ikke noget specielt. Omkring
klokken 330 var jeg tilbage på værelset. Selvsagt fik jeg ikke megen søvn den nat.

Fredag den 14. august 2009
Jeg stod op omkring klokken 930 denne morgen,. Kort herefter var det tid til at komme ned til
poolen. Her var jeg til omkring klokken 1145 dog uden at være i. Da jeg gerne ville en tur ud i
byen, gik jeg tilbage til værelset, hvor jeg gjorde mig klar til at komme videre.

Første stop på turen var Ecco forretningen på hovedgaden mellem havnen og den øvre bydel. Hvis
jeg skulle have nye sko, skulle det være nogle ganske bestemte, som jeg ikke havde fundet ved
Ecco butikken ved markedet. Jeg fandt den rigtige model, men ikke i sort, som jeg gerne ville have.
Jeg fik den i hvid stedet for i hvis, men så også kun til 65 euro.

Turen tik tilbage af bargaden, hvor jeg stoppede på en netcafé. Her fik jeg blandt andet bestilt en
koncertbillet. En times tid senere, gik jeg tilbage mod hotellet. Jeg var tilbage på værelset omkring
klokken 1430, hvor jeg fik frokost.

Efter frokosten gik mor og jeg en tur på strandpromenaden i retning af den offentlige strand, som vi
dog også nåede frem til. Vi havde taget os god tid. Turen gik derefter tilbage til hotellet. Vores tur
ude havde varet i cirka 2 timer.
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Da vi kom tilbage til hotellet stod der endnu engang ”Tur til poolen” på programmet. Endnu engang
en forfriskende omgang. Efter denne tur stod den på aftensmad på værelset, og videre herfra en tur
på strandpromenaden alle sammen omkring klokken 19.

Vi kom igen omkring havnen og supermarkedet. På vejen tilbage til hotellet, stoppede vi dog et sted
for at få is. Efter at have konsumeret isen, gik vi tilbage til værelset, hvor vi var omkring klokken
21. Mor, børnene og jeg var på værelset resten af aftenen.

Lørdag den 15. august 2009

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 8 denne morgen, da vi skulle hjem denne dag. I det mindste
kom jeg hurtigt i gang med at pakke, og fik efterfølgende noget morgenmad. Ikke alle nåede at
blive færdige med at pakke til den tid, hvor vi skulle forlade værelset.

Vi kom dog alle planmæssigt med bussen ud til lufthavnen. Afgangshallen var lavet noget om,
mens ventehallen efter checkin og sikkerhedstjekket var lavet helt om. Nu var der ikke andet for
end at vente på at skulle ombord på flyet.

Turen hjem foregik også i en MD81. Turen hjem tog de knap 4 timer som ventet, og var nærmest
reduceret til en formsag. Der var ikke noget specielt i turen hjem. Efter landingen i Tirstrup og den
efterfølgende paskontrol, fik vi hurtigt vores bagage. Cirka 15 minutter senere gik lufthavnsbussen
til Århus, som også var lidt af en formsag.

Lidt generelt

Turen havde alt i alt været en god og afslappende ferie. Det var dog lidt uvant at rejse med 3 børn.
Vejret havde hele ugen været 30-35 grader og helt skyfrit. En god ferie, men varmen var til tider lidt
meget. Ferien tåler gentagelse, men på et tidspunkt, hvor der er knapt så varmt.
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