TIPS IN PAFOS:
Pafos, de ‘geboorteplaats’ van de Griekse godin Aphrodite, biedt een perfecte mix van cultuur
en toeristische voorzieningen.
Pafos was tijdens de oudheid gedurende 600 jaar de hoofdstad van Cyprus en het
archeologische erfgoed is zodanig indrukwekkend dat UNESCO de hele stad op de
werelderfgoedlijst plaatste.
Bestaat uit twee delen; het eerste deel, Pano Pafos (Boven-Pafos) en het toeristencentrum
Kato Pafos (Beneden-Pafos) waar de meeste accommodaties zoals appartementen en hotels
liggen en verder:
-

Tombs of the Kings
Archeologisch Park (mozaiken)
Middeleeuws fort in haven
Wandelpad langs zee (van de Cypria hotels naar de haven & haven naar Kefalos Beach)
Koffietje drinken (frappé = koude koffie) in de haven
Stranden in Pafos; voornamelijk kleine baaitjes met zand & kiezel
Met de bus naar Coral Bay (blauwe bussen -> vertrekken vanaf busstation in de haven)
Stadswandeling Pano Pafos

Toelichting op enkele bezienswaardigheden:
The Tombs of the Kings / Koningsgraven
De koningsgraven liggen ten noorden van Pafos. Hier liggen wel honderd onderaardse
grafkamers die aangeduid worden als koningsgraven. Maar in tegenstelling tot de naam doet
vermoeden, hebben hier nooit koningen gelegen. Integendeel, de site is de laatste rustplaats
van ongeveer 100 Ptolemaeïsche aristocraten die leefde en stierven in Pafos in de 3e eeuw v
Chr.
De graven danken hun naam aan hun indrukwekkende uiterlijk. De tombes zijn uitgehouwen
uit de rotsen. Acht complexen zijn uitgekozen en genummerd voor bezoekers; 3, 4 en 8 zijn de
meest uitgebreide.
Sommige graven zijn bereikbaar via trappen die leiden naar een binnenplaats omringd met
Dorische zuilen. Oorspronkelijk waren de graven bedekt met stucwerk en de wanden waren
versierd met fresco's.
Vanuit de binnenplaats leiden doorgangen naar ruimten met nissen (loculi) voor individuele
lijken. Lichamen werden begraven met persoonlijke eigendommen zoals juwelen en andere
kostbaarheden.
Zoals gebruikelijk in die tijd, werd met Allerzielen een ceremoniële maaltijd (nekrodhipno) bij
het graf genuttigd te houden, de restjes van de maaltijd werden dan achtergelaten in de
buurt van het lichaam.

Archeologic Park / Mozaïken van Pafos
Het eerste huis werd in 1962 bij toeval door een boer ontdekt. De villa’s waren eigendom van
vooraanstaande functionarissen en de mozaïkvloeren behoren tot de fraaiste van het
oostelijk Middenlandse-Zeegebied.
De grootste villa; ‘het huis van Dionysos’ met de klok mee tonen de mozaiken het figuur van
een man en afbeelding van een pauw.
De mozaiken zijn zeer goed bewaard gebleven, vooral de natuurlijke kleuren van de
kalksteen. In de binnenste-serie, in het Atrium, zijn er vier panelen, voornamelijk
afbeeldingen van jachttaferelen. Op het 1e paneel een afbeelding van Pyramus en Thisbe,
vervolgens Dionysos en Ikarios, het derde paneel Poseidon en Amymone en als laatste Apollo
en Daphne.
De meest bekende mozaïek is dat van de triomf van Dionysos met de God in een wagen
getrokken door luipaarden. Achter hem is een bijeenkomst van aanhangers die zich
bezighouden met diverse eetpartijen.
De overige mozaïeken tonen tal van jachttaferelen met een breed scala aan dieren,
waaronder tijgers.
Op de mozaïken in het Huis van Dionysos is de wijngod afgebeeld en in het Huis Theseus is de
klassieke held te zien, zwaaiend met zijn knots en oog in oog met de Minotaurus. De huizen
liggen aan de Aphrodite route.
De villa van Theseus ligt dicht bij het huis van Dionysos. Dit zou een belangrijk
gebouwencomplex zijn geweest waar vermoedelijk de zetel van de Romeinse proconsul op
Cyprus was gevestigd. In dit gebouwencomplex zijn drie mozaïeken bewaard gebleven,
waaronder een labyrint met een aantal goden zoals Theseus (die de Minotaurus verslaat) en
Ariadne.
Coral Bay
Enkele kilometers ten noorden van Pafos ligt het zandstrand, Coral Bay. Coral Bay is bijzonder
geschikt voor zon- en strandliefhebbers, maar het is er ook genieten van ruimte en rust.
Pafos zelf kenmerkt zich vooral door een kustlijn van kleine baaitjes met kiezel- en
zandstrand. Coral Bay is daarom als strand erg geliefd bij de mensen die in Pafos verblijven.
Het strand van Coral Bay is voorzien van ligbedden, parasols, een aantal horeca gelegenheden
en heeft een grote variatie aan watersportmogelijkheden.
Stadswandeling
Er is elke week op donderdag een gratis stadswandeling georganiseerd door de Cyprus
Tourism Organisation van Pafos. Startpunt: lokale kantoor in Pano Pafos. Wandeling van circa
2,5 uur (incl half uur pauze) onder begeleiding van een Engels sprekende gids.

TIPS IN OMGEVING VAN PAFOS:










Bezoek markt van Pafos (Municipal Markt in Pano Pafos), open tot 13.00 uur (mooi
uitzicht op stad).
Het klooster van Agios Neofytos
Fotostop bij Petra Tou Romiou (Rots van Aphrodite)
Bezoek één van de vele wijndorpen en ga wijn proeven in de Pafos regio; Kathikas,
Droushia, Polemi.
Baden van Aphrodite, een grot met natuurlijke waterbron
Wandelen in Akamas
Centrum Lemesos met het plein rondom Middeleeuws kasteel. Onlangs volledig
opgeknapt, mooie bars en restaurants, erg geliefd bij de locals. Tevens mooie winkels op
loopafstand. Let op: Veel winkels zijn gesloten op zaterdagmiddag!
Municipal Fruit and Vegetable market in Lemesos. Een van de meest authentieke markten
(open tot 13.00 uur). Op loopafstand van plein waar Middeleeuws kasteel staat.

Toelichting op enkele bezienswaardigheden:
Agios Neofytos
Bekend om de grotten die zijn uitgehouwen door een Cypriotische kluizenaar Neofytos. In de
rots is een grote hoeveelheid religieuze fresco's gevonden. Sommige van deze fresco's waren
geschilderd door Neofytos zichzelf, anderen door zijn volgelingen.
Akamas
Het prachtige schiereiland Akamas, in de westpunt van Cyprus, is grotendeels een beschermd
natuurgebied. Imposante rotspartijen waar woeste golven op uiteenspatten en intieme
baaien met witte zandstranden wisselen elkaar hier af. Verder landinwaarts boomgaarden
waar olijven, amandelen en citrusvruchten groeien. De omgeving van het Akamas schiereiland
leent zich perfect om te voet te ontdekken. De Cyprus Tourism Organisation heeft hier
verschillende wandelingen uitgezet.
Lemesos (Limassol)
Lemesos, de op één na grootste stad van Cyprus, ligt tussen de oude stadskoninkrijken
Kourion (ten westen van de stad) en Amathous (ten oosten). Belangrijke archeologische
vindplaatsen en Byzantijnse en Frankische monumenten getuigen van de lange en roerige
geschiedenis van de stad.
Het moderne Lemesos is de belangrijkste haven van Cyprus, het hart van de wijnindustrie en
een belangrijk toeristisch centrum. De stad staat ook bekend om haar jaarlijkse wijnfeesten
en haar uitbundige carnaval. In de directe nabijheid van Lemesos liggen de dichtbegroeide
zuidelijke hellingen van het Troodos gebergte met idyllische bergplaatsjes en sfeervolle
wijndorpjes.

Kourion
Het schitterend gelegen Kourion, een van de belangrijkste stadskoninkrijken van Cyprus, is
één van de indrukwekkendste archeologische vindplaatsen van het eiland.
Het magnifieke, gerestaureerde Grieks-Romeinse theater dateert oorspronkelijk uit de 2e
eeuw voor Christus. En wordt tegenwoordig nog gebruikt voor muziek- en
toneeluitvoeringen.
Van het huis van Eustolios resteert onder meer een aantal prachtige 5de eeuwse
mozaikvloeren. Het was aanvankelijk een particuliere Romeinse villa, maar kreeg in het begin
van onze jaartelling, na de aanleg van de baden, een openbare functie. De 5 de eeuwse basiliek
was vermoedelijk de kathedraal van Kourion. Het huis van Achilleas en het huis van de
Gladiatoren zijn genoemd naar de voorstellingen op de prachtige mozaiekvloeren.
Troodosgebergte
Het spectaculaire Troodosgebergte beslaat een groot deel van Cyprus. Tussen de
dennenbomen, watervallen en wijngaarden bevinden zich schilderachtige dorpjes met smalle
steegjes en prachtige kerken.
De Olympos is met 1951 meter het hoogste punt van Cyprus. Op de top -te bereiken met de
auto- bevindt zich een uitkijkplatform met een indrukwekkend panorama. Handig startpunt
voor een trip door de bergen, is het centraal gelegen Troodos Square, vanwaar vier
hoofdroutes en talloze natuurpaden vertrekken. Aanraders zijn een wandeling naar de
Caledonia waterval (startpunt in Pano Platres), de hoogste waterval van Cyprus, en een tocht
naar de afgelegen Cedervallei.
In de traditionele dorpjes van het Troodosgebergte lijkt de tijd te hebben stilgestaan en heet
de gastvrije bevolking u van harte welkom. Prachtige kerken en kloosters, waarvan er tien zijn
opgenomen in UNESCO Werelderfgoedlijst.
Cyprus is een echt wijnland met een eeuwenoude wijnhistorie. Liefhebbers kunnen één van
de speciale wijnroutes volgen langs de zuidelijke kant van het Troodosgebergte.
Arsos is gelegen op de zuidelijke hellingen van het Troodosgebergte en is één van de oudste
wijndorpen. Al sinds het verre verleden, vanaf de allereerste ontdekking van wijn op het
eiland, heeft Arsos zich ontwikkeld tot één van de grootst producerende wijndorpen van
Cyprus. Bijna alle inwoners van het dorp produceren hun eigen wijn, voornamelijk wijn van de
xynisteri druiven. In de meeste huizen vind je dan ook de bekende aardewerken potten waar
de wijn in wordt bewaard.
Omodos is één van de meest pittoreske dorpen met de smalle keienstraatjes en een prachtig
klooster op het dorpsplein. Het staat vooral bekend om de wijn, het zoete brood arkatena en
kantwerken. In Omodos zijn er verschillende winkeltjes te vinden waar jullie de lokale
delicatessen kunnen proeven en kopen. Kortom zoek, vind en proef!
Platres is gelegen op de zuidelijke hellingen van het Troodosgebergte en is één van de
wijndorpen. Platres is een oud dorp dat al bestond in de Frankische (1192-1489) en
Venetiaanse periode (1489-1571 AD). Het heeft bekende bezoekers gehad zoals Koning
Farouk uit Egypte en Griekse dichter en Nobelprijswinnaar George Seferis. Het dorp heeft
ongeveer 300 inwoners, maar in de vakantie periodes kan dit oplopen tot duizenden.

In elk jaargetijde is een bezoek aan het Troodosgebergte de moeite waard, in de lente staat
alles in bloei, in de zomer is het er heerlijk verkoelend, in de herfst zijn er leuke festivals zoals
wijn en Zivania en in de winter kan men er zelfs skiën.
Troodos Square is een ideale uitvalsbasis voor degenen die het gebergte per huurauto, te
voet of per fiets willen verkennen.
Een leuke route vanuit Pafos is, via afslag Kouklia – Agios Georgios – Platres – Omodos –
Pachna – Avdimou – Petra Tou Romiou terug naar Pafos.

