TIPS IN LARNAKA:
Larnaka heeft een flinke bijdrage geleverd aan het veelzijdige culturele erfgoed van Cyprus.
Het verrees op de resten van het oude stadskoninkrijk Kition en was al vroeg een belangrijk
christelijk bolwerk. In de 18de eeuw was Larnaka het belangrijkste handelscentrum van
Cyprus. In de omgeving van de stad liggen tal van bezienswaardigheden, met name
archeologische vindplaatsen, Byzantijnse en islamitische monumenten, waaronder de
befaamde Hala Sultan Tekkesi moskee.
Het toeristencentrum waar de meeste accommodaties zoals hotels te vinden zijn ligt aan
Larnaka Bay circa 15 minuten rijden van het centrum. Richting en in het centrum zijn er de
volgende bezienswaardigheden:
- Palmenboulevard (Foinikoudes) aan zandstrand met leuke bars en restaurants
- Marina (boottochtjes)
- Agios Lazarus kerk met het graf van Lazarus, de patroonheilige van Larnaka
- Laiki Geitonia (wirwar van straatjes, winkeltjes etc)
- Fort en museum van Middeleeuwen
- Archeologisch Districtmuseum met vondsten afkomstig uit Choirokoitia en Tenta
Toelichting op enkele bezienswaardigheden:

Agios Lazarus kerk
De kerk van Agios Lazarus dateert uit de 9de eeuw na Christus en is gewijd aan de St.
Lazarus, patroonheilige van Larnaka. Het is één van de belangrijkste religieuze gebouwen in
Cyprus.
Agios Lazarus kerk
Het in de Middeleeuwen gebouwde fort kreeg zijn huidige vorm tijdens de Osmaanse
overheersing. Na de Osmaanse tijd gebruikten de Britten het enkele jaren als gevangenis.
Tegenwoordig is er het Museum van de Middeleeuwen gevestigd.
Stadswandeling
Er is elke week op woensdag en vrijdag een gratis stadswandeling georganiseerd door de
Cyprus Tourism Organisation van Larnaka. Startpunt: lokale kantoor in Larnaka (Vasileos
Pavlou Square). Wandeling onder begeleiding van een Engels sprekende gids.

TIPS IN OMGEVING:
-

Zoutmeer (vaak alleen in winter en vroege voorjaar gevuld met water). Flamingo’s en
andere trekvogels pauzeren hier tijdens hun lange reizen naar en van hun overwinterplaats.
Hala Sultan Tekkesi Moskee (islamitische bedevaartsplaats)
Choirokoitia
Lefkara; dorp staat vooral bekend om zijn kant- en zilverwerk
Bezoek aan de hoofdstad: Lefkosia

Toelichting op enkele bezienswaardigheden:
Choirokoitia
Opgravingen van 9000 jaar oude nederzetting, staan sinds 1998 op Werelderfgoedlijst van UNESCO.
De neolitische nederzetting is relatief goed behouden gebleven. Dankzij de opeenvolgende stadia
van bebouwing biedt Choirokoitia waardevolle informatie over het leven op Cyprus.
Lefkara
Het schilderachtige dorp Lefkara is vooral beroemd om zijn kant (de zogeheten Lefkaritika) en zijn
zilverwerk. Volgens de legende kwam Leonardo da Vinci naar Lefkara en kocht een traditioneel
kanten altaarkleed wat hij later schonk aan de Dom van Milaan.
Lefkosia
Lefkosia (Nicosia) is met bijna 250.000 inwoners de grootste stad van Cyprus. Lefkosia ligt in het
binnenland maar is vanuit de bekende plaatsen langs de kust eenvoudig te bereiken via de snelweg.
De hoofdstad is opgesplitst in een Grieks-Cypriotisch en een door Turkije bezet deel. De ‘green line’
loopt dwars door de stad heen.
Lefkosia is niet alleen het historische hart, maar ook het zakelijke centrum van Cyprus. De oude
binnenstad is de grootste attractie met een compact historische kern

