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 Trekking van 147 km en 3,286 Hm

Leo Jo Estercam
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Dag 1 – 4 juni
Na een zachte vlucht exact om 11:00 aangekomen en op de middag in het
hotel.
Goede temperatuur rond de 25° en een stevige bries; zwaar bewolkt maar
hoge wolken zodat de zon er meestal door komt met poosjes.
Dan stadje in langs de zee en zoeken naar een lunch met tonijn en scampi-sla
en daar een Keo bij (the English way: a pint) op het terras of course.
Daarna verder naar de haven waar we bijna wegwaaiden en dan het mooie
promenade pad langs de kustlijn tot aan de Koningsgraven ttz. er langs achter
door want die staan gepland voor de laatste dag. Hier is er bijna geen wind en
de lucht trekt open: snikheet dus! De zee is onstuimig maar mooi blauw, wel
veel zeewier en slechts hier en daar wat zandplage (aangelegd) als we door
een hotel of resort wandelen: de zee is van iedereen en de hotels/resort
mogen het niet afsluiten.
Overal heel veel Russen en daarnaast Fransmannen en Belgen: allemaal ofwel
bejaarde koppels ofwel jonge koppeltjes met of zonder offspring. De meeste
komen hier wel om te liggen en te draaien in de zon maar er zijn nog zotten
zoals wij die er te voet op uit trekken. Daarom Keo-tijd over de ingang van de
Koningsgraven... maar wel eventjes uit de zon.
Dan helemaal terug via het binnenland (langs de rustige baan) tot in KatoPafos aan de haven terwijl het weer meer bewolkt wordt dus draagbaarder qua
hitte.
Eens in het hotel gaan zwemmen in een van de verschillende pools; heerlijk
afkoelend.
Vanavond een tof resto gevonden op de zeepromenade en dan maar genieten!
Morgen om 10:00 de auto ophalen en dan beginnen er aan.
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cyprus Dag2 - 5 juni
Na een English-breakfast aan het zwembad kwam de man met onze Chevrolet
er aan; het is een Matiz. Nu dus leren links rijden.
Op naar Kisonergas voor de wandeling. Eens voorbij de legerbasis begint het
pad dalend tot aan een llevada (cfr Madeira) die we een poos volgen. Dan de
vallei door en nu de tweede klim
tot aan het stuwmeer. Het is
helemaal bewolkt en een
aangename frisse (?!) wind zodat
de klim doenbaar is; als de zon
doorbreekt is ze wel heel warm.
Ongeveer dezelfde weg terug,
langs veel bananen en appelsien
plantages, graanvelden tomaat en
aubergines; alles in volle vrucht.
Na zo'n 12,5 km en 230 hm terug
aan ons beginpunt en gezien het
13:00 is, klaar voor een Greek
salad en Keo !
Na een regenbui die evenvlug viel
als opdroogde, verder gereden
langs Coral bay tot in Agios
Georgios mooi aan de kust
gelegen in de hoogte, ttz op de
cliffs. Kerkje bezoeken en de
archeologische site die dienst
deed als tussenstop voor de
boten van Alexandrie naar
Rhodos.

Vanavond weeral eens lekker gaan eten en drinken.
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Cyprus Dag 3 – 6 juni
Op naar het Noorden via Latchi naar de baden van Afrodite.
Het weer is hier kalmer met minder wind maar nog steeds helemaal bewolkt
met regenvlagen.
De Afrodite trail begint achter haar 'bad', stijl de berg op tot aan de kruising
met de Adonis trail. Dan verder de top op en dan afdalen naar de kust. Stilaan
breekt de zon soms door de wolken.
(7.7 km - 307 hm)

Rond 13:30 zijn we dan toe aan ons slaatje en gegrilde sardientjes.
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Na Afrodite komt Adonis aan de beurt: 7,750 km en 345hm. Een mooie klim
langs de andere kant van de vallei en dan de laatste 2,5 km dalen waar we
vanmorgen klommen.

17:00 en nu naar Latchi het hotelletje gaan opzoeken aan de haven en
effectief uniek gelegen: terras met onder ons de bootjes!
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Cyprus Dag 4 – 7 juni
Na het ontbijt aan de haven (blue sky) rijden we naar Neo Chorio (5 km de
bergen in). Hier
vertrekt de nature
trail (mooi
aangelegde en
bewegwijzerde
paden) naar een
oude Mg-mijn.
Eerst steken wij
het schiereiland
helemaal over en
volgen de kustlijn
in de hoogte
tussen olijf- en
pin-parasolbomen. Na 4km
steken we dan
terug over en
even langs het
Adonis pad maar
Sunflowers gaf
weer eens een
pad op dat niet meer bestaat of in ieder geval na zo'n 500m het ineens weg is.
Ook aan andere wandelaars
gevraagd (russen (op blote voeten
of teensletsen), chinezen en EU's
echte wandelaars) maar geen
sluitend antwoord. Er zijn nu
eenmaal geen (staf)kaarten en wat
ik heb op de Gps is betrouwbaar
maar onvolledig (geen hoogtelijnen
en dat zorgt voor verrassingen).
Dan maar terug en via de parallel
zeer mooie pad naar het dorp. Heet
heet heet! In de verte boven de
Olympus zwarte wolken... Het zouden de laatste zijn want vanaf maandag zou
het "beter" worden. Voor ons warm genoeg in ieder geval.
14:30 dus een cafeneon binnenduiken voor Keo's en slaatje met calamares;
rust, een beetje griekse radio ... en de katten uit de buurt houden...
(15 km - 357 hm)
Nu terug naar Pafos langs kleinere baantjes. Mooi om te zien hoe het eiland
opgebouwd is als twee boven elkaar opgeduwde tafels (plateaus); we rijden
door een van de wijnstreken. De wijn die tot nu toe dronken is lekker; wel
flessen nemen want de caraf landwijn ... No comment.
Tegen 17:00 in Pafos; wat een drukte- zaterdag? Hier ook blue--sky en zeer
warm; een zwembad doet echt deugd.
Het is week-end en het hotel zit stampvol! Allemaal Grieken.
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Cyprus Dag 5 – 8 juni
Avakas kloof : volgens het wandelpad kan je er door en op het einde er uit
naar een ander pad. In realiteit wordt het na 1 km een klimpartij van jewelste;
dan maar zelfde weg terug; 30 jaar geleden zouden wij het gekund hebben...
(5,5 km 100 hm)
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's Middags zijn we in Agios
Georgios voor een Keo.
In de namiddag plan "B" naar
Kathikas wandeling #12
Eerst iets zoeken voor een snack
... Dan komen we dus terecht in
Kathikas (is nu 24°) bij een
lokaal buffet; geen andere keuze
tussen al die Grieken die hier 's
zondags (pinksterzondag!)
komen eten in "the farm yard",
alles uit eigen tuin. Alles er op en
er aan in een echte cypriotische
sfeer.
Daarna wandeling maar opnieuw
a la sunflower van 15 jaar oud:
verharde weg werd macadam...
Dan maar op eigen houdje een
zijwegel genomen en kunnen
genieten van de wijngaarden. Na
8.2 km en 155 hm terug bij af,
lekker nat geregend en wat
frisser (19°).
In 'het' cafeneon nog een Keo 'for
the road' tussen de lokale
bevolking die je bekijken alsof ze
ET zagen met bergschoenen en rugzak en dag terug naar Pafos.

Ik begin het weer hier te begrijpen: aan de kust blue-sky en boven het
binnenland meer en meer wolken, net als op Madeira. Dus voor onze komende
twee/driedaagse naar Troodos opletten en fleese mee! De regen die valt is
duidelijk een zegen voor hun landbouw want irrigatie kennen ze niet, tenzij aan
de kust; dus zal men in het binnenland wel altijd wat nat zien vallen.
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Cyprus Dag 6 – 9 juni
Met de autostrade tot voor Limasol en dan Noord naar Troodos. In Limasol
was het reeds 34° en als we rond 12:00 in Troodos op 1750m aankwamen een
slordige 10°. Het is pinkstermaandag dus is het visitorcenter ... gesloten!
Handig is dat
want de
meeste
Cypriotische
wandelaars
komem
tijdens het WE
en op
feestdagen.
Dan het enige
berghotel
opzoeken en
gelukkig
hadden zij 4
trailmappen.
Na bij een
venter een
kilo kersen en
abrikozen
gekocht te
hebben
(hyper vers
en rijp samen
voor 5€)
vertrekken we
op de
Atalanta-trail rond de Olympos. Als de trail op is (bij een asfaltweg) moet je de
auto roepen (maar die kwam niet) ofwel 80m hogerop klimmen door het bos
tot op de Artemis trail. We volgden deze hoger gelegen trail tot we een afslag
op de Gps zagen die terug richting Atalanta ging.
Als je dan terug bij je beginpunt
staat dan zie je dat de twee
kaartjes out-of-date waren en
die trail nu wel een lus maakt.
Enfin een mooie tocht van 16,5
km zonder noemenswaardige
hoogtemeter: 150 in totaal; een
mooie hoge weg.
Nu eten in de mooie berghut
waar we de enige gasten zijn ...
Ze verwennen ons!
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Cyprus Dag 7 – 10 juni
's Morgens prachtig open weer.
We beginnen met de Persephone trail, een hoge weg met zicht op de oude
asbestmijn en op het einde van de trail kunnen we zelfs het zoutmeer van
Lemnessos zien.
Vervolgens nemen we de Pouziaris trail die ons naar het beginpunt van de
Kalidonia watervaltrail brengt. 400m dalen zien we niet zitten want ... je
moet ze terug op. Dan terug naar Troodos (22,5 km en 186 hm). Auto nemen
na nog een babb met de 'huttenwird' en op naar het eindpunt van de Kalidonia
trail, waar een Troutfarm restaurant is! 14:00 dus tijd voor een forelletje en
een goed fris wit Olympuswijntje, afkomstig van Omodos, de streek hier boven
Lemnessos.
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Om dat alles te verteren even de Kalidonia trail tot aan de waterval. Korte
maar mooie trail van 3 km (daar straks stonden we er boven) en 150 m klim.
Dan de 1600m afdalen naar Pafos langs een van de wijnroutes, dus kleine
pittoreske baantjes.
We doen een tussenstop in Omodos om het stadje en klooster te bezoeken;
dorp in Franse stijl want gesticht door mr.Brie, een fransman! De eerste keer
dat we eens in een toeristenplaats komen... Shopjes, wijnproeven ed. meer;
wel aangenaam gezien het (reeds) rustig is om 1700.

Dan weer haarspeldbochten en
langs kleine dorpjes waar de oudjes
(zoals wij dus) in de cafeneon aan
hun glas water nippen en kaart of
bak spelen.
Na 19:00 zijn we terug in Pafos en
goed moe.
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Cyprus Dag 8 – 11 juni
Ik had het gisteravond zien aankomen: Zeus heeft weer een pijp gestopt dus
deze morgen alles dicht maar geen regen.
Met de auto naar het Agios Neophytis klooster ten Noorden van Pafos op
zo'n 400m hoogte.

Het is nog zeer rustig voor ons
bezoek aan de in de rotsen
uitgehouwen kluizenaars habitat met
mooie wandschilderingen. Daarna
langs het nieuwe kloostertje en
bezoek aan het museum: hier
vonden we naast iconen ook
muziekboekjes (zie foto) van 17°
eeuw.
Na de culturele stap nu de trail op.
We beklimmen de Melissovounos
waar we een "vue inprenable" hebben van het klooster en langs de andere
kant de volledige baai van Pafos: echt inprenable door de mist en wolken. We
wandelen verder over de kam tot aan de baan van Tsada en Koili komen; ook
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de E4 komen we nogmaals tegen. Deze E4 volgen we via het kerkhof naar Tala
waar we het pad naar het klooster nemen.
(10,8 km - 347 hm)
Op het terras van het cafeneon genieten we van een frisse "Afrodite" (die nu
beter smaakt dan bij het eten).
Rond 1500 en met de zon die haar weg door Zeus zijn doemp gevonden heeft,
gaan we nu naar het oude Pafos, met een stop in Empa. Hier een byzantijns
kerkje uit de 12° eeuw. Mooi bouwwerk maar niet binnen te geraken, zelfs na
het te vragen aan de heren in de cafeneon: hun antwoord was "bel de pope,
nummer staat op de kerkdeur".
Dan naar het Turkse Pafos waar we in een leeggelopen stadje aankomen. We
bezoeken de Hamam maar voor de rest alles gesloten: woensdag namiddag!
Toch een speciale athmosfeer zo'n lege soeks. Zullen volgende week eens
opnieuw proberen want vanaf morgen zijn we drie dagen weg naar Lefkosa
(Nikosia) en Lemessos (Limasol).
Te zien of het daar beter weer is...
Cyprus Dag 9 – 12 juni
De wolken laten wij in Pafos en rijden in het zonnetje via Lemesos naar
Lefkosia waar we reeds om 11:30 aankomen. Op de bergen zien we reeds de
Turkse vlaggen getekend ...
Tof familiehotelletje op 2 km van het centrum en een shuttle of fiets staan
klaar.
Toch maar de shuttle ...
We beginnen om 12:00 met de Zuiderwandeling en ervaren direct het verschil
met de kuststeden: hier staan naast kerken moskeeen, al zijn ze dan
omgevormde kerken. We bezoeken wat we interessant vinden qua kerkjes en
moskeeen, gaan wat Venetiaanse huizen bekijken en botsen van tijd tot tijd op
prikkeldraad, bidons met beton gevuld die straten blokkeren, veel vergane
glorie ed meer: de verboden zone.
Na de lunch nog een kerkje met muurschilderingen uit de 12° eeuw (was
gesloten op het middaguur).
Dan naar het Checkpoint een visa nemen voor Turkije (puur formaliteit) en
klaar voor het tweede stadsgedeelte. Ook hier de stadswandeling uit Lonely
Planet. Je bent effectief in Turkije: moskeen en soeks met daarnaast de
Venetiaanse en Britse huizen zoals in het zuidelijk deel van de stad.
In plaats van een Keo drinken nu een Efes! maar betalen met €'s.
Rond 18:00 zijn we terug in het zuidelijk deel en bellen de hotel-shuttle; die
extra 2km zijn er te veel aan.
Even verfrissen en dan een restootje gaan zoeken.
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Cyprus Dag 10 – 13 juni
Verkenning van de streek rond Lefkosia.
Eerst de koningsgraven van Tamasos nabij Politico en de ruines van een
kopersmelterij uit de tijd van Afrodite; deze site was gekend uit de
beschrijvingen uit de Odyssee.
Dan gaan we het klooster van Agios Irakleidios bezoeken waar nog een
goede handvol begijntjes wonen die zich, naast hun devotie, bezig houden met
mandjes te vlechten en origano in zakjes te doen voor hun lokaal winkeltje.
We trekken de uitlopers van het Troodos in langs een klein baantje met
enorme haarspeldbochten (en ook hier rijden ze links...) naar het Agios
Machairas klooster. Prachtig gelegen, in een dal op 850m hoogte, is het een
groot klooster waar we na wat praten met een van de popes gerust foto's
mogen maken.
Nu terug de bergen uit en een tussenstop om 13:00 voor een kebab in To
Vouyo; een eettent waar zeker 250 man in kan en wij onder ons tweetjes op
het terras met zicht op Lefkosa zitten te genieten.
Dan naar het rotsklooster aan Deftera, Crysos. Het hangt aan de rots en
wordt bezocht door Cyprioten die, naar ik vermoed gezien de amuletten die ze
offeren, iets met kindjes te maken moet hebben. Alleen de trappen er naar
boven is al een aflaat waard. Binnen in rots zijn er een 4-tal ruimtes en 1
bescheiden muurschildering naast het altaar waar ze onderdoor gaan na het
offer gebracht te hebben.
Nu terug naar het hotel in Lefkosia en met de shuttle naar het centrum (zo
staat de auto in de schaduw en hebben we geen parkeerproblemen in de
"grote" stad).
We worden afgezet aan Ledrastraat en gaan de omwallingen verkennen: er
schiet niets van over behalve parkings! We zoeken de volgende poort op en
weer parkings; dan maar het stadje terug in langs de oude en meestal
verloederde steegjes met toch mooie Venetiaanse huizen, maar in welke staat,
de voetgangersstraatjes die 'de' handel doen en dan een Efes gaan drinken in
Turkije (je loopt gewoon de Ledrastraat door, laat je pseudo-visa van gisteren
zien en loopt door).
Al pratend met de mensen hier wordt het nu voor hen zomer; het is nu ook
31° !
Aan de hotelbazinne een restootje laten aanraden; we zijn curieus want 90%
hier is junckfood.
De aanrader was een succes ! Plaka Tavern op wandelafstand geeft
vrijdagavond enkel Mezze, maar wat voor mezze. Na 2 uur en ik weet niet
meer hoeveel schoteltjes komt het fruitmezze er aan... Niet te geloven! En een
lekkere fles Ouzo en rode wijn uit de streek vullen alles heerlijk aan. Helemaal
Cypriotisch, wij zijn de enige 'vreemdelingen' en daarbij life music.
Dan afronden met een glaasje Zivana (zeg Zivinia) een alkooltje van 65° ... En
dat het hotel terugvinden?
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Cyprus dag 11 – 14 juni
Na het verlaten van
Lefkosia rijden we
richting Lemesos tot aan
de trail naar het
Stavrovouni klooster
vanuit Agios Varvara (5,4
km - 324 hm).
Een mooie stijle klim te
midden van militair
domein (grens zeer
dichtbij) met steeds het
klooster op de top.
Bezoeken zit er niet in,
enkel op afstand bekijken
en van het landschap
richting zee en richting
Turks-deel genieten.
Zelfde weg terug en dan
verder naar de
opgravingen van
Choirokoitia ; na een
Cyprus salad, waar een
Roemeense/Hongaarse/Bulgaarse de
bediening doet voor de Cypriotische
chef (typisch hier overal), gaan we
opnieuw op pad.
De archeologische site is gedateerd
7000 vC uit het Neoliyicum; een klein
deel van 5 huisjes werd
gereconstrueerd zodat je een beeld
krijgt van hoe de rest er moet
uitgezien hebben.
Een 25 km verder langs de kust gaan
we de Amathus ruines opzoeken; er blijft bijna niets van over en je er ook niet
in.
Dan maar verder de kustlijn volgen tot Lemesos en het hotelletje opzoeken.
Het is 17:00 en eerlijk gezegd moe van de dag.
Verfrissen en dan Limassol gaan verkennen, een hapje eten en slapen.
Te voet naar Lemosos Marina, de plezierhaven waar nog veel aan bijgebouwd
wordt. Dan verder het centrum in naar het oude fort. Hier isvhet super druk
niet aan toeristen maar aan Cyprioten: alle terrasjes stampvol want de match
Griekenland-Colombia gaat beginnen. Ieder cafeneon heeft minstens 5 of meer
tv-schermen. We zoeken de meer rustige kant op en lopen langs de overdekte
markt; ook hier bij ieder terrasje tv's. We vinden een klein typisch restootje
zonder tv!
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Cyprus Dag 12 – 15 juni
We vertrekken richting zoutmeer om een piep klein en een groter klooster te
bezoeken beide toegewijd aan de katten; deze beestjes, en er zijn er massa's
op het eiland, werden van Alexandrie overgebracht naar de kloosters om de
slangen op te eten.
Vervolgens naar de Kolossos, een burcht uit de 13° eeuw met de burcht (cfr.
Gravensteen) en een watermolen om suikerriet te malen.
Even een sinaassap pauze!
Next stop is Kourion, een
groots uitgestrekte
archeologise site. Het eerste
deel omvat het huis van
Eustolius, het amfi-theater
(gerestaureerd en in gebruik
voor voorstellingen), een
vroeg kristelijk deel, een
romeins deel en een reeks
woningen met mooie
mozaieken. Je loopt hier
gemakkelijk 2 uur rond en
dank zij de zeebries is het
draaglijk. Dan met de wagen 3
km verder naar het stadium.
Als derde op rij het Apollo
Hylates heiligdom.
De honger komt stilaan op en
nabij de rots van Afrodite
nemen we in een vis-resto ieder 7 visjes (het is al 15:00 ondertussen) met een
mooi zicht op haar rotsjes uit de hoogte.
Daarna toch even afdalen om alles van dichterbij te bekijken en wat fotokens
te maken.
Rond 17:30 terug in Pafos waar er ... wolken zijn! Hoe kan dat nu toch.
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Cyprus Dag 13 – 16 juni
De voormiddag gaat naar cultuur: we bezoeken de archeologische site en
museum van Kouklia. Het 'sanctuary' van Afrodite, een mooi op een heuvel
gelegen site (dat zeebriesje doet wonderen onder de blakke zon) met veel
gebouwen en een mooie mozaiek.
Het muzeum herbergt enkele mooie kruiken, een sacofaag uit de Minoische
periode en fijn glaswerk van 50vChr.
Daarna trekken we de heuvels in
naar Pano Arkhimandrita voor de
namiddagtrek. Eerst langs het Ayii
Pateres heiligdom (318 heiligen die
uit Syrie kwamen en er vermoord
werden), vervolgens naar het
spookdorp Kato Arkhimandrita,
gelegen in een prachtige groene
vallei met wijnstokken, olijfbomen
en Johannesbroodbomen, en
vervolgens 2 uur door de
Khapotami-kloof. Prachtige
vergezichten, rust en stilte met
uitzondering van het gesoes van de
windmolens (stroomvoorziening
naast waterkracht). Daarna
helemaal de heuvel over zonder een
boompje dat schaduw biedt, terug
langs het spookdorp (met spookcafe
en spookbier ... Wijzertje komt in 't
geel te staan, water is warm...) om
dan 4 km verder terug in Pano
Arkhimandrita aan te komen (waar
het enige cafe net sloot...) wijzerke
nu in 't rood. Druivensuiker helpt! 't
Is nu al 17:00.
(15,5 km en 467 hm)
Dan terug richting Kouklia voor
drank; onze twee liter water, appel en
sinaas zijn er allemaal door dus tijd
voor een goede refill van water en
bier.
Het is 18:00 en er komen wat wolkjes
om; den verse drank is op dus terug
naar Pafos, auto uitmesten en
inleveren; gedaan met links rijden!!
Het is weerom te laat voor het zwembad (sluit om 17:00 ~ 18:00).
Vanavond vis-avond!
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Cyprus Dag 14 – 17 juni
Vandaag verkennen we Pafos als laatste dag.

Langs de kust-wandelweg gaan we naar de haven waar de archeologische site
is. Het bezoek ervan neemt al vlug 2 1/2 uur in beslag en toont op een grote
oppervlakte een Odeon en meerdere grote huizen, deels gerestaureerd, met
fraaie mozaieken. Prachtvillas hadden ze hier met mooi uitzicht en een zacht
briesje; toch moet het hier 2,500 jaar geleden helemaal anders geweest zijn
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qua klimaat: veel meer regen, suikerrietplantages en dus beduidend kouder.
Ook het fort uit de 12° eeuw wijst op een mild kimaat; vreemd als het hier nu
32°C is. Toch heeft het vannacht geregend ¿ ttz er lag nattigheid op het
dakterras van het hotel!
Rond 13:00 gaan we aan de haven een vis-restootje opzoeken en ons nog
eens te goed doen aan sardines en inktvisjes met een amfoor witte wijn en een
kruik water.
Van hieruit de kustweg verder af, cfr. eerste dag, naar de Koningsgraven, 4 km
met een beetje wind. Onderweg komen we Annelien en haar man tegen; hoe
hou je dat voor mogelijk?
Het bezoek van de Koningsgraven neemt heel wat tijd in want je komt van de
eene verwondering naar de andere; er zijn er kleine eenvoudige maar een 5tal echt monumentale.
Rond 16:30 , 16,5 km verder en daarbij nog eens 168hm, laten we ons
neervallen in Karlina (zie dag 1) voor Keo's...
Terug met de bus naar het centrum en de laatste 1,5 km naar het hotel waar
we nogmaals te laat zullen zijn voor het zwemdok! Maar nee, even na zessen
plonsen tussen de Russen.
Vanavond nog even de 'promenade' en een hapje eten en een goed flesje wijn
kraken.
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