PROGRAM: NORD-KYPROS – ET UOPPDAGET
PARADIS FOR FOTTURER
7 frokoster, 1 lunsj, 4 nistepakker og 7 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Nord-Kypros
Ankomst
Middag
Avreise fra Oslo Lufthavn med Norwegian på ettermiddagen, direkte til Larnaca.* Bussreise
til hotellet vårt Oscar Resort (ca. 1,5 time) hvor vi skal bo hele oppholdet.
Visste du at på 60-tallet var denne delen av Kypros et av de mest populære reisemålene for
kjendiser og jetsettere? Etter Tyrkias invasjon sommeren 1974 ble det imidlertid trykket på
pauseknappen, og det Nord-Kypros vi møter i dag er genuint og ekte. Strendene her er
nydelige, vannet er klart og rent, fjellene er perfekte for vandring, og det er frodig og
fruktbart.
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*For avreisen 21. november flyr vi Turkish Airlines til Ercan, med en mellomlanding i Istanbul.
Avreise på formiddagen. Fra Ercan er det ca. 45 minutter å kjøre til hotellet.

Dag 2

Görnec – Kalavec
Vandring mellom landsbyer
Frokost, lunsj, middag
7,5 km
3,5 t
I dag skal vi vandre fra én gammel tradisjonell tyrkisk landsby til en annen, fra Görneç og til
Kalavaç, som ligger øst for Kyrenia. Vandringen starter med lett oppstigning, stort sett på
grusvei før kommer ned til landsbyen Kalavaç. Her venter bussen, og vi kjører det lille
stykket hvor vi skal spise dagens lunsj i landsbyen Serdarli.
Ettermiddagen er fri til egen disposisjon, før vi igjen samles for transport til en lokal
restaurant, hvor vi skal nyte dagens middag.

Dag 3

Agirdag – St. Hilarion – Karmi – Kyrenia
Vandring fra fjellene til kysten
Frokost, middag, nistepakke
13 km
6t
Turen starter ved en typisk tyrkisk landsby, Agirdag. Stien går opp fjellsiden med utsikt til
slettene i sør og senere til kysten ved Kyrenia. Landskapet består av kalksteinsformasjoner,
pinjer og sypresser. Vi tar turen opp til St. Hilarion-slottet som klamrer seg fast i
Besparmakfjellene («Femfingerfjellene»), omtrent 700 m.o.h.
I det 10. århundre ble det bygget til et kloster og en kirke i dette slottet. Stedet ble så
oppkalt etter en helgen som kom ens ærend helt fra Jerusalem og tilbragte sine siste år i
from bønn på disse kanter. Panaromautsikt over kysten loves, dog med forbehold om at
værgudene står oss bi. Lunsjen blir underveis på tur, i form av nistepakke.
Turen ender etterhvert opp i landsbyen Karmi. Deretter besøker vi havnebyen Kyrenia, som
jo ikke er så langt fra hotellet vårt. Om kvelden venter hotellet med felles middag.
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Dag 4

Kumyali
Vandring i Karpas-regionen
Frokost, middag, nistepakke
10 km
4t
Turen går i dag østover til Karpas-regionen, et unikt uberørt område ved Middelhavet. Vi
starter i landsbyen Kumyali og skal bevege oss gjennom variet landskap. Under vandringen
kan vi oppleve graver og arkeologiske funn fra bronsealder, flotte uberørte sandstrender og
mange vakre blomster.
Vi er tilbake til hotellet på ettermiddagen, og det blir felles middag i dag også.

Dag 5

Dagen på egenhånd
Frokost, middag
I dag kan du nyte dagen helt etter eget ønske. Reiseleder foreslår gjerne
aktiviteter/severdigheter som er verdt å få med seg. Uansett hvordan du velger på tilbringe
dagen, på kvelden møtes vi til felles middag.

Dag 6

Buffavento – Nicosia
Vandring i fjellene
Frokost, middag, nistepakke
6 km
3t
Vandringen foregår i fjellkjeden mellom havnebyen Kyrenia (Girne) og hovedstaden Nicosia.
Stiene slynger seg oppover med flott utsikt til Troodos-fjellene i sør, og på en klar dag kan vi
skimte kystlinjen til Tyrkia i nord. Vi besøker festningen Buffavento 950 m.o.h. Etter dagens
vandring kjører vi til hovedstaden Nicosia for lunsj og omvisning.
Vi er tilbake på hotellet på ettermiddagen, og har litt tid til egen disposisjon før vi som vanlig
samles til felles middag.
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Dag 7

Tatlisu
Vandring blant orkideer og arkeologiske funn
Frokost, middag, nistepakke
9 km
4t
Med panoramautsikt til Middelhavet skal vi i dag vandre forbi spesielle kalksteinsformasjoner,
olivenlunder, furu og sypresser i området Tatlisu. Dette er et område rikt på arkeologiske
funn. Her er også rikt plante- og fugleliv, det er registrert over 40 viltvoksende orkideer på
Kypros.
Som tidligere dager spiser vi nistepakken vår ute på tur. Tilbake i Kyrenia skal vi ut på en lokal
restaurant for middag - vår siste middag før hjemreise. Hva har vært høydepunktene på
turen?

Dag 8

Nord-Kypros - Oslo
Hjemreise
Frokost
Vi sier takk for oss etter en spennende uke på Nord-Kypros. Morgenen får man til egen
disposisjon, før vi setter kursen mot flyplassen og formiddagsflyet til Norwegian fra
Larnaca.* Vi skal via Istanbul, før vi ankommer Oslo på kvelden.
Takk for turen!
*For avreisen 21. november flyr vi Turkish Airlines tilbake fra Ercan. Avreise på morgenen, og
mellomlanding i Istanbul på veien hjem.
For avreisen 18. mars går flyreisen med Norwegian på kvelden, man har derfor dagen til egen
disposisjon på denne avreisen.

Programmet sist oppdatert 06. oktober 2022, 12:22
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/fottur-nord-kypros/

