
Vuokraa AVIS-auto ja lähde tutustumismatkalle! Vuokra-auto on erinomainen 
vaihtoehto silloin, kun haluat tutustua Kyproksen saareen omaan tahtiisi. Ajele 
maaseudulla luonnon helmassa ja poikkea johonkin pieneen paikalliseen 
kylään. Ehkäpä löydät oman pienen uimarannan! Vuokra-autolla saat kokea 
vapauden tunteen ja löytöretkeilijän riemun.

1. Troodosvuoristo
Troodos-vuoristoketju hallitsee Kyprosta 
ja vuoristo on elintärkeä kyproslaisille. 
Lähes kaikki juomavesi saadaan täältä. 
Lisäksi ilmasto on raikasta ja puhdasta ja 
alue on hyvin vehreä ja rehevä. Talvisin 
lumi peittää vuorenhuiput ja tällöin 
hiihtäminenkin on mahdollista. Kesäisin 
alueella viljellään paljon hedelmiä ja 
viiniköynnökset kasvavat pitkin teiden 
varsia. Alueella on 120 kotoperäistä kas-
via sekä lisäksi rauhoitettuja mufloni-lam-
paita. Kyproksen korkein vuori Olympos, 
1952 m, on kyproslaisten suosituimpia 
vapaa-ajanviettopaikkoja sekä kesällä 
että talvella. Aloita mukava päiväretki 
ajamalla kohti Nikosiaa ja jatka matkaa 
seuraamalla tasankoa ja ylös Troodos-
vuoren länsipuolta. 

Pysähdy Kakopetrian kylässä, jonka 
vanhassa osassa on ravintolaksi entisöity 
vanha mylly. Matkalla huipulle ohitat 
Cedar Valley -kansallispuiston, jossa 
rauhoitetut mufloni-lampaat elävät. Kun 

saavut saaren korkeimmalla paikalla si-
jaitsevaan Troodoksen kylään, voit jatkaa 
joko vuoren huipulle tai lähteä ajamaan 
alas kohti Limassolia. Alastulomatkalla 
kannattaa pysähtyä pientä alppikylää 
muistuttavassa Pano Platreksen kylässä, 
ja näet samalla sen viehättävät hotellit. 
Alueen puroissa kasvatetaan paikallista 
herkkua, taimenta, jota kannattaakin 
tilata vieraillessasi paikallisessa ravinto-
lassa. Alempana laaksossa sijaitsee pieni 
ja kaunis Lanian kylä, jonka kaunis luonto 
on inspiroinut taiteilijoita ja saanut heidät 
viihtymään täällä. Limassolissa, Kyprok-
sen suuressa satamakaupungissa voit 
vierailla Keon, Etkon tai Sodapin viini-
tehtaissa. Jerusalemista kotoisin olevat 
Johanniittaritarit rakensivat Kolossi-lin-
noituksen n. 10 km Limassolista länteen. 
Kannattaa käydä tutustumassa linnoi-
tukseen ja sen suuriin saleihin avotakkoi-
neen. 

Linnoitus on hyvin säilynyt ja se 
sijaitsee vehreissä maaseutumaisemis-
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maalauksellinen kalasatama, jossa voit 
nähdä kalastusveneiden palaavan me-
reltä aamulla aikaisin. Kylässä on kaksi 
kalaravintolaa, joissa on tarjolla tuoretta 
kalaa joka päivä. 

4. Nikosia
Nikosia sijaitsee lähes keskellä saarta ja 
kaupungin historia ulottuu pronssiajalle. 
100-luvulla jKr. kaupungista tuli saaren 
pääkaupunki. Tänä päivänä kaupunki on 
sekoitus historiaa ja nykyaikaa. 1500-lu-
vulta peräisin olevat venetsialaiset muurit 
ympäröivät kaupungin keskustan, jossa 
on paljon museoita, vanhoja kirkkoja ja 
keskiajan rakennuksia. Vanhanajan viehä-
tys on edelleen käsinkosketeltava. 

Nikosia on nykyisin maailman ainoa 
pääkaupunki, joka on jaettu pakolla 
kahtia. Uusi kaupunki rakennettiin 
muurien ulkopuolelle ja tästä muodostui 
muodikas, kansanvälinen ja kultturelli-
nen keskus. Kaupungin ydinkeskustan 
muodostaa Vapauden tori, Eleftheria 
Square. Täältä alkaa Ledra Street -ostos-
katu. Kaupungin vanhassa osassa, Laiki 

Yitoniassa, on palautettu perinteinen 
maalais- ja käsityöympäristö liikkeineen, 
tavernoineen ja työpajoineen. Täällä voit 
nähdä kuinka käsityöläiset työskentelivät 
entisaikaan.

5. Lefkara
Larnakasta on matkaa n. 40 km pieneen 
kylään, joka on kuuluisa Lefkaritika-pit-
sistään ja myöskin hopeakäsitöistään. 
Legendan mukaan Leonardo da Vinci osti 
kylästä alttariliinan, jonka hän lahjoitti 
Milanon katedraalille. Patsalon kauniissa 
talossa sijaitsee Lefkaran pitsi- ja hopea-
museo. Archangelos Michailin kupolikirk-
ko sijaitsee Kato Lefkarassa ja kirkossa on 
myöhäiseltä 1100-luvulta peräisin olevia 
seinämaalauksia. Pano Lefkarassa on 
Pyhälle ristille pyhitetty kirkko, ja täällä 
voit nähdä kauniin, 1700-luvulta peräisin 
olevan ikonostaasin ja ainutlaatuisen 
1200-luvulta peräisin olevan hopeisen 
krusifiksin.

sa. Aikoinaan Johanniittaritarit viljelivät 
alueella sokeriruokoa ja viinirypäleitä. 
Täältä onkin kotoisin Kyproksen kuuluisin 
viini, makea jälkiruokaviini Commandari-
na, joka tehdään auringossa kuivatetuista 
rusinoista.

2. Polis ja Afroditen kylpylä
Saaren luoteiskärjessä Khrysokhou Bays-
sä sijaitsee Polisin kylä. Täällä kalliokie-
lekkeiden välissä, pienten suihkuavien 
putousten äärellä ja puiden vilvoittavassa 
varjossa uskotaan Afroditen pitäneen 
rakkaustapaamisia lukemattomien 
nuorten miesten kanssa. Lähettyvillä 
olevalle kallionkielekkeelle on rakennettu 
paviljonki, josta on upeat näköalat yli 
koko alueen. Afroditen kylpylän ja Po-
liksen kylän välissä sijaitsee Lachin pieni 
idyllinen paikka, jossa on hyviä kalaravin-
toloita. Pienessä satamassa on kalas-
tusveneitä vieri vieressä ja vieraat voivat 
nauttia meren antimista laiturin nokassa. 
Lounasrannikolla sijaitsevassa Petra tou 
Romioussa hieman ennen Pafosta, sijait-
see pari kallionkielekettä lähellä rantaa. 

Tarina kertoo, että juuri täällä Afrodite 
nousi meren vaahdosta. Uskotaan myös, 
että uituasi täällä, nuorrut 10 vuotta. Aina 
kannattaa kokeilla!

3. Lefkara
Suositut lomakohteet Ayia Napa ja 
Paralimni sopivat erityisesti merta ja 
vesiurheilua rakastaville. Ayia Napassa on 
pieni kalasatama ja keskiaikainen luostari 
aivan keskustassa. Paralimnin ja Prota-
raksen kylien ulkopuolella on tuulimyl-
lyjä ja pieniä kirkkoja. Aluetta kutsutaan 
”kokkinochoriaksi”, joka tarkoittaa kyliä, 
joissa on punainen maaperä. Täällä ovat 
myös Kyproksen suurimmat perunaviljel-
mät. Dheryneian kylästä näkee Fama-
gustan aavekaupunkiin, joka on turkki-
laisen armeijan miehittämä. Famagusta 
oli aikaisemmin Kyproksen suosituin 
lomakohde, mutta 1974 kaupungin kaikki 
asukkaat joutuivat pakenemaan ja se 
on siitä asti ollut lähes autio. Kannat-
taa ehdottomasti käydä myös Sotiran, 
Frenaroksen ja Liopetrin pikkukylissä. 
Liopetrin ulkopuolella sijaitsee pieni 


