
 

VÅR RESA TILL CYPERN 20 - 27 FEBRUARI 2018 

Paketresa med subventionerat vinterprogram, Gunvor och Tom Ryynänen 

Marknadsföring av en nordeuropeisk researrangörsgrupp nådde oss igen via två olika 
veckotidningar och inför vintern beslöt vi att delta i Cypernresan i februari. De fyller ett helt flyg, 
stora hotell och har ett vidlyftigt kulturprogram med kunnig guide, vilket sistnämnda lockade oss, 
då hela paketet var otroligt billigt. Detta är möjligt för att arrangören gjort ett Mammutavtal med 
myndigheterna i Turkiska Cypern eller TRNC, som endast Turkiet erkänt som republik. Avtalet ger 
landet över 50 000 turister under lågsäsong, för att hålla hotell och arbetare sysselsatta året om. 
Påföljden (frånsett skatte-effekt på Cypern) är att massbehandlingen har goda och dåliga sidor: 
Kulturprogram och uppföljning av reseåtaganden är positiva erfarenheter, medan förhandsinfo, 
hotellträngsel och egna önskemål blev negativa upplevelser. Resan gav också tillfälle till två 
halvdagar i grekiska (södra) Republiken Cypern. 

Två veckor före avfärd och två veckor efter full betalning fick vi veta att flygbolaget blir Freebird 
Airlines samt flygtider de givna dygnen, helt OK, frånsett angiven start före 03 am för returflyget! 
Så begav vi oss alltså till flyget tisdagen 20.2. på förmiddagen och incheckning gick smärtfritt för 
oss, men bland över 180 medpassagerare var en stor del helt beroende av stegvis handledning. 
Några fick bege sig från incheckningskön till poliskontoret nära terminalen för att få ett snabbpass – 
giltigt de krävda 6 månaderna. Efter villervallan att fylla planet var vi väl inklämda på rätta platser 
utan knärum och starten mot Antalya gick punktligt. 

               

     Ett slags massturism, MEN ändå bra kulturprogram         Bra utvalda exkursioner tack vare bra lokal guide (som  

                     många inte brydde sig om, trots hans goda engelska) 
                     

Internationella flyg till turkiska Cyperns flygfält Ercan måste göra en mellanlandning i Turkiet, det 
enda land som erkänt turkiska Cypern. Den halsstarriga internationella byråkratin tillåter inte en 
flygrutt från t.ex. Finland till ett land som inte finns, medan ”landet” håller på sin rätt till suverän 
egen passkontroll av resenärer från utlandet. Nåjo, vi blev tvungna att lite tumultartat, med bagage, 
lämna planet i Antalya, men efter att de småningom fixat någon pump fortsatte färden till Ercan, 
mitt i turkiska delen av ön. Efter en del sökande nådde vi på flygplatsen rätt turistbuss, av de fem 
som väntade finnarna, och blev nu tilldelade ”rätt” hotell.  

För oss blev det tre nätter på Salamis Bay Conti i närheten av Famagusta (Gazimagusa på 
turkiska) vid stranden på östra sidan. Högklassigt rum med lite havsutsikt från balkongen. Snart nog 



samlades vi till en sen middag tillsammans med ca 500 andra, som fyllde sina tallrikar med 
restaurangfabrikens håvor, mest vegetabiliska röror – men OK. (Middagarna kostade lite extra, men 
frukost ingick i baspaketet). 

Vi fick redan i vår buss (nr. 305 för hela veckan) in från flygplatsen träffa vår guide Volkan, som 
gav noggranna instruktioner om hotellrutinerna och han gav genast ett kunnigt och sympatiskt 
intryck. Han stakade ut programmet. Det blev dags för en första natt med behaglig värme inne, men 
lite nattkyla ute.  

Efter en rätt god och mångsidig frukost samlades vår grupp på 38 personer i bussen med Volkan 
och chauffören Cuma och så bar det iväg till närliggande Salamis, som samtidigt är den historiskt 
nästan längst ”bortaliggande” kulturlämningen i den västerländska, klassiska kulturen.  Volkan 
lyckades göra besöket bland ruinerna ”levande” genom att från mytologin plocka namn på personer 
och ord härledda från växter och byggnader, som idag fått en allmän betydelse.  

Tragedi, från teatern, fick sin början med Dionysos, bocksång och vin (trago). Orchestra var då den 
halvrunda läktaren intill scenen, medan den från romartiden mera kända amfiteatern var en helrund-
oval byggnad. Prometheus (promise, prometer...) utmanade gudarna genom att våga föra elden till 
mänskornas värld och gagn. Det gjorde han genom att smuggla den långlivade glöden inne i den 
långa stjälken av Ferula-flokväxten Narthex -som ledde till en första mänsklig ”upplysning”. Ordet 
narthex används (därför) ännu för kyrkors anterum eller entré. Ordet Kypros betydde koppar! 

              



Salamis forntida stadssamhälle, lite norr om 
Famagusta, växte med efterfrågan på 
kopparmalm från Cypern och var ett 
centrum för handelsförbindelserna och 
orientaliskt kulturinflytande mellan greker 
och fenicier och assyrier över 800 år f.Kr. 
och snart gällde där assyriska mynt.  

Salamis mytiske grundare Teukros, vars 
mor var drottning av Troya, fick inte 
återvända efter trojanska kriget för han 
lyckades inte hämnas sin bror Ajax. Efter 
Atens krig 450 f.Kr. mot perserna blev 
Salamis (grekisk) huvudstad på Cypern, 
skriver Herodotos. Grekisk konst och kultur 
frodades under närmare 200 år fram till den 
hellenistiska 300-års perioden efter 

Alexander de Store, som befäste grekernas inflytande i regionen, då imperiet styrdes från Alexandria.   

Vi imponerades bland annat av baden i Salamis, vars vattentillflöde värmde upp marmorgolven via 
sinnrika rör, som leddes från källor, och vatten rann sedan vidare och spolade latrinerna – viktiga 
sociala (!) utrymmen på den tiden. 

Färden gick vidare ett stycke via kungagravar från 800 år f.Kr., som reste sig över slätten, till 
kyrkan bygd till minne av öns helgon Barnabas. Han var en jude på Jesu tid som föddes på Cypern 
och lyckades (tillsammans med aposteln Paulus) omvända öns regent, romaren Sergius Paulus till 
kristendomen. Cypern blev det första landet med en kristen regent. Barnabas var en av grundarna 
till den ortodoxa kyrkan, men blev stenad av syrier och fick upprättelse först på 500-talet.  

Vi såg på kyrkan och ikonmuseet därinne. Barnabas´ grav ligger ett stycke ned längs vägen. Det 
blev tid för kaffe och fyllda bakverk, då vi beundrat henne som kavlade den florstunna vetedegen. 

                

Bussen körde nu drygt 50 km till både norra och södra Cyperns huvudstad Nicosia (Lefkosia) och 
en kavalkad av historiska perioder rullades upp på promenaden i centrum: 

Efter fenicier, assyrier, perser och greker (ovan) följde romarnas tid ett femtiotal år före Jesu födelse fram till 
byzantiska periodens början år 395. Korstågen inleddes på 1100-talet via Cypern och 1191 befäster Richard 
Lejonhjärta sin rätt till ön och säljer den till Tempelriddarna och Guy de Lusignan. Korsriddarnas franska dynasti får i 
sin tur sedan makten till 1489. De överlät ön i republiken Venedigs besittning fram till 1571, då Osmanska riket tog 
över makten och styrde där ända till 1878. Osmanerna hade stort orientaliskt inflytande på kulturen, liksom de själva 
påverkades av bysanterna (romarna etc.) efter Konstantinopels fall 1453. 



Då det Osmanska riket (Turkiet..) försvagades på slutet av 1800-talet blev det bundsförvant med Tyskland och förlorade 
i I Världskriget. Cypern gled då över till Storbrittanien och blev sedan brittisk kronkoloni 1925. (Guvernörsresidenset 
på bilden ovan). År 1960 blev Cypern en oavhängig republik med ärkebiskop Makarios som president för hela landet 
fram till det våldsamma året 1974. Men vi tillåter oss en utblick bakåt och omkring Cypern: 

Osmanska regimen ersattes av grundaren till den moderna Republiken Turkiet, Mustafa Kemal Atatürk, president 
1923-1938 (född i Grekland 1881). Nationalkänslan växte i Turkiet – liksom i Grekland, där en militärjunta tog makten 
1967 efter kung Konstantin, som avsattes (formellt 1973), och höll makten till återinförandet av demokrati from. 1974. 
En nationalistisk radikal rörelse Enosis fick fart bland utlandsgreker. 

Makarios på Cypern stödde förening av Cypern med Grekland ända till början på 1960-talet. Ett självbeslut skulle 
avgöras i referendum, löd förslaget till FN redan på 1950-talet. Men britterna ville hålla sina baser på Cypern (jfr Suez-
krisen 1956), medan EOKA-B (national Cypriot Fighters, greker) grep till våld för förening. Engelska guvernören 
Harding försköt Makarios, som svärtades ned, men återkom och valdes alltså med överlägsen majoritet till en 
försonande president. Den radikala grekiska rörelsens våld ledde emellertid till turkiskt missnöje efter självständigheten. 
1964 tillsatte FN fredstrupperna ”UNFICYP”, inklusive  1000 unga finska soldater. (Totalt verkade ca 10 000 
finländare som fredsbevarare -vi kände några - åren 1964-1977 på Cypern, av vilka 17 sårades i början.) 

Sedan följde val 1968, som Makarios klart vann, men han ville inte stöda juntan i Grekland, som krävde Cyperns 
föreing med Grekland. Turkarna var förbisedda speciellt pga. radikala EOKA. Grekland iscensatte en kupp i juli 1974, 
Makarios flydde och talade tre dagar senare i FN om en grekisk juntainvasion. Följden blev att Turkiet invaderade 
Cypern följande dag och läget ledde i sin tur till att juntan i Grekland ersattes av demokrati, inför den andra turkiska 
invasionen som ledde till den demilitariserade Gröna linjen och läget idag. Det var också ett abrupt slut på det lyxiga 
jetset livet i Varosha i södra Famagusta.  

I början av 2018 strax före vår resa hölls parlamentsval i turkiska Cypern, utan större förändring, 
och presidentval i Republiken Cypern (EU medlem med euro), där N. Anastaciades blev omvald. 
Blir svårt att förena hela ön politiskt, men för oss var det lätt att passera gränskontrollen, där drygt 
300 000 turkcyprioter (med inflyttade) och en dryg miljon grekcyprioter skiljs åt. (se infosida). 

Oj, vad vi promenerade i Nicosia! På turkiska sidan efter statyn av Atatürk och engelska porten 
söderom Kyrenia Gate i gamla, inre stan till engelska guvernörens palats och den venezianska 
kolonnen vid piazzan. Lite längre söderut strax intill huvudgatan ligger den ståtliga Büyük Han, den 
stora Karavan-seraljen, med krogar, caféer och shoppar idag. Efter en närmare titt på den väldiga 
Selim moskén, ett gotiskt mästerverk från 1300-talet, begav vi oss på egen hand till gränskontrollen 
”Green Line” för några timmar på grekiska sidan. 

     

Selim moskén på turkiska sidan.         Utsikt från Shacolas Tower på grekiska sidan vid Ledras Street, söderom gränsen. 

Vi kände oss kanske något mera ”hemma” här med euron och högre standard. Euron duger ju för 
fullt också på turkiska sidan. Vi promenerade vidare söderut längs Ledras Street, efter turen upp i 



Shacolas Tower, ända till stadsmuren vid Bastion d´Avila och vidare längs många gator och gränder 
med mycket grupper av mörka unga studerande.Av dessa finns 60 000, också på turkiska sidan. 
Först efter kaffe med mellanmål och då vi passerat gränsen tillbaka började första regnet. Vi 
samlades med de andra på ett stort säreget café med mat och lyckades köpa paraplyer à €5.- för att 
gå torrare till bussen. En dryg första utflyktsdag! Vi njöt en god stund i hotellets innebassäng, innan 
det var dags för middag med folkmassor, som plötsligt dök upp, hemma från minst 5 andra 
europeiska länder. 

En lång utfärd och sol väntade följande dag då vår buss begav sig med 35/38 pers plus Volkan 
västerut till den långa udden Karpaz. De tre saknade hade ju inte brytt sig om att anmäla frånvaro! 
Efter ca 100 km kom vi fram till den lilla stan Dipkarpaz, där en ståtlig ortodox prästskola lever i 
god sämja med moskén intill, grekiskt och turkiskt café tävlar på var sida om gatan. Vi fortsatte mot 
yttersta udden och kom till ett skyddat reservat för vildåsnor, nästan framme vid aposteln St. 
Andreas kloster. Åsnorna kom lite blygt fram och hälsade och Gunvor hade köpt lite morötter så de 
blev inte besvikna på oss. 

Det berättas att Andreas upplevde ett skeppsbrott vid den steniga kusten och tog sig iland med flere 
andra, men hade inte vatten. Då slog han sin käpp i berget vid vattenbrynet och friskt dricksvatten 
sipprade fram. Jag, Tom ville ju kolla platsen bland stenblocken nedan om det senare byggda 
klostret och där rinner fortfarande gott vatten, som många kristna vallfärdar för att få uppleva. Ja, i 
övrigt rekommenderas inte kranvattnet, så det blir en massa flaskor i plast! Chauffören Cuma har en 
deal med oss för 5 euro/ person, så får vi hur många flaskor vatten vi vill under hela veckan. 

    

På återvägen längs nordvästra kusten stannar vi upp vid den långsträckta Golden Beach, men det 
var ju för kallt att ta sig ett dopp så vi åkte till en fiskrestaurang och fick en läcker helt färsk sea-
bream (havsbraxen – havsabborre?) med gott tilltugg. Lite längre fram fanns ett kooperativ som 
sålde egna produkter inkl. karob (= Johannes bröd baljväxten) sirap och hembränt plus hemslöjd. 
Innan bussen styrde mot hotellet fick vi titta på miniatyrer av många kända monumentala byggnader 
på Cypern – utanför ett urgammalt kapell för sjöfarare - välgjorda men lär nog överträffas av 
motsvarigheten i Istanbul.  

Fredag morgon gällde det att ta med våra väskor och påsar i bussen för på slutet av dagen skulle vi 
flytta in i ett hotell i Kyrenia ( Girne på turkiska) på norra kusten. Men före det hade vi hela dagen 
att bekanta oss med den urgamla, men aktiva hamnstaden Famagusta.     



                   

 

Invid hamnen ligger den väldiga borgen och muren som omger gamla stan och där inne beundrade 
vi det över 700 år gamla fikusträdet utanför Lala Mustafa Pasha moskén. Jo, det blev så mycket 
kyrkor och moskéer, men de var så speciella...! Vi såg annat också: Angry Birds och spökstaden 
Varosha. De arga fåglarna såg vi bara i form av kakor bakade på Petek konditoriet. 

   
Spökstaden Varosha är en stor förstad norr om Famagustas centrum och har blivit orörd sedan 1974 
då filmstjärnor, miljonärer och casinospelare hade några timmar på sig att fly därifrån och lämnade 
allt efter sig – där ligger allt fortfarande och rostar eller möglar. Området är värt miljarder, men får 
inte röras före öns politiska tvist kan lösas. Endast vissa FN soldater får besöka området. 

Vi åkte över bergen till Kyrenia och blev inbokade på Hotel Oscar för de sista 4 nätterna. Vi fick  



ett familjerum med uteterrass intill den tomma 
simbassängen och ett bra stycke från restaurangen 
med bättre mat än på det förra hotellet – och lite 
mindre folk. Vacker utsikt mot havet! 

 

På lördag deltog vi inte i en extra tur till Larnaca på grekiska sidan, utan valde att ta lill-tåget till 
Kyrenias pittoreska småbåtshamn intill borgen. Via smala gränder kom vi fram till den välskyddade 
lilla hamnen, som vi genast tyckte så bra om. Båtar i trä, plast och järn ligger sida vid sida längs den 
halvmåneformade kajen, bara ett par hundra meter lång med tiotals krogar, barer och caféer – fisk, 
kebab, hellim, humus, meze och söt Pekmez av karob, med vin och sedan turkiskt kaffe. Vi visste 
att det blir ett eller kanske två besök till här i hamnkvarteren, där de äldsta husen är från venetiansk 
tid. Redan följande dag, söndag, skulle vi komma hit och till borgen med Volkan och gruppen. Vi 
köpte vin och lite torrskaffning och åkte därefter tillbaka till hotellets spa med bad och peeling. 

 

 

        

Det var kyligare väder på söndag då bussen förde oss till ett mycket stort mattföretag, som säljer i 
parti äkta mattor från alla ursprungsländer. Den orientaliska basarstilen att sälja med, an efter, något 
hundratal utslängda mattor på golvet, verkade lite främmande för några i gruppen. En Bukhara 
matta i stil med den vi nu har i tamburen tittade vi på, men köpte inte fastän priset gick ner till en 
fjärdedel. Vi tycker ju båda om mattor och visst fanns där en del sammetslika konstverk. Visst var 
det OK av guiden att ta med som program på en kulturresa, likaväl som den högklassiga läder- och 
skinnfabriken nära Nicosia, också den ägd av armenier med en stilig butik och fashionshow för oss. 



              

Hurraa, Gunvor köpte en stilig mockarock för ett bra pris. Redan på fredag hade vi besökt en 
smyckestillverkare, också ägd av armenier och turkar från östra Turkiet, med många tusen 
gnistrande diamanter, smaragder, rubiner och speciellt tanzanit, som vi sett nära Arusha i Tanzania 
för flera år sedan. I ett privatrum blev det tal med en av cheferna, en dam från Diarbakir och Lice-
trakten (kurdområde), om turkoserna där och Toms husbyggande där efter jordbävningen för över 
40 år sedan, ja redan 1975 för vår förstfödda var alldeles liten. Damen sade med vemod att husen 
ännu är i gott skick, men läget oroligt. 

Vi fortsatte på söndag upp mot bergen ca 5 km till och kom fram till det ståtliga gotiska klostret 
Bellapais från korsriddarnas tid. Det har förfallit och utnyttjas nu bl.a. för konserter och det sägs att 
att en del av det heliga korset förvarades här. De fyra jättehöga cypressträden inne på klostergården 
med spets-bågar harmonierade så väl med både torn och valv i marmor och sandsten. Mandelblom 
och apelsinträd vid sluttningen, där Lawrence Durrell skrev sin berömda roman” Bitter Lemons”. 

Efter en kaffepaus i Bellapais med utsikt över Kyrenia och havet, tog vi skydd för en regnskur innan 
vi åkte till den stora borgen i Kyrenia. Den är i gott skick och har en stor borggård med café och 
museer. Extra berömt är skeppsvraket i trä från 300 före Kristus, som hittades och lyftes upp 1969. 

       



                 

Muren är hela 21 meter hög och har byggts till under 
flera olika perioder av regenter. Efter ett par timmar 
hade vi sett nog, men skeppet med allt 2300 år 
gammalt lösöre, som bevarats, var jätteintressant. 

Det som inte är omskrivet ovan är de tiotals stora 
spelcasinona som finns i alla de stora städerna, med 
pengatvätt och annan service för hugade dygnet runt. 
Folklore och magdans såg vi i en uppvisning samma 
kväll. Intressanta, ovanliga är också de ”vatten- och 
matautomater” som ordnats med guidernas hjälp för 

gatuhundar och kattor. Tom kände sig på söndag kväll flunssig och det var skönt att lägga sig.  

Den sista dagen var vi ”lediga” från guideprogram och ville ännu lära känna Kyrenias hamn bättre. 
Trots hosta och flunssa, åkte vi med skoj-tåget mitt på dagen till centrum. Utöver hostmedicin köpte 
vi ett par billiga konstverk med hamnmotiv – hittade ingen lämplig bra oljeduk, inte ens på konst-
utställningen i Runda tornet. Vi köpte verkligt god Turkish delight och halva i en liten fabriksbutik 
på väg ned till hamnen och hittade ett litet folkmuseum bredvid en god fiskrestaurang invid kajen. 
Det blev tidigt läggdags, då vi skulle samlas i flygbussen före tre på morgonen. Incheckning gick 
utan problem, men Tom och många andra nös och hostade oupphörligt under 4 timmars resan hem. 


