TIPS IN LEMESOS:
Lemesos, de op één na grootste stad van Cyprus, ligt tussen de oude stadskoninkrijken
Kourion (ten westen van de stad) en Amathous (ten oosten). Belangrijke archeologische
vindplaatsen en Byzantijnse en Frankische monumenten getuigen van de lange en roerige
geschiedenis van de stad. Het moderne Lemesos is de belangrijkste haven van Cyprus, het
hart van de wijnindustrie en een belangrijk toeristisch centrum. De stad staat ook bekend om
haar jaarlijkse wijnfeesten en haar uitbundige carnaval. In de directe nabijheid van Lemesos
liggen de dichtbegroeide zuidelijke hellingen van het Troodos gebergte met idyllische
bergplaatsjes en sfeervolle wijndorpjes.
Het toeristencentrum waar de meeste accommodaties zoals hotels te vinden zijn ligt aan
Limassol Bay circa 10km buiten het centrum van Limassol. Richting en in het centrum zijn er
de volgende bezienswaardigheden:
- Archeologische site van Amathus
- Lemesos Middeleeuws kasteel en museum
- Boulevard langs kust (met beeldenpark)
- Stadswandeling
- Municipal Fruit and Vegetable market in Lemesos. Een van de meest authentieke
markten (open tot 13.00 uur). Op loopafstand van plein waar Middeleeuws kasteel
staat.
Toelichting op enkele bezienswaardigheden:
Archeologische site van Amathous
Amathous was een van de stadskoninkrijken van Cyprus. Volgens de mythologie liet de
Griekse held Theseus zijn zwangere echtgenote Ariadne hier achter om verzorgd te worden
door lokale vrouwen. In Amathous werd de godin Aphrodite-Astarte vereerd. Archeologische
vondsten werden gedaan in een aantal graven. Eén daarvan ligt bij de ingang van het huidige
Amathus Hotel, andere in de acropolis, de benedenstad en vijf vroegchristelijke basilieken.
Lemesos Middeleeuws kasteel en museum
Het 13de-eeuwse kasteel werd vlakbij de oude haven gebouwd op de plek waar eerder een
Byzantijns fort stond. Volgens archeologen was het oorspronkelijk veel groter dan
tegenwoordig. De Venetianen versterkten de muren om zich tegen piraten te beschermen.
Tegenwoordig is er het Middeleeuws Museum gevestigd.
Stadswandeling
Er is elke week op maandag een gratis stadswandeling georganiseerd door de Cyprus
Tourism Organisation van Lemesos. Startpunt: lokale kantoor in Lemesos (Agiou Andreou
Str). Wandeling van circa 2,5 uur (incl half uur pauze) onder begeleiding van een Engels
sprekende gids.

TIPS IN OMGEVING VAN LEMESOS:
-

Oud stadskoninkrijk Kourion (40 minuten rijden vanaf Pafos, richting Lemesos
(Limassol).
Kolossi Kasteel
Troodosgebergte
Petra Tou Romiou (Rots van Aphrodite)
Pafos

Toelichting op enkele bezienswaardigheden:
Kourion
Het schitterend gelegen Kourion, een van de belangrijkste stadskoninkrijken van Cyprus, is
één van de indrukwekkendste archeologische vindplaatsen van het eiland.
Het magnifieke, gerestaureerde Grieks-Romeinse theater dateert oorspronkelijk uit de 2e
eeuw voor Christus. En wordt tegenwoordig nog gebruikt voor muziek- en
toneeluitvoeringen.
Van het huis van Eustolios resteert onder meer een aantal prachtige 5de eeuwse
mozaikvloeren. Het was aanvankelijk een particuliere Romeinse villa, maar kreeg in het begin
van onze jaartelling, na de aanleg van de baden, een openbare functie. De 5 de eeuwse basiliek
was vermoedelijk de kathedraal van Kourion. Het huis van Achilleas en het huis van de
Gladiatoren zijn genoemd naar de voorstellingen op de prachtige mozaiekvloeren.
Het kasteel van Kolossi
Het kruisvaarderskasteel van Kolossi is een goedbewaarde burcht op slechts enkele
kilometers afstand van Limassol. Het kasteel was van strategisch belang en beschermde
aanzienlijke landerijen bestemd voor de productie van suiker, één van de belangrijkste
exportproducten van Cyprus tijdens de middeleeuwen. De huidige burcht werd opgetrokken
in 1454, opnieuw door tempeliers, om te weerstaan aan de steigende dreiging van de Turken.
Troodosgebergte
Het spectaculaire Troodosgebergte beslaat een groot deel van Cyprus. Tussen de
dennenbomen, watervallen en wijngaarden bevinden zich schilderachtige dorpjes met smalle
steegjes en prachtige kerken.
De Olympos is met 1951 meter het hoogste punt van Cyprus. Op de top -te bereiken met de
auto- bevindt zich een uitkijkplatform met een indrukwekkend panorama. Handig startpunt
voor een trip door de bergen, is het centraal gelegen Troodos Square, vanwaar vier
hoofdroutes en talloze natuurpaden vertrekken. Aanraders zijn een wandeling naar de
Caledonia waterval (startpunt in Pano Platres), de hoogste waterval van Cyprus en een tocht
naar de afgelegen Cedervallei.

In de traditionale dorpjes van het Troodosgebergte lijkt de tijd te hebben stilgestaan en heet
de gastvrije bevolking u van harte welkom
Prachtige kerken en kloosters, waarvan er tien zijn opgenomen in UNESCO
Werelderfgoedlijst.
Cyprus is een echt wijnland met een eeuwenoude wijnhistorie. Liefhebbers kunnen één van
de speciale wijnroutes volgen langs de zuidelijke kant van het Troodosgebergte.
Pafos
Pafos, de ‘geboorteplaats’ van de Griekse godin Aphrodite, biedt een perfecte mix van
cultuur en toeristische voorzieningen.
Pafos was tijdens de oudheid gedurende 600 jaar de hoofdstad van Cyprus en het
archeologische erfgoed is zodanig indrukwekkend dat UNESCO de hele stad op de
werelderfgoedlijst plaatste.
Bestaat uit twee delen; het eerste deel, Pano Pafos (Boven-Pafos) en het toeristencentrum
Kato Pafos (Beneden-Pafos) waar de meeste accommodaties zoals appartementen en hotels
liggen.

