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Cypern i den østlige del af Middelhavet og er den tredje største 
middelhavsø. Øen blev efter den tyrkiske invasion i 1974 delt i to. 
Den tyrkiske nordlige del og den større sydlige del, som vi kender 
som landet Cypern. Det er denne del vi vil koncentrere os om på 
denne rejse.
  
Landet huser en perlerække af forskellige naturområder. Langs 
kysten findes både stejle klipper og kridhvide sandstrande. Flere 
steder på øen findes saliner, midt på øen bjerge, hvor Olympus 
bjerget med sine 1952 m.o.h. er det højeste.  

Den naturskønne ø er også kendt for sine store rigdom af fugle, 
sommerfugle, orkidéer samt masser af kultur. 

2 fuglearter yngler ikke andre steder end på Cypern og vi skal 
selvfølgelig både se cypernsangeren og cypern stenpikkeren. 

Kensington klipperne



Dag 1 København – Larnaca – Paphos
Morgenafgang fra Kastrup via München til 
Larnaca på Cypern. Herefter skal vi med 
bus det sidste stykke til Paphos, vores 
base for de næste fem dage, der ligger på 
den vestlige del af øen. Turen hertil tager 
et par timer. Undervejs gør vi stop ved 
Kensington klipperne, som er et godt sted 
for gåsegrib og eleonorafalk.
Vores hotel ligger en kilometer uden for 
selve byen Paphos lige ned til kysten.
Mellem vores hotel og byen ligger ”Pap-
hos Hedeland” som er et fint område med 
både blomster og fugle. 
Vi vil gå en sen eftermiddagstur fra hotel-
let til ”Hedelandet” og se efter hærfugl, 
cistussanger, spansk spurv og triel.

Dag 2  Paphos og Asprokremnos Dam
Vi starter dagen med igen, at besøge 
Paphos hedeland. Omkring fyrtårnet og 
de omliggende lave krat vil vi lede efter 
områdets ynglefugle som sort francolin, 
middelhavsstenpikker, toplærke og sort-
hovedet sanger. Op ad dagen kan der 
komme trækkende rovfugle som slange-
ørn og ørnevåge.
I tilknytning til Paphos hedeland ligger et 

frilandsmuseum med vidnesbyrd fra by-
ens rige og varierede fortid. At byen er på 
UNESCO’s liste over verdens kulturarv er 
helt forståeligt. I Kato Paphos (nedre Pap-
hos) er highlights som frankernes Saranta 
Kolones, Paulus’ marterpæl og det romer-
ske Odeon-teater, men den mest populæ-
re attraktion er de romerske mosaikker, 
der regnes for de smukkeste i hele mid-
delhavsområdet.
Efter frokost og måske en kaffepause 
langs Paphos hyggelige havnestrøg ta-
ger vi lidt op i bjergene til Asprokremmos 
Dam. Dette lille skønne sted huser øens 
to specialiteter cypernsanger og cypern 
stenpikker endvidere findes der også ska-
degøg. 
Hvis tiden tillader, vil vi på vej tilbage til 
Paphos besøge rensningsanlægget, hvor 
der ofte raster kærhøge, og det er et af 
øens bedste steder for sporevibe. 

Paphos fyrtårn
Gåsegrib



Dag 3 Troodos bjergene
I dag skal vi besøge de spektakulære Tro-
odos bjerge. 
Vi kører fra kysten langs frodige dalstrøg 
til vi kommer op i højderne, hvor omfat-
tende fyrreskove dominerer landskabet.
Landskabet alene ville være grund nok til 
at besøge disse smukke bjerge, men her 
findes nogle isolerede og derfor afvigende 
bestande af flere fuglearter som sortmej-
se, lille korsnæb, korttået træløber og 
skovskade. Af måske mere interessante 

arter kan vi finde gråsejler, klippesvale, 
rustværling og i luften holde øje med de 
for Cypern sjældne rovfugle ørnevåge og 
høgeørn. 
Om eftermiddagen besøger vi Kykko 
klosteret, som er et af Cyperns vigtigste 
og rigeste klostre. Klosteret kan dateres 
tilbage til 1100talet. I klosteret findes en 
Jomfru Maria-ikon, som ifølge traditionen 
er malet af apostelen Lukas. Klosteret 
ligger i de skovklædte omgivelser og er 
nedbrændt flere gange, senest i 1800-t. 

Troodos bjergene

Kykko klosteret



Dag 4 Akamas & Evretou
Vi kører nordvestpå til den naturskønne 
Akamas halvø. Her besøger vi Afrodites 
bad, hvor der findes et større stisystem 
omkring den kendte grotte og den kølige 
pool. Her skal vi se efter masketornskade, 
rødrygget svale samt både cypernsanger 
og cypernstenpikker. Vi kører videre til 
Smiyes kapel, som er et godt orkidé-sted. 
Om eftermiddagen besøger vi rørskovene 
omkring Polis, hvor vi måske kan se æn-
der og hejrer.
På vej hjem gør vi stop ved Evretou dam. 
Her er der igen god chance for flere or-
kidéer, og i luften skal vi se efter ørnevå-
ge.

Dag 5 Paphos og Akrotiri saltsø
Vi starter dagen med at besøge Akrotiri 
saltsø i nærheden af Limassol. Ved før-
ste øjekast kan den enorme saltsø virke 
fugletom, men de mange lyserøde bånd 
vidner om store flokke af rastende fla-

mingoer. Langs søbredden ses styltelø-
ber, hvidbrystet præstekrave, sort ibis og 
måske tyndnæbbet måge. I saltbuskene 
holder brillesangeren til og i de mere 
åbne områder korttået lærke. I det nær

liggende Zakari vandhul findes tophejre, 
klirer og ryler samt igen en god mulighed 
for sporevibe.
Om eftermiddagen kører vi tilbage til Pap-
hos og besøger kongegravene, der ligger 
tæt ved vores hotel. De underjordiske 
grave, hvoraf mange kan dateres tilbage 
til det 4. århundrede f.Kr., er hugget ud 
af klippen, og menes at have været grav-
plads for byens aristokrati (ingen konger 
var faktisk begravet her). Nogle af grave-
ne har doriske søjler og fresker på væg-
gene. Arkæologiske udgravninger stadig 
udføres her på stedet. 

Dag 6 Anarti park og Kourion
Efter at være checkket ud fra hotellet kø-
rer vi til Anarita park ikke langt fra Pap-
hos. Parken ligger smukt beliggende med 
småbjerge og skønne dalstrøg. Her ses 
igen både cypernsanger og cypernsten-
pikker, og der er mulighed for en række 

Kourion

Sporevibe

Cypernsanger



arter som middelhavsstenpikker, alpesej-
ler, skadegøg, hortulan og rustværling. 
Videre mod Larnaca besøger vi den ar-
kæologiske udgravning Kourion. Stedets 
historie går tilbage til år 70 f.v.t. og har 
en blanding af både oldgræske og ro-
merske bygninger, blandt andet det fan-
tastiske amfiteater fra hellenistisk tid og 
fra romersk tid badeanstalt, villaer med 
mosaikker og en tidlig kristen katedral. 
Området ligger smukt ud til havet på et 
større plateau. 
På vej til Larnaca besøger vi igen Ken-
sington klipperne, og har igen mulighed 
for gåsegrib og eleonorafalk. I området 
findes også orkidéen horndrager, som i 
Danmark kun findes på Møn. 

Dag 7 Cape Greco og Larnaca saltsø
Cape Greco er det sydøstligste punkt på 
øen. I det smukke område er mulighed 
for  rødhovedet tornskade og brillesan-
ger. Langs kysten kan vi med held finde 
audoinsmåge. 

I nærheden ligger Akhna dam, og her 

skal vi se efter hvidskægget og hvidvinget 
terner, sporevibe, dværghejre og østlig 
bleg gulbug. Søen er også et af de steder, 
hvor der ofte dukker sjældenheder op, så 
vi har lov at håbe….
Har vi tid, vil vi om eftermiddagen besø-
ge nogle af de mange områder omkring 
saltsøerne ved Larnaca.

Kourion

Cypernstenpikker



Dag 8 Cape Kiti, Larnaca saltsøer og hjemrejse
Vi skal først flyve hjem kl. 16.50, og inden da skal vi besøge de mange fine fugleom-
råder tæt ved Larnaca. Herunder den store saltsø og de omkringliggende småsøer.  
Her raster der flokke af flamingo, kohejre, purperhejre, silkehejre samt mængder af 
vadefugle, hvor der ofte er braksvale, damklire samt både cistussanger og cettisanger 
og i de tørre områder kalanderlærke. 
Ved Cape Kiti ser vi efter trækkende skråper, og i den nærliggende Kiti dam kan der, 
hvis der er vand i dammen, være mange fugle som skestork, stor kobbersneppe, lille 
præstekrave og stylteløber. 
Om eftermiddagen flyver vi hjem og lander sidst på aftenen i Kastrup. 

Rustværling



Orkidéer
Cypern er en ø, som er rig på orkidéer, og der findes 47 arter. Sidst april er i slutnin-
gen af blomstrings tidspunktet for orkidéer på øen, men vi stadig have mulighed for 
en række arter som horndrager, biblomst, duftende gøgeurt og bergons serapias. 

Kulturbesøg
På rejsen vil vi besøge nogle kulturelle seværdigheder. Her vil der IKKE være nogen 
lokal kulturguide. Deltager må på egen hånd gå rundt og studere den spændende kul-
tur. Entré indgår i turprisen.

Orkidéer



Praktiske informationer

Pris:  Med Politiken Plus kort er prisen kr. 11.800 andre betaler kr. 13.120
Tillæg for enkeltværelse 2.000 kr. Depositum 2.900 kr.

I prisen indgår: 

 •  Al transport
 •  7 nætter på hotel  
 •  7x morgenmad
 •  7x frokost (madpakker)
 •  5x aftensmad  
 •  Indgange til kulturelle seværdigheder
 •  Scanbird fugleguide (Søren Sørensen) med fra København 

I prisen indgår ikke aftensmad i Larnaca, drikkelse til alle måltider, forsikring, drikke-
penge og personlige fornødenheder.
Cypern er en typisk engelsk præget charterdestination. Maden er ofte buffet, tilegnet 
den typiske chartergæst (ikke den største gastronomi). 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.scanbird.com, herefter får du tilsendt en faktura. 

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
 • Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.900 kr. pr. person 
 • 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af   
 turens pris.
 • Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et 
 gebyr svarende til turens pris.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder på 
Cypern. Eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore 
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis 
uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan tegnes i forbindelse med bestilling af rej-
sen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Hoteller: 
Paphos: Kefalos Beach Tourist Village: http://www.kefalos.com.cy/
Larnaca: Josephine Boutique Hotel: http://thejosephinehotel.com/

Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplys-
ninger og tjekliste over mulige fuglearter.

Scanbird guide: Søren Sørensen, læs mere om Søren her

Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com Hjemmeside: www.scanbird.com 
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