
Grunner til å besøke Nord-Kypros





Lala Mustafa 
Pasha moskeen (St. 
Nikolaskatedralen) og det 
historiske fikentreet

The Great Khan

Katedralen som ble bygget i Lusignaner 
perioden mellom 1298 og 1312 er en av de mest 
glamorøse eksemplene på gotisk arkitektur i hele 
Middelhavsområdet. Lusignanerkongene (fransk 
adel) ble først kronet som konger av Kypros i St. 
Sophia katedralen i Nikosia, og så kronet som konger 
av Jerusalem i St. Nikolaskatedralen i Famagusta. 
Katedralen ble konvertert og åpnet som moske 
av ottomanene i 1571 ved å tilføye en minaret. Det 
monumentale østafrikanske fikentreet (Ficus 
Sycomorus) ved inngangen til katedralen er øyas 
eldste tre. Det ble plantet i 1298 da byggingen av 
katedralen startet, og er nå 15 meter høyt og 5 meter 
bredt.

Den gamle skysstasjonen i Nikosia 
er ett av øyas beste eksempel på 
ottomansk arkitektur. Den ble bygget 
i perioden 1572-1579 i to etasjer rundt 
en stor kvadratisk gårdsplass, og 
er inspirert av Koza Khan i Bursa. 
Skysstasjonen hadde 68 rom, hvor 
rommene på bakkeplan ble brukt 
til butikker, og rommene i 2 etasje 
til overnatting. I dag er bygget et 
kultursenter med 
masse lokale 
håndverksbutikker 
samt en god lokal 
restaurant.



Havnen i Kyrenia

De historiske husene i Nikosia

Den hesteskoformede historiske 
havnen i sentrum av Kyrenia er en av 
de første stedene som må besøkes. 
Fargerike fiskebåter, utfluktsbåter 
og yachter kombinert med mange 
restauranter og caféer gjør at havnen 
er en favoritt blant både lokale og 
turister. Og for enden ligger den vakre 
historiske borgen i Kyrenia. 

Gamlebyen innenfor bymurene i Nikosia har en lang 
historie helt tilbake til Lusignanerne. De gamle ett- og 
toetasjes husene med sine flate buede innganger 
og takskjegg i tre i de smale gatene i bydelene 
Arabahmet og Samanbahce er spesielt verdt et 
besøk. 



Kantaraslottet 
Kantaraslottet er det østligste av 
de tre slottene i Kyreniafjellrekken 
(Femfingerfjellene). På 700 moh. har 
slottet en strategisk beliggenhet med 
utsikt over nordkysten, 
Mesaryasletten og Karpazhalvøyen. 
Slottet ble trolig bygd av bysantinerne, 
men er først nevnt i skriftlige 
dokument da Richard Løvehjerte 
inntok Kypros i 1191.

Kyreniaporten 
Kyreniaporten er en av tre porter 
i muren og festningsverket rundt 
Nikosia som skulle beskytte byen 
mot inntrengere i den venetianske 
tiden. Den ligger rett nord for 
bymuren. Den fikk navnet ‘The Del 
Proveditore Gate’ etter den berømte 
venetianske arkitekten Proveditore 
Francesco Barbaro. Porten ble 
renovert av ottomanene i 1821 og fikk 
da et rom med kuppel på toppen. I 
dag huser Kyreniaporten Nikosia sitt 
turistkontor.



Borgen i Kyrenia og 
Skipsvrakmuseet

Oldtidsbyen Salamis

Borgen eller slo�et i Kyrenia er et 
fantastisk byggverk som også er 
byens symbol. Den nesten firkantede 
strukturen har gå� gjennom mange 
endringer opp gjennom historien. 
Verdens eldste skipsvrak bygd 
300 år før Kristi fødsel kan du se 
i Skipsvrakmuseet inne i borgen 
sammen med en del av lasten. Det 
greske skipet ble funnet i en sandbank 
i havet utenfor Kyrenia i 1965.

Oldtidsbyen Salamis ble etablert av 
Teukros i bronsealderen, og ligger 
re� nord for Famagusta. De tidligste 
funnene i Salamis er fra 1100 år før Kristi 
fødsel. Salamis ble gravd frem mellom 
1952 og 1974 og er en av de viktigste 
stedene å besøke på Nord-Kypros. 
Ruinene av badene, sportsarenaen, 
forumet og agoraen som du kan vandre 
rundt i er fra romertiden. 



Selimiyemoskeen 
(St. Sofiakatedralen)

Oldtidsbyen Soli

Othellos slo� 

Selimiyemoskeen i Nikosia er en av de 
viktigste gotiske byggverkene på Kypros. 
Byggingen startet i 1208 og katedralen 
sto ferdig i 1326. Lusignanerkongene ble 
kronet i katedralen. Under den o�omanske, 
perioden (fra 1571) ble katedralen gjort om 
til moske ved å bygge på to minareter.

Oldtidsbyen Soli ligger langs 
kysten av Le�e. Soli var engang 
en av de ti kongedømmene på 
Kypros, men ble forla� e�er 
arabiske angrep. I Soli finner 
du et amfiteater samt en av de 
første kirkene som er bygd på 
Kypros «The Soli Basilica».

Over hovedinngangen til Othellos slo� som ble bygget i det 
14 århundre av Lusignanerne henger et stort emblem av 
Apostelen Markus med løven. Slo�et fikk si� nåværende 
navn Othellos slo� i den britiske kolonitiden. Deler av 
Shakespeares berømte teaterstykke Othello finner sted i 
en av havnebyene på Kypros, og slo�et fikk dermed navn 
e�er helten i stykket.



Vounipalasset

St. Hilarionslottet

Vounipalasset som ble bygget rundt 
500 år f.Kr. for å holde kontroll over 
byen Soli, var bebodd av innbyggere 
fra Soli frem til det ble totalt ødelagt 
av brann i år 380 f.Kr. Palasset med 
sine 137 rom lå høyt oppe på en 
åskam øst for oldtidsbyen Soli, og er 
det eneste persiske palass som er 
bygget ved Middelhavet.  

St. Hilarionslottet er ett av tre 
slott oppe i Beşparmakfjellene 
(Femfingerfjellene) og ligger på 700 
moh. vest i fjellrekken. I det 10. århundre 
ble det bygd til et kloster og en kirke 
i slottet, og disse tok navn etter en 
helgen som kom fra Jerusalem og 
tilbragte sine siste år i bønn her oppe. 
Det blir sagt at Walt Disney også ble 
inspirert av St. Hilarionslottet, og at 
tegnefilmen om Snøhvit og de 7 dverger 
ble lokalisert til slottet.



St. Mamas kirke og 
kloster

Hz. Ömer Tekke

St. Barnabasklosteret og 
Ikonmuseet

St. Mamas kloster ligger i Güzelyurt, og kirken 
i klosteret ble bygget av bysantinerne. Det 
er mange historier om St. Mamas, den mest 
kjente handler om en kristen helgen som 
bodde i området. Klosteret er i dag i bruk som 
museum. 

Hz. Ömer Tekke som dateres tilbake til de 
arabiske angrepene mellom det 7. og 10. 
århundre er en av de viktigste pilegrimsstedene 
for muslimer som besøker Kypros. Hz. Ömer 
Tekke ligger ca 4 km øst for Kyrenia. 

St. Barnabasklosteret ble bygget til minne om St. Barnabas som var 
sønn av en jødisk familie i Salamis. E�er å ha studert i Jerusalem 
konverterte han til kristendommen og returnerte til Kypros for å 
kristne øya sammen med Apostelen Paulus. Klosteret består av 
en kirke, gårdsplass, klosterrom, og kapellet hvor St. Barnabas sin 
grav er. Klosteret er i dag i bruk som Ikonmuseum, og ligger like ved 
Salamis.



Derviş Pasha Mansion

Mevlevi Tekke

Bufaventoslottet

Eieren av dette klassiske ottomanske herskapshuset fra 1807  i 
gamlebyen i Nikosia var Dervish Pasha. Han var utgiver av avisen 
“Zaman”, den første tyrkiske avisen på Kypros som kom ut i 1891. 
Herskapshuset som er totalrenovert ble åpnet som etnografisk 
museum i 1998.

Mevlevi Tekke ligger i gamlebyen i Nikosia rett sør for Kyreniaporten. 
Det er en viktig historisk bygning. Mevlevi sekten kom til Kypros med 
ottomanene. I Mevlevi Tekke er 16 av de prominente Meleveiene 
gravlagt, og bygningen huser i dag et museum. 

Bufaventoslottet ligger på toppen av Femfingerfjellene litt øst 
for Kyrenia, og er det høyest liggende av de tre slottene, med St. 
Hilarionslottet mot vest og Kantaraslottet lengst øst. Det fikk navnet 
Bufavento fordi det blåser kraftig på fjelltoppen der det ligger, og 
Bufavento på latin betyr «den som trosser vinden». Utsikten fra 
toppen er formidabel utover kysten, og du kan også se hele Nikosia.



Bellapais Abbey og 
Lawrence Durell

Golden Beach

Middelalderklosteret i Bellapais ligger 
vakkert til i landsbyen Bellapais opp i 
åsen re� øst for Kyrenia. Den gotiske 
arkitekturen er fascinerende, og utsikten 
er vakker. Den berømte britiske forfa�eren 
Lawrence Durell skrev boken «Bi�er 
Lemons of Cyprus» da han bodde i 
Bellapais mellom 1953 og 1956. Huset han 
restaurerte ligger opp en bra� bakke bak 
klosteret. Klosteret som har veldig god 
akustikk brukes også til konserter.

Vakre Golden Beach i nasjonalparken 
på Karpaz er en av Middelhavets mest 
jomfruelige strender. Sanden er lys 
gylden, havet er krystallklart, og du 
kan vandre kilometervis barfot langs 
stranden uten å møte mange andre.



The Beşparmak Peak 
(Femfingertoppen)

Fuglekikking

Beşparmakfjellene strekker seg 160 km i lengde langs 
den nordre kystlinjen på Kypros. Navnet ‘Beşparmaklar’ 
kommer fra de fem fingrene på en av fjelltoppene rett øst 
for Kyrenia. Det er mange legender om Femfingerfjellet, 
den mest kjente er historien om to unge menn som slåss en 
dødelig duell over en jente de begge hadde forelsket seg 
i. Den kjekke unge mannen som vant duellen, kastet den 
drepte duellanten i en myr i nærheten, men falt selv i myra 
grunnet store skader fra kampen. Med hånden strukket ut 
mot sin kjære druknet han, og hånden som stakk opp av 
myra ble med tiden til stein som nå er blitt Femfingerfjellet.

Kypros har på grunn av sin beliggenhet 
besøk av et stort antall fuglearter som 
migrerer mellom Europa og Afrika. Øya 
har også unike fuglearter som «Cyprus 
Wheatear» og «Cyprus Warbler». 
Fuglekikking på Nord-Kypros er veldig 
bra, be om egen brosjyre for «Bird 
watching».



Unike planter

Havskilpadder

Med rundt 1900 ulike planter i sitt 
naturlige miljø fascinerer Kypros 
mange besøkende. Nesten 1600 av 
artene ses normalt over hele Nord-
Kypros, og 120 arter er unike og finnes 
kun på Kypros. Av disse er det 19 arter 
som kun finnes i si� naturlige miljø på 
Nord-Kypros. Eksempler på de�e er: 
‘Brossica Hilarionis’, ‘Dianthus Cyprius’ 
og ‘Silene Fraudatrix’. Kypros har også 
mange unike ville orkideer. 

Kypros har i millioner av år ha� 
besøk av de store havskilpaddene 
Loggerhead (Care�a Care�a) 
og Green Turtles. Disse utrolige 
skapningene besøker kysten av 
Kypros hvert år for å legge egg i den 
gyllne sanden på Alagadistrendene 
(Turtle Beach) ved Esentepe, og på 
«Ronnas Beach» på Karpazhalvøya. 
Skilpaddene er fredet.



Villesel
Kyproseslene stammer fra ur eselet, og er på mange 
måter et symbol for Kypros. De vandrer ofte rundt i 
grupper og har fått sitt eget viltreservat ytterst ute 
på Karpaz. Vil du hilse på de tar du turen til Dipkarpaz 
eller drar ytterst ut på Cape Zafer ved Andreas 
klosteret.

Historiske traer
Flere av de 2000 historiske oliventrærne 
i Güzelyurt-Kalkanlı området som nå er 
fredet er sannsynligvis rundt tusen år gamle. 
Forskere bekrefter at disse trærne er bevis 
på at Kypros var kilden til spredningen av 
oliventre rundt hele Middelhavet. 

Karpazhalvøya
Karpazhalvøya med sin historiske 
og naturlige skjønnhet er det mest 
autentiske og uspolerte området 
på hele Kypros. Karpaz er vertskap 
for Nord-Kypros sin eneste 
nasjonalpark, og har mange gamle 
landsbyer, kloster, og spor etter 
mange ulike sivilisasjoner.



Baf tyggegummi

Hellim / Halloumi

Fırın Kebab (Kleftiko)

Kypros sin tradisjonelle Baf tyggegummi er et naturprodukt som 
høstes fra stammen av terpentintreet (Pistacia terebinthus). 
Tyggegummien er ravfarget og er seig og slitesterk. Tyggegummien 
pakkes i tynt matpapir. Selv om tyggegummien har mistet noe av 
sin popularitet i det siste er den fortsatt en favoritt blant lokale og 
turister. Det er bare å prøve!

Hellim (tyrkisk) eller Halloumi (gresk) er en tradisjonell kypriotisk ost 
som lages primært av geitemelk og fåremelk. Osten er salt og har 
lang holdbarhet. Den kan spises som den er, eller aller helst grilles 
eller stekes gyllen. Lokale brød og kaker inneholder ofte osten, og den 
egner seg godt for frysing.

Kypros sin tradisjonelle ‘Fırın Kebap’ eller Kleftiko er å regne som en 
nasjonalrett. Dette er lammeskanker (noen ganger geit) som langtids 
stekes sammen med poteter over glør i en egen helt tett ovn ute. Gå 
ikke glipp av Kleftikolunsj med de lokale på en søndag, og ta deg god 
tid, for du blir skikkelig mett.



Cyprus Ekmek Kadayıfı

Kyprospoteter og Kolokas

Pirohu

Denne tradisjonelle brødpuddingen lages av to lag med brød med 
ostefyll, knuste mandler og kanel. Stekes på lav varme mens sirup 
langsomt helles over. Desserten er ettertraktet og skal serveres 
kjøleskapskald. 

Kyprospoteter er blant de mest kjente i hele Europa, og den næringsrike 
jorda på Kypros gjør de ekstra gode til bruk i alle type matretter. ‘Kolokas’ 
eller colocasia er en potetlignende grønnsak som spesielt vokser på 
Karpaz og i Yeşilırmak regionen. Med sine store blader liker planten mye 
vann. Kolokas kokt med kylling eller lam er et populært måltid på Kypros. 
Kolokasspirene (bullez) er gode fritert sammen med poteter

Pirohu er en annen populær og tradisjonell 
kypriotisk rett. En miks av kypriotisk ost og 
tørket mint fylles i små deigposer som kokes og 
serveres med gratinert hellimost / halloumiost 
over. 



Lokale 
kurvtradisjoner

Bakverk og paier

Flate kurver og brett flettet av 
hvetestrå som blir naturlig farget 
er populære suvenirer fra Kypros. 
De litt større kurvene lages ofte 
av bambusrør og ble tradisjonelt 
brukt til å bære frukt under høsting. 
Håndverkstradisjonene tas vare på 
selv om kurvene nå like ofte er til 
dekorasjon som til praktisk bruk.

Bakverk har en stor plass i det 
kypriotiske kjøkkenet, og er påvirket av 
mange kulturer opp gjennom historien. 
De mest kjente bakverkene er: ‘Tatar 
böreği’, ‘pirohu’, ‘nor böreği’ (oste pai), 
‘kiyma böreği’ (pai med kjøttdeig), 
‘ıspanak böreği’ (spinat pai), ‘kabak 
böreği’ (gresskar pai), ‘mantar böreği’ 
(pai med soppfyll), ‘zeytinli’ (olivenbrød), 
‘hellimli’ (brød med hellimost), ‘bidda’ 
bread,  ‘çörek’ 
(rundt søtt 
brød), ‘tahınlı’ 
(tahinibrød) and 
‘pilavuna’ (fylt med 
ulike oster).



Mezes

Seftali Kebap

Babutsa (kaktusfrukt)

Et annet særpreg med det kypriotiske kjøkkenet er alle smårettene 
(mezes). Mezes er en miks av kalde og varme små retter som 
serveres før hovedretten. ‘Humus’, ‘cacık’, ‘tahın’, syltet kapers og 
selleri, ‘samarella’ (tørket lammekjøtt med salt og oregano), stekt 
‘hellim’, ‘çakıstes’ (knuste grønne oliven marinert med olivenolje, 
sitron, hvitløk og koreanderfrø), og ‘pastırma’ (sterkt krydret pølse).

Den smakfulle ‘şeftali’ kebaben er en autentisk kypriotisk pølse laget av 
kvernet geitekjøtt eller fårekjøtt, småhakket løk, persille og andre urter. 
Pølsene grilles gyllenbrune før servering. 

‘Babutsa’ (prickly pear) er frukten av en kaktusplante som vokser 
vilt over hele Kypros. Denne smakfulle frukten kan du også finne på 
grønnsaksmarkedene, og de er da ofte funnet og plukket i området 
rundt landsbyen Serdali. 



Lefkara 
blondebroderi

Molehiya

Det er mange historiske referanser 
til kvaliteten på kypriotisk 
kunsthåndverk. For eksempel at 
Alexander den Store sitt sverd var 
laget på Kypros, og at Leonardo Da 
Vinci beundret kypriotisk broderi. 
Lefkara blondebroderi stammer 
fra 1400 tallet og er navngitt etter 
landsbyen på Kypros hvor de oppsto. 
Broderiene som tidligere var til 
personlig bruk pryder nå mange 
ulike produkt i suvenirbutikker. 
Lefkarabroderiene minner mye om 
vår Hardangersøm. 

‘Molehiya’ er en tradisjonell kypriotisk 
rett som er laget av friske eller tørkede 
blad fra molehiyaplanten. Retten er 
opprinnelig arabisk, men har med tiden 
blitt en smakfull del av det kypriotiske 
kjøkkenet. 



Zivaniya

Ceviz Macunu

‘Zivaniya’ er et kypriotisk brennevin 
som er destillert fra restene e�er 
vinproduksjonen (skall, stilker og 
druekjerner). Det klare og veldig sterke 
brennevinet har en le� du« av rosiner, 
og skal serveres kaldt. 

‘Ceviz macunu’ (grønne valnø�er i 
sirup) er en av de mest populære 
tyrkiskkypriotiske delikatessene. De 
ferske valnø�ene ligger i bløt i vann i 
en uke, før midten tas ut og fylles med 
mandler og nellik før de kokes sammen 
med sukker. Søtsakene serveres normalt 
e�er en tyrkisk kaffe. 



Golf

 Kaffekulturen

På grunn av sitt milde klima kan golf spilles 
året rundt på Kypros. Det er investert 
betydelig i det flotte golfanlegget i Esentepe, 
og flere anlegg er under planlegging.

Vennskap og sterke familiebånd 
preger det tyrkiskkypriotiske 
samfunnet, og kaffekulturen bidrar 
til å ta vare på dette. Den kruttsterke 
tyrkiske kaffen serveres over alt, 
og blant tyrkiskkypriotiske kvinner 
er det populært å spå hverandre i 
kaffegruten.



Vandring

Paragliding

Båtturer
Skuter og seilbåter på vei ut fra havnene i Kyrenia og Famagusta er 
et vakkert syn. Du kan bli med  utfluktsbåter på dagstur, eller leie 
din egen båt med kaptein en eller flere dager for å nyte det varme og 
klare Middelhavet som omgir Kypros. 

Kypros sitt varme og milde klima kombinert med vakker natur inviterer til 
vandreturer året rundt. Og når du vandrer langs de mange merkede stiene 
oppe i Besparmakfjellene får du i tillegg til mosjon, vakker natur og utsikt 
også mange store kulturopplevelser i de historiske slottene som ligger der. 
Det er også flott å sykle oppe i fjellene.

For deg som ønsker at adrenalinet skal pumpe kan paragliding 
anbefales. Fly som fuglen selv, eller ta et tandemhopp med start rett 
under St. Hilarionslottet. Flotte fotomuligheter er det også. Sesong 
fra april til oktober. 
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Kasino

Dykking

Ønsker du å prøve lykken på kasino 
har Nord-Kypros rundt 50 kasinoer 
å velge mellom, de fleste på fine 5 
stjernes hotell. Kasinovirksomhet er 
legalisert på Nord-Kypros på lik linje 
med land som USA, Tyskland, Kina og 
Australia. 

Det varme og krystallklare havet 
som omgir Nord-Kypros innbyr 
til flotte dykkeopplevelser. Siden 
havtemperaturen i november er godt 
20 grader er dykkesesongen fra april til 
desember. Dykkerskolene tilbyr også 
PADI sertifisering på alle nivå. 
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