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Cyprus “In Naam van de Godin” van 21 mei – 3 juni 2012 

 

 

Thema-reis rond de essentie van het vrouwelijke principe in de vorm van Aphrodite van Cyprus.  

Reisleiding: Stella Lubsen-Admiraal, archeologe. Practische begeleiding: Ioanna Georghiou (Stella’s NL sprekende 

pleegdochter op Cyprus). Sacrale dansen: Gertrude Arents, danspedagoge. Met medewerking van de Cypriotische 

tamboerijn-speelstersgroep, plaatselijke archeologen, de schilderes Mary Plant en de cineast Stavros 

Papageorghiou; zij allen laten zich door Aphrodite van Cyprus inspireren. Wij zullen o.a. de eer hebben de première 

mee te maken van de eerste documentaire ooit over haar: “Kypris, Aphrodite, the Great Goddess of Cyprus”. 

 

Sacraal landschap bij Stavrovouni. De aarde door de vroege mens beleefd als vrouwelijk. Moeder 

Aarde, gepersonificeerd als  de ‘Godin, met  haar specifieke krachten.  

Maandag 21 mei: Met Cyprus Airways van Amsterdam naar Larnaca, vertrek om 14u, aankomst 

19u. Transfer naar het Livadhiotis hotel op het plein voor de Lazarus-kerk in Larnaca, 100m van de 

palmenboulevard en de zee. Diner & overnachting. 

Dinsdag 22 mei: Na het ontbijt wandeling over de palmenboulevard naar het Pierides Museum. 

Ontvangst in dit bijzondere privé-museum in het huis van de Pierides-familie met rondleiding door 

de archeologische collectie. Na de koffie bezoek aan het indrukwekkende heiligdom van 

Aphrodite-Astarte van Kition en de vondsten daarvan in het Archeologisch Museum van Larnaca. 
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Picknick en voordracht over de betekenisenderol van de Godin op Cyprus. Daarna vrij voor zee en 

strand. Diner in de tuin van de ouders van Ioanna & overnachting in het Livadhiotis hotel. 

Woensdag 23 mei: We rijden naar Nicosia waar we een 

bezoek brengen aan het Cyprus Museum met zijn unieke 

collectie. We maken kennis met de grande dame d’esprit d’ 

Aphrodite, Jacqueline Karageorghis en drinken koffie in de 

museumtuin. Daarna gaan we naar het antieke Dhali 

(Idalion) waar we in het nieuwe museum ontvangen worden 

door de huidige directrice van de Oudheidkundige Dienst, 

Maria Hadjicosti. Zij graaft sinds vele jaren in het op de de 

akropolis van Dhali gelegen koninklijk paleis bij het 

heiligdom van Aphrodite. Picknick en sacrale dans met 

Gertrude. Daarna terug naar Larnaca, vrij voor zee en strand. 

Diner in de traditionele taverna Diatiriteo in Kiti & 

overnachting in het Livadhiotis hotel. 

Aphrodite van Cyprus 

Donderdag 24 mei: Nadat we een bezoek gebracht hebben aan de Lazarus kerk bij ons hotel 

(gebouwd in de 9de eeuw op het tweede, uiteindelijke graf van Lazarus), rijden we via de mooie 

route via Kalo Chorio naar Nicosia. Bezoek aan het Byzantijns Museum (open 9-16.30) naast het 

aartsbisschoppelijk paleis en de Aghios Ioannis kathedraal (open 8-12 en van 14-16u). Rondrit door 

de (verdeelde) stad en lunch in de laiki yitonia (?). Daarna rijden we naar Politiko, het 

antiekeTamassos, met de koningsgraven (open 9.30-17u). Sacrale dansen met Gertrude en 

gelegenheid om te wandelen. Op de terugweg naar Larnaca bezoeken we het bloemrijke 

vrouwenklooster van Aghios Heraklidios (open vanaf 15u). Daarna vrij voor zee en strand. Diner op 

het terras van de Taratsa Taverna tegenover het Livadiothis hotel. Laatste overnachting hier. 

Vrijdag 25 mei: Nadat we onze koffers ingepakt hebben gaan we naar de door Engelen Gebouwde 

Moeder-Gods-kerk (Angeloktisti) in Kiti met het prachtige mozaiek uit de 6de eeuw (open 8-12u). 

Daarna rijden we naar de neolithische opgravingen van Khirokitia en Tenta, alwaar we de 

archeologe Jenny Webb ontmoeten. We rijden dan door een bebost heuvellandschap naar het 

dorpje Vavatsinia waar we het kerkje van de Panayia bezoeken en lunchen in de taverna van 

Maria. Na ons vertrek drinken we koffie in het traditionele dorp Kato Lefkara en rijden naar de 

kust. Diner & overnachting in het Pissouri Beach hotel met geruis van de golven. 

Zaterdag 26 mei: We rijden oostwaarts langs de kust (badpak en handdoel in de tas) en brengen 

eerst een bezoek aan het Archeologisch Museum van Limassol. Nadat we koffie gedronken 

hebben in het ten westen van Limassol gelegen dorpje Episkopi gaan we naar het befaamde 

Apollo-heiligdom in Kourion met o.a. een antieke tempel en stadion. We picknicken in het aan 

Apollo gewijde theater met uitzicht over zee. Daarna rijden we verder westwaarts naar Petra tou 

Romiou, de mythische krachtplek waar Aphrodite bewust uit zee werd geboren. Ook vanwege het 
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sterk regeneratieve aspect van dit gebeuren gaan we daar natuurlijk zwemmen. Diner & 

overnachting in het Pissouri Beach Hotel met geruis van de golven. 

 

Petra tou Romiou, de mythische plaats waar Aphrodite werd geboren 

Zondag 27 mei: Vandaag vindt het spirituele hoogtepunt van de reis plaats. Nadat we uit het hotel 

gecheckt zijn, gaan we naar het niet ver van haar geboorteplaats aan zee gelegen heiligdom van 

Aphrodite van Cyprus in Palaepaphos, het huidige dorpje Kouklia. We bezoeken het museum met 

o.a. het aan aan haar gewijde zwarte aniconische (abstracte) cultusbeeld. Het aan de Godin 

gewijde heiligdom, oorspronkelijk uit de 12de eeuw v. Chr., dat zich op een krachtige energieplaats 

bevindt, was ooit het grootste aan haar gewijde heiligdom van het Middellandse Zee-gebied. 

(open van 8-16u). Op deze uiterst sacrale plek kunnen we met Gertrude dansen. Bovendien zullen 

we kunnen beleven hoe een groep van jonge Cypriotische vrouwen hier de Godin oproepen om 

zich met haar te kunnen verenigen. Zij doen dit met behulp van dezelfde handtrommels, of 

tamboerijnen, als die op de hier talloze aangetroffen votiefbeeldjes voor de Godin te zien zijn.  

In het aan de Godin’s opvolgster in de christelijke cultuur gewijde kerk van de Panayia 

Aphroditissa of de Galatariana op het antieke heiligdom, bidden jonge moeders bij de ikoon van 

de Galatariana of zij er voor wil zorgen dat zij genoeg melk hebben voor hun zuigeling. Intussen 

brengen de grootmoeders van de babies wierookoffers bij de ook aan de Galatariana gewijde 

hoeksteen van de vroegere Aphrodite-tempel. Over de continuiteit van sacrale plaatsen 

gesproken... 

We drinken koffie in de dorps-taverna “Gabriel” op het kerkplein en ontmoeten de schilderes 

Mary Plant, die ons haar door Aphrodite geinspireerde werk zal laten zien. Later lunchen we hier 

ook met z’n allen. Stavros, de cineast van eerste documentaire over Aphrodite-ooit, zal hier ook 

zijn, maar hij prefereert ons de première daarvan in het (hoe kan het ook anders?) Aphrodite 

Beach hotel te geven, waar we vanavond naar toegaan, omdat daar een geschikte zaal is. Na alle 
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belevenissen In Naam van de Godin gaan we naar ons hotel (ca. 2 uur rijden), op het Akamas-

schiereiland. Diner & overnachting in dit sympathieke, aan het strand gelegen, familiehotel, vlakbij 

een andere krachtplaats van energie, het sacrale Bad van Aphrodite. In verband met de door velen 

als heilzaam ervaren plek worden hier ook meditatie- en yoga cursussen gehouden in een speciale 

ruimte. Diner & overnachting in het hotel waar we vijf dagen blijven. 

 

In de Aphrodite-tempel in Kouklia 

Maandag 28 mei: Na het ontbijt op het bloemrijke terras aan zee, kleine wandeling naar het 

legendarische Bad van Aphrodite en grote wandeling naar de Fontana Amorosa. Het door wilde 

bloemen en kruiden omzoomde pad voert langs de zee. Onderweg kunnen we zwemmen en 

picknickken. Diner en overnachting in ons Aphrodite Beach hotel dat over een eigen boom-en 

wijngaard met o.a. sinaasappels, citroenen, bananen, vijgen en druiven beschikt. 

 

Akamas-schiereiland 
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Dinsdag 29 mei: Vandaag ontspannend dagje. ’s Morgens maken we met kapitein Spyros een 

boottocht vanuit Latchi. Daarna lunchen we daar met Cypriotische vis-meze in een taverna. Verder 

vrij om te zwemmen en/of naar het strand te gaan. Diner en overnachting in ons Aphrodite Beach 

hotel. 

 

Uitzicht op het strand en de zee vanuit ons Aphrodite Beach hotel 

Woensdag 30 mei: Vandaag een mooie tocht naar het Troodosgebergte. Via Stavros tis Psokas 

met het moufflon-reservaat rijden we naar het Trooditissa-klooster met de wonderdoende gordel 

van de Panaghia en brengen we een bezoek aan de Byzantijnse kerk uit de 12-13de eeuw van 

Ioannis Lambadistis in Kalopanayiotis met muurschilderingen gebaseerd op de Akathistos Hymnos 

(open 9-12 en 14-17u). Natuurliefhebbers kunnen hier de mooie (niet moeilijke) Calydonian 

Nature Trail lopen (1,5 uur). Aanhet eind daarvan lunchen we met forellen. Diner en overnachting 

in ons Aphrodite Beach hotel. 

 

Mozaiek met de Panayia’s wonderdoende gordel boven de ingang van het Trooditissa-klooster 
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Donderdag 31 mei: Vandaag brengen we een bezoek aan Paphos. Nadat we eerst een rondleiding 

krijgen in het Archeologisch Museum, brengen we daarna een bezoek aan de wereldberoemde 

Romeinse mozaieken. We drinken koffie aan de haven met het middeleeuwse fort en maken een 

rondrit door de stad met haar vele kerkjes. Daarna rijden we naar het Aghios Neophytos-klooster 

met o.a. ook aan de Akathistos Hymnos gewijde fresco’s. Picknick op een mooie plek en terug via 

Coral Bay en Peyia aan de westkust naar ons Aphrodite Beach hotel voor de laatste nacht aldaar. 

Vrijdag 1 juni: We verlaten onze gastvrouw Grigoria, haar moeder, man en kinderen en rijden naar 

het mooie aan de Panayia Chryssoroyiatissa gewijde klooster met museum. Daarna gaan we naar 

de zuidkust en vervolgen onze pelgrimage in oostelijke richting naar Aphrodite’s legendarische 

geboorteplek waar we nogmaals kunnen zwemmen. Na de picknick aan zee rijden we naar het 

mooie traditioneledorp Kalavasos (ca.1,5 uur) alwaar we de laatste twee nachten in het bijzondere 

Library Hotel zullen verblijven. Diner & overnachting in dit stille retreat hotel naast de dorpskerk. 

Zaterdag 2 juni: Na het ontbijt vrij om te genieten van ons kleine, smaakvol ingerichte, retreat en 

welzijn-hotel met zijn gezellige bibliotheek (de eigenaar is een filosoof), de mooie aan dichters 

gewijde, rond de stille binnenhof gelegen kamers, de (vrij toegankelijke) haman en sauna, en de 

koele jacuzzi buiten bij het terras met uitzicht. We krijgen een lunchpakket en zijn vrij om te doen 

waar we zin in hebben. ’s Avonds kunnen we eventueel naar de esperino, de vroege avond-liturgie 

in de dorpskerk. Afscheidsdiner en overnachting in het Library hotel. 

Zondag 3 juni: Na het vroege ontbijt transfer naar het vliegveld van Larnaca (ca. half uur). Vertrek 

om 9.25 uur met Cyprus Airways naar Amsterdam; aankomst om 13 uur. 

 

Uitzicht vanaf het balkon van het Library Hotel 


