
22. - 29. JUNI 2019 

Reiseleder:  Åslaug Ihle Thingnæs  

 



Bli med NMS til KYPROS  

Vi skal bo i Ayia Napa på Kypros. Med 340 sol-
dager i året, kan du ikke få et bedre feriepara-
dis.  

I Ayia Napa finner vi de fineste langgrunne 
sandstrendene på hele øya, perfekt for familier 
som vil bade i det varme Middelhavet. Hele tolv 
strender har fått EUs Blå flagg for sitt rene 
vann. Du kan se det glitrende havet mens du 
vandrer på den flere kilometer lange        
strandpromenaden.   

Om du blir lei av badingen kan du vandre langs 
hovedgaten hvor du finner et stort utvalg av 
restauranter, små butikker og tavernaer. Å ta 
turen i ned til den gamle fiskehavnen er også å 
anbefale. Eller hva med å sjekke ut det gamle 
venetianske klosteret fra 1500-tallet? 

 

 

 

 

 

Vårt hotell: 

Panthea Holiday Village har 193 rom og ligger i 
Ayia Napa. Det er et familievennlig hotell, bare 
noen få minutters gange fra stranden. Med  
tennisbane, treningsrom, lekeplass, innendørs- 
og flere utendørsbasseng, vannsklier og gratis 
Wi-Fi er her noe for alle. Med all inclusive går 
du ikke sulten da her er flere restauranter og 
velge mellom i tillegg til bassengbar.  

Du kan velge mellom familierom med plass til 
inntil 4 personer eller twin rom med plass til 
inntil 3 personer, begge med all inclusive. På 
rommet finner du blant annet klimaanlegg,   
badekar/dusj og wc, hårføner, safe, TV,       
kaffetrakter/tekoker og kjøleskap.   

 

Fly med Norwegian: 

Lørdag 22.juni   

Oslo—Larnaca  14.10—19.45 

Lørdag 29.juni  

Larnaca—Oslo  20.30—00.15 



SAT-7: 
Torsdag 27. juni blir det dagstur med buss til 
SAT-7 Pars sitt studio i Limassol. Vi får        
omvisning og følge en live sending på          
direkten!  Staben der har også lovet oss en 
iransk lunsj! 
 
Den kristne TV-kanalen SAT-7 sender døgnet 
rundt i fire kanaler på tre språk, arabisk farsi 
og tyrkisk. Via drama, aktualitetsprogram, 
sang og musikk, live show med innringings-
mulighet, undervisning og forkynnelse er    
SAT-7 en kristen stemme i mylderet av           
TV-tilbud. I tillegg til at det internasjonale    
hovedkontoret ligger på Kypros, så har også 
farsi-kanalen base der. De kan ikke produsere 
kristne program i Iran, så derfor gjør de det 
utenlands, men alle som er på skjermen har 
farsi som morsmål. Akkurat det er et             
hovedpoeng for SAT-7; det skal være program 
som er laget av folk fra regionen/landet.  
 
En vet med sikkerhet at 21,5 millioner ser på 
de to arabiske kanalene, og responsen via    
telefon og sosiale medier kommer fra hele  
regionen. 

 

 

 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

 

Teknisk arrangør:  

Påmelding og informasjon: 

Plussreiser 
www.plussreiser.no  
Telefon: 70 17 90 00 

Priser og påmelding:  

Turpris per person:  kr 12.300 

Priser for Barn:    

 0-1 år:  Gratis  

 2-11 år:  Pris kr 9.200 når de deler leilighet med 2 voksne 

Ekstrasengsrabatt for barn og voksne 12 år og eldre: 

 Kr 1350, når de deler leilighet med 2 fullt betalende voksne  

 

Turprisen inkluderer: Flyturen Oslo-Kypros tur/retur, buss til og fra flyplassen, opphold i   

gode leiligheter med all inclusive, utflukt med buss til SAT 7, reiseledertjenester. 

Ikke inkludert: Tips, forsikringer 

 

Om noen har behov for tilslutning til og fra Oslo samt overnatting i Oslo så kan vi være behjelpelig med 

å ordne dette. 

 Tilslutningsbilletter fra andre byer i Sør-Norge kr 1500 tur/retur 

 Overnatting i dobbeltrom på Park Inn Gardemoen fra kr 600 per person  

 

Vilkår og avbestillingsregler for denne turen: www.plussreiser.no 


