
Bibelferie ved Middelhavet 

Kypros 
Hotel Golden Coast 

Med 340 soldager i året kan du ikke få et 
bedre ferieparadis enn Kypros. 

Golden Coast Hotel og Spa ligger flott til rett ved stranden, Hotellet er kjent for sin gjestfrihet, 
utmerkede fasiliteter og unike belligenhet, og blir sett på som et av de beste strandhotellene i 
Protaras. Her finner du også deilige hager med solseger og et flott bassengområde.  

24. september - 4.oktober  2022 



VÅRT REISEMÅL 
Kypros er den tredje største øyen i 

Middelhavet. Men sin plassering lengst 

inne i Middelhavet blir den med rette kalt 

for solens og kjærlighetens øy.  Med 340 

soldager i året kan du ikke få et bedre 

ferieparadis. Øyen er også en historisk øy. 

Vi vet at Paulus var på øya på sin første 

misjonsreise (Ap.gj 13, 4-12). Og fra denne 

øya kom hans medarbeider. Barnabas 

(trøstens sønn). Her kan du hvile og slappe 

av, og gå småturer i naturområdene ved 

kystlinja. I tillegg får du fellesskapet med 

andre gjester fra hele landet da vi hver dag 

samles til bibelsamlinger på formiddag og 

hyggesamvær med tema, skjemt og moro 

på kveldene. 

Fig Tree Bay  har et tørt værlag, og 

den fremherskende vindretningen er fra 

land. Dette gir et ekstra rent og klart vann, 

det turkisfargede og varme Middelhavet er 

nesten uimotståelig. Du må bare uti… 

På folkemunne kalles så godt som hele 

kysten her for Fig Tree Bay, men egentlig er 

det snakk om en liten perlerad av herlige 

strender og små feriebyer. 

Det tar ca 1 time fra flyplassen til hotellet.

Golden Coast 

FLYTIDER 

Tur/Retur Oslo -Larnaca 
24/9 DY 1890  
Fra Oslo  kl. 14.35 
Til Larnaca kl. 20.00 (lokal tid) 

4/10 DY 1891
Fra Larnaca  kl. 1250 (lokal tid) 
Til Oslo kl. 16.35 

Mulighet for tilslutninger fra andre 
byer i Sør-Norge 

VÅRT HOTELL 
Golden Coast Hotel og Spa 
er et firestjerners hotell som ligger ca. 

fire km fra Protaras sentrum. Hotellet ble 

bygget i 1987 og har blitt kontinuerlig ren-

overt. Det ligger flott til i rolige omgivelser 

ved stranden. Hotellet har bassengområde 

med gratis solstoler og parasoller. 

Hotellet ligger like ved havnen til de lokale 

fiskerene og ved St. Nicolas fine blå og 

hvite kirke.

Gratis Wi-Fi på anlegget. Velværesenter 

med innendørsbasseng og jacuzzi, bad-

stue, dampbad og massasje mot avgift. 

Gratis trimrom. Supermarked i hotellets 

kjeller. 

Busstopp like utenfor hotellet som tar deg 

med til Protaras, Agia Napa eller Paralimni.

Hotellet har fem etasjer. Her er ikke 

leiligheter, men enkle eller doble rom. 

Rommene har satellitt-TV, kaffe-/te 

fasiliteter, gratis safe og luftkondisjonering. 

Tom minibar kan brukes gratis som kjøle-

skap. Strykejern kan lånes. 

VALUTA:  Euro 

TEMPERATUR: 
Gjennomsnittlig 29 grader i luften 
Gjennomsnittlig 26 grader i vannet 

TIDSFORSKJELL: + 1 time 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Rommene har bad med wc, dusj og 

hårføner. Balkong, noen med full eller be-

grenset havutsikt. 

Rengjøring hver dag.

På hotellet finnes det 24-timers resepsjon, 

heis, bagasjerom, konferanserom, internett, 

suvenirbutikk, restauranter, bassengbar, 

svømmebasseng, hager, badstue, skjønn-

hetssalong og frisør.

UTFLUKTER  
Kypros er en spennende og historisk øy. 

Vi tilbyr derfor flere utflukter i løpet av ditt 

ferieopphold her.

Vår fantastiske utfluktsguide, Ellen Hekne, vil 

også i år lage spennende utflukter som hun 

presenterer for gruppen på Kypros.

Utfluktene bestilles og betales kontant eller 

med kort på reisemålet i Euro.  

BRILLER
Vi har gjennom mange år brukt tilbudet 

om synstest og brillekjøp hos Kanaris 

Optical i Paralimni. Mange har benyttet 

seg av dette og kommer hjem med gode, 

flotte briller som ligger langt under 

norske priser. 

Også i år vil vi gi gruppene våre denne 

muligheten.

SANGKVELD 
Et populært innslag under Kypros-

oppholdet har vært sangkveldene som 

vi arrangerer for våre gjester som er på 

Kypros.

Det er samlinger en varm, stjerneklar 

septemberkveld hvor sangen får god 

plass.

Først er det et deilig måltid, - før vi stem-

mer i en frydesang!

Vi vil arrangere en slik samling søndag 

25. september for de to gruppene som 

er på Kypros da.



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

TURPRIS FRA OSLO
Kr. 17.750,- 

TIllegg  fra andre byer: kr. 1.500,- 

Tillegg for enkeltrom: kr 5.000,-  Begrenset antall 

PRISEN INKLUDERER:

• Flyturen Oslo-Kypros t/r ,

• Bussturene til og fra flyplass på Kypros,

• Opphold i gode dobbeltrom,

• 10 frokoster, 10 middager,

• Flyavgifter,

• Reiseledertjenester fra et allsidig turteam,

• Tips til hotellbetjeningen,

• Solstoler ved basseng/hage.

IKKE INKLUDERT:

• Utflukter,

• Forsikringer,

• Bruk av solstoler på stranden,

• Øvrige måltider og drikke til maten

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endring i program og pris 

• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende 

PÅMELDING

JOSTEIN  MULELID 

Jostein er pensjonert lærer fra Valderøy på 

Sunnmøre. Han er en av våre mest erfarne 

reiseledere. Med sitt trekkspill, sang og fine 

forkynnelse er han kjent for mange.

              MER OM TURTEAMET 

RAGNAR RINGVOLL 

Ragnar har vært reiseleder for oss i en år-

rekke. Han kommer fra Kristiansand og er 

ansatt som Kretsleder i ImF Sør. Ragnar er 

en omsorgsfull, positiv og humørfylt 

reiseleder.


