
Sunwing Resort Sandy Bay 
75 Nissi Avenue 
P.O. box 30150 
5340 Ayia Napa Cyprus 
Tlf: +357 2384 1000 
E-mail: sandy.bay@sunwing.net 
 
 
 
Pris:  kr. 9.200,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Tillæg: kr. 2.800 for enkeltværelse. 
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding 

          Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 14. juli 2018 
 
Prisen er inklusiv: 
 ● Fly tur/retur med alle skatter og afgifter. 
 ● Mad i flyet. 
 ● Transfer mellem lufthavn og hotel. 
 ● 7 nætter på hotellet. 
 ● Halvpension incl. 1 øl, vand el. ½ flaske vin. 
 ● 1 udflugt. 
 
Mødested: Billund Lufthavn. 
Tid: Oplyses senere pr. brev 14 dage før afrejse. 
Valuta: Euro 
Afstand: Flyvetid 4 timer 40 min. Bus transfer ca. 1 time. 
Bemærk: Du skal selv betale og sørge for transport til og 
 fra Billund Lufthavn 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Billeshavevej 109, 5210 Odense NV 

Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

 
 
 
 

 
Cypern den 24.09. – 01.10.2018 

Det kan lade sig gøre uanset handicap! 
 
Der vil være hjælpere til stede når du kommer til lufthavnen, som vil hjælpe 
dig med din bagage. Lufthavnspersonalet eller hjælpere vil sørge for at du 
kommer til din plads i flyet.  
Når vi kommer hjem, vil hjælperne ikke forlade lufthavnen, før alle 
deltagere har forladt lufthavnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplev 7 skønne dage på det smukke Cypern, Afrodites ø. Sagnet fortæller, 
at kærlighedens gudinde Afrodite blev født af havet skum. 
Stående på en muslingeskal blev hun derefter båret af brisen hen over 
bølgerne og sat i land på Cyperns sydkyst. 



Cypern! 
Cypern er en virkelig solskinsø, hvor himlen er lyseblå og solen skinner 
3.400 timer i snit om året. Ud over sol, strand og vand, byder Cypern også 

på historiske seværdig-
heder, naturskønne 
områder samt vand og 
land aktiviteter. 
På grund af den tidlige 
græske dominans er 
både mytologien, spro-
get, traditionerne og 
livsstilen græsk, og flere 
græske helligedage 
bliver også fejret her. 
Cypern er 240 km lang 

og 100 km bred. Det samlede areal er 9,250 km2 og kystlinjen er 648 km 
lang. Det højeste punkt er bjerget Olympus, der rager 1.952 m op over 
havets overflade. Der bor ca. 800.000 personer på Cypern.  
Hovedsproget på Cypern er cypriotisk-græsk. Ud over de lokale græske 
cyprioter bor her dog også mange andre nationaliteter, hvorfor engelsk også 
er et udbredt sprog. På Nordcypern er hovedsproget dog tyrkisk, da 
området primært er beboet af tyrkiske cyprioter. 
Cypern er altid en time foran Danmark. Du mister derfor en time, når du 
rejser til Cypern. Den får du dog igen, når du atter lander i Danmark. 
Vejret i Cypern er typisk Middelhavsklima, med varme og tørre somre, 
begyndende slut maj til midt september. Cypern har en lang historie, som 
starter med at bjerget Olympus 
vokser op af havet. Siden hen 
kæmpes der om øen på grund 
af den rige undergrund og flere 
nationer hersker i kortere eller 
længere perioder på øen. 
 

Lejligheder! 
Forskellige typer dejlige 
lejligheder. TV på værelserne 
samt mulighed for internet. 
Lejlighederne er tilpasset gangbesværede. 

Strand, sol og blå 
himmel! 
50-200 m til stranden. Sandy Bay 
og Nissi Beach ligger på hver side 
af resortet. Begge er lavvandede 
og består af hvidt, finkornet sand 
 

Ayia Napa! 
Her er fest, farver og sandstrande så 
langt øjet rækker. Her nyder man livet 
under Middelhavets sol og det 
intensive natteliv. Der er mange 
Taverner, hvor menuen kan bestå af 
grillet ost, tzatziki, salat souvlaki, frisk 
frugt og vin. Nattelivet i Ayia Napa er legendarisk. 
 

Pool og Spaafdelingen! 
Pool område med 6 skønne pools og Restaurant La Tasca. I spaafdelingen 
kan du også få massage og lækker skønhedsbehandling. 

 
Udflugter! 
Hvis man ud over den inkluderede 
udflugt ønsker at komme på flere 
udflugter og gerne vil have en hjælper 
med skal man betale udgifterne til denne 
hjælper. 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 100 


