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Rhodos er den største og grønneste af Tolvøerne og har i flere årtier været en
af Grækenlands mest populære ferieøer. Det perfekte sted at sole og bade
med lange fine naturstrande og flest solskinsdage af alle de græske øer. Lej en
bil hos AVIS og tag på opdagelse! Ønsker du friheden til at se dig omkring i dit
eget tempo og standse der, hvor det passer dig, måske finde din egen favoritstrand, tage ud i naturen eller besøge små landsbyer langt fra de store veje,
så er det en rigtig god ide at leje en bil.
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5 FINE UDFLUGTER
1. NATUROPLEVELSER
Fra sommerfugledalen
Petaloudes til Psinthos,
Archipolis, Epta Piges og
Afandou

3. HISTORISKE RHODOS
Kamiros, Embona, Monolithos,
ProfitiIlias og Apollona
4. LINDOS
I og omkring Lindos
5. PÅ EVENTYR I JEEP
Fra vestkystens Kremasti til
østkystens Lachania via bl.a.
Laerma

I SAMARBEJDE MED

PÅ EGEN HÅND
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2. SOL & STRAND
Archangelos til Prasonissi
PRASSONISI

I BIL PÅ RHODO

GOD TUR!

1. NATUROPLEVELSER
Petaloudes, sommerfugledalen, beliggende på vestkysten er et af Rhodos’ smukkeste steder. Her kan du i perioden fra den
25. juni til den 20. september se natsommerfugle. Det er en virkelig fascinerende
oplevelse. Men dalen er også et besøg
værd uden sommerfugle. Det er en grøn
oase for botanikere. Når du er her, bør
du også benytte lejligheden til at besøge
den nærliggende strudsefarm Ostrich.
Fra sommerfugledalen fortsætter du ind
mod den lille pittoreske by Psinthos, som
er et fint sted at standse, inden du kører
videre i retning mod Archipolis. Her kan du
eventuelt spise en dejlig frokost på en af
de små taverner.
Herefter kører du videre i retning mod
Kolimbia, og undervejs passerer du Epta
Piges, de berømte syv kilder. Det er som et

eventyr at gå gennem den smalle tunnel
og se de kunstige kilder.
Fra Kolimbia kører du siden videre
op mod Rhodos by. Et tip er at standse
undervejs i Afandou og tage et dyp ved en
af de fine strande, som findes her.
2. SOL & STRAND
Du starter dagen med at køre østpå ca.
30 kilometer i retning mod Archangelos.
Når du er fremme, drejer du fra og kører
i retning mod Tsambika-stranden, som ligger et par kilometer fra hovedvejen. Dette
er en af Rhodos’ absolut bedste sandstrande! Den lavvandede sandstrand med
det herlige vand er perfekt til børnefamilier. Her er der også masser af muligheder
for at dyrke diverse vandsportsaktiviteter,
og her er mange hyggelige taverner.
Leder du efter en mere afsidesliggende

strand, hvor du kan være lidt mere dig
selv, kan du prøve at køre ned i retning
mod Haraki eller Agathi ca. 40 kilometer
længere nede langs kysten. Her finder
du fine strande, hvor du kan tilbringe
nogle timer i total stilhed. For dedikerede
windsurfere findes der et fantastisk sted
længst nede på østkysten, Prasonissi,
som ligger helt ude på spidsen ca. 100
kilometer fra Rhodos by. Her kan du også
campere.
3. HISTORISKE RHODOS
Til at begynde med skal du køre ca. 45
kilometer mod vest i retning mod Kamiros
og den arkæologiske udgravning, som
ligger her, og som har åbent hver dag kl.
8-18. Dorerne byggede Kamiros i 1100
f.Kr. Ved indgangen sælges der brochurer
og små hæfter, som fortæller om dette
fantastiske sted og dets historie.
Kør siden videre mod Kamiros Skala og
så op i bjergene i retning mod Embona.
Når du er fremme i Embona, finder du flere
forskellige vinfabrikker. Den største af dem,
Emery, har åbent hver dag kl. 8-15.
Den lille familiedrevne fabrik Konaki
er absolut også et besøg værd. Her er

der ingen deciderede åbningstider – du
banker blot på! Er du på øen omkring
månedsskiftet august/september, kan du
benytte lejligheden og standse ved en af
Embonas mange vingårde. Indbyggerne
er kendt for at være meget gæstfrie, så
her har du chancen for at få dine egne
håndplukkede vindruer.
Fra Embona kører du siden i retning med
Monolithos, hvor du kan tage et afkølende
dyp i havet nede ved den afsidesliggende
strand Agios Giorgos. Den lille by Monolithos byder på en fantastisk udsigt over
havet så bliv gerne og spis frokost i de
inspirerende og rolige omgivelser.
Fra Monolithos tager du siden vejen
tilbage i retning mod Embona via Agios
Isidoros. Drej fra mod Koutsotis og herfra
videre op i bjergene til ProfitiI lias. Her
kan du vandre i bjergene eller besøge de
berømte små hoteller Hjorten og Hinden.
Du kan også vælge at nyde en kop eftermiddagste på den lille café, som serverer
herligt duftende urteteer brygget på urter,
som er plukket her i bjergene.
Efter denne lille pause kører du videre
til den smukke lille by Apollona og
besøger byens museum. Museet er et

ægte gammelt græsk hjem, hvor du kan
se, hvordan hverdagen har set ud her på
øen engang i tiden (åbent kl. 8-18).
På vej hjem passerer du et antal små
fine byer såsom Platania, Eloussa, Dimylia
og Soronia, og har du stadig overskud til
det, kan du standse i en af dem og holde
endnu en lille pause, inden du fortsætter
ad kystvejen op mod Rhodos by.
4. LINDOS
Øens stolthed Lindos ligger på østkysten
ca. 65 kilometer fra Rhodos by. Når du
begynder at nærme dig Lindos, har du
en fantastisk udsigt ud over den lille by
med de hvidkalkede huse og de små
gader. Oppe på toppen af byen rejser det
statelige akropolis sig, som har åbent hver
dag kl. 8-18.
Lindos byder på alt fra historiske
oplevelser og hyggelige små restauranter
til fine shoppingmuligheder. Medbring
gerne badetøjet og benyt chancen for at
tage et dyp ved den fine strand neden for
akropolis.
I perioden april-juni vokser der masser
af herlige appelsiner rundt omkring på
øen. Gå ikke glip af en tur forbi Malona

hvor du finder de sødeste appelsiner.
Også her kan du opleve at blive inviteret
til selv at plukke din egen frugt af de
lokale indbyggere.
5. PÅ EVENTYR I JEEP
Hvorfor ikke leje en jeep og begive dig
op i bjergene? Kør langs vestkysten og
drej siden af i Kremasti og videre i retning
mod Maritsa. Ved at køre op i bjergene i
retning mod ProfitiIlias og til Apollona og
videre mod Laerma midt på øen får du en
fin tur med smukke naturoplevelser, hvor
du desuden får lov til at være i fred for
de fleste turistbusser. Lokalbefolkningen
i disse byer er utrolig gæstfrie så tøv ikke
med at standse for at drikke en kop græsk
kaffe og nyde stilheden.
Kør videre mod Profilia og Arnitha.
Herfra kan du tage vejen op mod Messangros, inden du kører videre ned til Lachania. I Lachania bør du besøge torvet, hvor
der serveres gode små græske forretter,
og hvor du kan smage på den lokale vin,
som produceres i byen. Fra Lachania kører
du langs østkysten tilbage mod Rhodos
by efter at have oplevet øens inderste og
mest genuine dele.

