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MUKAVIA AJORETKIÄ!
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MVuokraa Avis-auto ja lähde tutkimusmatkalle! Haluatko vapauden kiertää

ja tutustua omin päin Rhodokseen, pysähtyä siellä missä itse haluat, löytää
ehkä oman pienen rannan, ajella luonnossa ja vierailla pienissä kylissä? Oma
vuokra-auto on silloin erinomaisen mukava vaihtoehto.

1. LUONNONSEIKKAILUT
Petaloudes – Perhoslaakso – sijaitsee Rodoksen länsirannikolla ja se on yksi saaren
kauneimmista paikoista. Yöperhosten
seuraaminen on kiehtova kokemus,
varsinkin 25.6.-20.9. välisenä aikana.
Laaksossa kannattaa toki käydä myös
muulloin, vaikkei perhosia olisikaan – se
on varsinainen vihreä keidas kasvitieteilijöille. Täällä ollessasi sinun kannattaa
myös vierailla läheisellä ”Ostrich”-strutsifarmilla.
Perhoslaaksosta jatketaan sisämaahan
kohti maalauksellista pientä Psinthos kylää. Se on kaunis paikka, jossa kannattaa
pysähtyä ennen kuin jatkaa Archipolikseen. Siellä voi nauttia maukkaan ja hyvän
lounaan jossain pienessä tavernassa, joka
suorastaan houkuttelee kokeilemaan
paikallisen kreikkalaisen keittiön herkkuja.
Tämän jälkeen jatketaan Kolimbiaan ja
matkalla ohitetaan Epta Piges – kuuluisat seitsemän lähdettä. On varsinainen

seikkailu kävellä pitkin kapeita tunneleita
ja nähdä nämä keinotekoiset lähteet.
Kolimbiasta jatketaan kohti Rodoksen
kaupunkia. Matkalla suosittelemme
pysähtymään Afandoussa ja ehkäpä
myös pieni uimatauko jollakin alueen
kauniilla rannalla olisi paikallaan.
2. AURINKO & MERI
Aloita päivän ajamalla itään n. 30 km
Archangelosta kohti, ja sitten käännyt Tsambikarannalle, joka sijaitsee
muutaman kilometrin päässä päätieltä.
Se on yksi Rodoksen ehdottomasti parhaimmista rannoista! Tsambikan matala
hiekkaranta on täydellinen lapsiperheille
ja siellä on laaja valikoima erilaisia vesiurheilulajeja sekä myös useita mukavia
tavernoita. Mikäli etsit syrjäisempää ja
rauhallisempaa rantaa aja kohti Charakia tai Agathia, n. 40 km itään. Täällä on
hienoja rantoja, joilla voit viettää pari tuntia rannalla täydellisessä hiljaisuudessa.

Innokkaille surffaajille on tarjolla mahtava
Prassonissin ranta aivan saaren kärjessä,
itärannikolla. Rodoksen kaupungista sinne
on matkaa n. 100 km. Täällä voit myös
leiriytyä.
3. HISTORIALLINEN RODOS
Aluksi ajetaan n. 45 km länteen kohti
Kamirosta ja sen arkeoloogisia kaivauksia.
Avoinna joka päivä klo 08.00 – 18.00.
Dorit rakensivat Kamiroksen 1100 e.Kr.
Sisäänpääsyn luona myydään esitteitä,
jotka kertovat tästä mahtavasta paikasta
ja sen historiasta.
Jatka tämän jälkeen kohti Kamiros Skalaa ja sen jälkeen ylös vuoristoon Embonaan. Embonassa on useita viinitehtaita,
joista suurin on Emery. Avoinna päivittäin
klo 08.00 – 15.00.
Vierailemisen arvoinen kohde on myös
perheomistuksessa oleva pieni Konaki
-tehdas, jossa ei ole mitään kiinteitä aukioloaikoja - koputtelet vain ovelle!
Mikäli olet saarella elokuu/syyskuun
vaihteessa, käytä tilaisuus hyväksesi ja
pysähdy jollekin Embolan viiniviljely

alueelle. Kylälaiset ovat kuuluisia vieraanvaraisuudestaan, ja voit päästä myös itse
poimimaan viinirypäleitä. Embonasta
jatketaan Monolithokseen. Täällä voit
käydä virkistävällä uinnilla syrjäisellä Agios
Giorgoksen rannalla. Monolithoksen pienestä kylästä on uskomattoman kauniit
näköalat merelle. Upea paikka, jossa voit
nauttia lounaan inspiroivassa ja rauhoittavassa ympäristössä.
Monolithoksesta palataan Agios Isidoroksen kautta takaisin Embonaan. Käänny
kohti Koutsotista ja jatka sieltä vuoristoon
ja Profiti Iliakseen. Täällä voit lähteä pie
nelle vuoristovaellukselle tai voit vierailla
kuuluisissa hotelleissa ”Hirvi” ja ”Hirvi-emo”. Ja miksi et nauttisi iltapäiväteetä
pienessä kahvilassa, jossa tarjoillaan ihanalle tuoksuvaa teetä, joka on valmistettu
vuoristosta poimituista yrteistä.
Tämän pienen tauon jälkeen matka jatkuu Apollon kauniiseen ja pieneen kylään,
jossa voit vierailla kylän museossa.
Tämä museo on alkuperäinen kreikkalainen vanha koti, ja saat tuntuman
millainen arki ennen vanhaan oli tällä

saarella (avoinna klo 08.00 – 18.00).
Kotimatkalla ajat monen kauniin kylän
ohi – kuten Platania, Eloussa, Dimylia
ja Soronia. Mikäli sinulla on vielä voimia
jäljellä, voit pysähtyä johonkin niistä
ennen kuin jatkat rantatietä Rodoksen
kaupunkia kohti.
4. LINDOS
Saaren ylpeys Lindos sijaitsee itärannikolla, n. 65 km Rodoksen kaupungista.
Lähestyessäsi Lindosta eteesi avautuu
fantastinen näkymä kylästä, jossa on
paljon valkoiseksi kalkittuja taloja. Lindoksen akropolis on avoinna päivittäin
klo 08.00 – 18.00. Lindoksella on paljon
tarjottavana - historiallisia nähtävyyksiä,
viihtyisiä pieniä ravintoloita sekä hyvät ostosmahdollisuudet. Kannattaa ottaa myös
uimavarusteet mukaan ja käydä uimassa
Akropolisin alapuolella olevalla upealla
rannalla. Huhtikuu-kesäkuun aikana koko
saari on maukkauta appelsiineja notkuvien puiden peitossa.
Malonasta löytyy kuitenkin maukkaimmat ja makeimmat appelsiinit, ja myös

täällä sinut ehkä kutsutaan poimimaan
itsellesi appelsiineja suoraan puusta.
5. SEIKKAILU JEEPILLÄ
Mikset vuokraisi jeeppiä ja lähtisi vuoristoon? Aja länsirannikkoa pitkin ja käänny
Kremastista kohti Maritsaa. Hieno ajoreitti
ja upeita luonnonelämyksiä. Lisäksi voit
nauttia omasta rauhasta ajellessasi kohti
Profiti Iliasta ja Apollonaa ja sieltä kohti
Laermaa, joka sijaitsee keskellä saarta.
Paikallisväestö kylissä on erittäin vie
raanvaraista, joten älä epäröi pysähtyä johonkin pieneen kyläkahvilaan nauttimaan
kupillinen kreikkalaista kaikessa rauhassa.
Jatka matkaasi Profiliaan ja Arnithaan,
ja sen jälkeen käänny kohti Messangrosia
ja saavut lopulta Lachaniaan.
Lachaniassa kannattaa käydä torilla, jossa on tarjolla erittäin maukkaita
kreikkalaisia pieniä alkuruokia ja voit myös
maistaa paikallista, kylän omaa viiniä.
Lachaniasta ajat itärannikkoa pitkin
takaisin Rodoksen kaupunkiin ja matkalla
tulet myös nähneeksi saaren aidoimmat
sisämaa-alueet.

