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5 FINE UTFLUKTER
1. NATUROPPLEVELSER
2. SOL OG STRAND
3. HISTORISKE RHODOS
4. LINDOS
5. EVENTYR MED JEEP

HA EN HYGGELIG TUR!

DOS

MED BIL PÅ RHO

Lei en bil med Avis og dra på oppdagelsesferd! Vil du ha friheten til
å se deg om i eget tempo, finne din egen strand, dra ut i naturen
eller besøke små byer langt fra de store veiene, er leiebil et bra
alternativ.
1 – NATUROPPLEVELSER
Petaloudes – sommerfugldalen – som ligger på vestkysten er et av de
vakreste stedene på Rhodos. Her kan du i perioden 25. juni til 20. september se nattsommerfugler, en virkelig fascinerende opplevelse. Når du er
her, bør du også passe på å besøke strutsefarmen ”Ostrich” som ligger like
ved.
På vei fra sommerfugldalen fortsetter du innover i landet mot den
pittoreske lille byen Psinthos. Et fint sted å stoppe før du kjører videre mot
Archipolis der du kan spise lunsj.
Deretter er det er klart for å ta turen mot Kolimbia. På vei dit passerer du
Epta Piges – de syv kildene. En naturopplevelse som er vel verdt å få med
seg. Fra Kolimbia kjører du videre opp mot Rhodos by. Et tips er å stoppe i
Afandou for å ta et lite bad på en av de fine strendene der.
2 – SOL OG STRAND
Du starter dagen med å kjøre østover mot Archangelos. Vel fremme tar
du av mot Tsambika Beach som ligger et par kilometer fra hovedveien.
Tsambika Beach er en av Rhodos absolutt beste strender!
Denne langgrunne sandstranden er perfekt for barnefamilier. Her
finnes også et stort tilbud av tavernaer og ulike former for vannsport.
Leter du etter en mer rolig strand, kan du prøve å kjøre ned mot Charaki
eller Agathi. Her finner du strender der du kan tilbringe noen timer i absolutt stillhet.

For hengivne windsurfere finnes et fantastisk sted lengst ned på østkysten – Prasonissi. Her har du også mulighet for å campe.
3 – HISTORISKE RHODOS
Kjør ca. 45 km vestover mot Kamiros og de arkeologiske utgravingene.
Ved inngangen selges det brosjyrer og små hefter som forteller om dette
fantastiske stedet og dets historie.
Deretter kjører du videre mot Kamiros Skala opp i fjellet mot Embona. Vel fremme i Embona finner du flere vingårder, den største av dem,
Emery, er åpen hver dag mellom 08.00 og 15.00. Den familiedrevne
lille vingården Konaki er også verdt et besøk. Her gjelder ingen spesielle
åpningstider, det er bare å banke på!
Er du på øya i månedsskiftet august/september kan du også stoppe
ved en av Embonas mange vingårder. Beboerne er kjent for å være meget
gjestfrie, så her har du sjansen til å få dine egne håndplukkede vindruer.
Fra Embona kjører du mot Monolithos og stranden Agios Giorgos. Her
kan du bade. Den lille byen Monolithos byr på en fantastisk utsikt over
havet, så stopp gjerne her for å spise lunsj i et inspirerende miljø.
Fra Monolithos tar du veien tilbake mot Embona via Agios Isidoros.
Sving av mot Koutsotis, og dra derfra videre opp i fjellet til Profiti Ilias. Her
er det mulig å gå i fjellet eller besøke de berømte hotellene Hjorten og
Hinden. Hvorfor ikke ta en kopp ettermiddagste på den lille kafeen som
serverer duftende te brygget på urter fra nettopp dette fjellet.
Etter denne lille pausen drar du videre til den vakre, lille byen Apollona
og byens museum. Dette museet er et genuint gresk hjem der du får in-

nblikk i hvordan hverdagen kunne se ut her på øya før i tiden. På vei hjem
passerer du Platania, Eloussa, Dimylia og Soronia, og stopp gjerne i en av
dem for en liten pause før du fortsetter kystveien opp mot Rhodos by.
4 – LINDOS
Øyas stolthet, Lindos, ligger på østkysten, ca. 65 km fra Rhodos by. Oppe
på toppen reiser det stolte Akropolis seg.
Lindos byr på alt fra historiske opplevelser og trivelige små restauranter
til fine shoppingmuligheter. Ta gjerne med badetøy og husk å ta et lite
bad på den fine stranden nedenfor Akropolis.
I perioden april til juni finnes det mengder av herlige appelsiner rundt
om på øya, så husk å svinge forbi Malona der du finner de søteste appelsiner som finnes. Kanskje får du også bli med inn og plukke din egen frukt.
5 – EVENTYR MED JEEP
Hvorfor ikke leie en jeep og kjøre opp mot fjellene? Kjør langs vestkysten
og ta så av mot Kremasti og videre mot Maritsa. En fin tur med vakre
naturopplevelser. For å unngå turistbussene, kjører du oppover fjellet mot
Profiti Ilias og til Apollona og deretter videre mot Laerma mitt på øya.
Lokalbebefolkningen i disse byene er meget gjestfrie, så nøl ikke med å
stoppe for å nyte en kopp gresk kaffe og total stillhet.
Kjør så videre mot Profilia og Arnitha. Herfra kan du ta veien opp mot
Messangros før du kjører videre ned til Lachina. I Lachina kan du besøke
torget der de serverer greske småretter og der du kan smake på den
lokale vinen. Fra Lachina kjører du langs østkysten tilbake mot Rhodos by.

