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Anthony Quinn Bay Rodos on Dodekanesian saariryhmän saarista suurin ja vehrein, ja Rodos onkin jo 
useiden vuosikymmenien ajan ollut yksi Kreikan rakastetuimmista lomasaarista. 
Saarella on upeita luonnonrantoja ja enemmän aurinkopäiviä kuin muilla Kreikan 
saarilla. Vuokraa Avis-auto ja lähde tutkimusmatkalle! Haluatko vapauden kiertää 
ja tutustua omin päin Rodoksen saareen, pysähtyä siellä missä itse haluat, löytää 
ehkä oman pienen rannan, ajella luonnossa ja vierailla pienissä kylissä? Oma 
vuokra-auto on silloin erinomaisen mukava vaihtoehto. Vuokra-autolla saat 
kokea vapauden tunteen ja löytöretkeilijän riemun.
Varaa vuokra-auto Tjäreborgilta soittamalla palvelupuhelimeen +358 9123 7210.

1. Luontoseikkailut 
Filerimos - vihreä vuori Ialyssoksen kylän 
ulkopuolella länsirannikolla on suosittu 
käyntikohde. Korkean marmoriristin 
juurelta avautuvat upeat näköalat me-
relle, Turkin puolella sijaitseville vuorille 
ja alapuolella sijaitseviin kyliin päin. 
Nykyään täällä on paljon riikinkukkoja, 
jotka ihastuttavat uskomattoman kau-
niilla pyrstösulillaan. Jatka matkaa pitkin 
länsirannikkoa kohti Perhoslaaksoa, joka 
on yksi saaren kauneimmista paikoista. 
Kreikaksi laakso on nimeltään Petalou-
des. Kuumimpana kautena, noin kesä-
kuun puolesta välistä syyskuun puoleen 
väliin, laaksossa on tuhansia perhosia. 
Laaksossa on mukavan viileää kuumina 
kesäpäivinä. Laaksossa vierailun jälkeen 
aja takaisin päätielle ja jatka matkaa kohti 
etelää. Matkan varrella voit nauttia mauk-
kaan ja hyvän lounaan jossain pienessä 

tavernassa, joka suorastaan houkuttelee 
kokeilemaan paikallisen kreikkalaisen 
keittiön herkkuja. Lounaan jälkeen kään-
ny Kalavardan kylän kohdalla vasemmal-
le ja aja ylös kohti Salakosta. 

Korkealla vuoristossa kylän yläpuolella 
on luonnollinen vesilähde, josta saadaan 
suurin osa Rodoksen kaupungin juoma-
vedestä. Alueella on myös kaunis laakso, 
ja jos olet onnekas, voit nähdä samoja 
perhosia kuin Perhoslaaksossa. Jos 
haluat käydä uimassa rannalla, joka ei ole 
täynnä auringonpalvojia, suosittelemme 
pysähtymään kotimatkalla Kalavardan 
rannalla.

2. Aurinko ja meri 
Kun haluat ottaa aurinkoa ja uida, 
valittavanasi on useita erilaisia reittivaih-
toehtoja. Esittelemme tässä muutamia 
suosikeistamme: Aja kahdeksan kilo-
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Täältä on upeat näkymät merelle ja voit 
myös nähdä Chalkin saaren siintävän ho-
risontissa. Alueella on myös useita pieniä 
paikallisia tavernoja, joissa voit nauttia 
maukkaan lounaan paikallisten seurassa. 
Halutessasi voit kävellä  vuorenhuipulle 
saakka. Aja ensin länsirannikkoa pitkin ja 
lentokentän ohi, kunnes saavut Embo-
nakseen. Jätä auto tänne ja jatka sitten 
kävellen kohti huippua. Muista ottaa 
vesipullo mukaan! Vaelluksen jälkeen 
voit nauttia hyvän lounaan jossakin kylän 
tavernoista. Embona tunnetaan myös 
paikallisesti tuotetusta hunajastaan, ja 
luonnollisesti voit ostaa purkin tai kaksi 
mukaasi. Jatka sitten saaren poikki kohti 
Lindosta ja Rodoksen kaupunkia. Noin 
15 minuutin päästä käänny opasteen 
kohdalla Charakiin, jossa on yksi saaren 
ehdottomasti parhaista rannoista, Golden 
Beach. Ranta sijaitsee hieman sivummal-
la, lämpötila on miellyttävä jopa illalla, 
joten se on erinomainen paikka pitää 
viimeinen uimatauko ennen kuin on aika 
lähteä paluumatkalle kohti hotellia. Jos 
et halua kiivetä ylös Ataviroksen huipul-
le, voit katsella Embonan nähtävyyksiä. 
Lähistöllä on myös hieno Kamiros Skala 
kalastusveneineen sekä Kritinia, jonka 
keskiaikaiseen linnaan voit tutustua.

5. Lindos ja uimatauko 
Jos lähdet liikkeelle Rodoksen kaupun-
gista tai itärannikolta, voit koukata joko 
Kallithea Springsin tai Oasis-kallioran-
nan kautta ja käydä ensin aamu-uin-
nilla. Jatka sitten etelään moottoritietä 
pitkin. Jos haluat yhdistää autoiluun 
pienen liikuntatuokion, suosittelemme 
pysähtymään Tsampikan kukkulalla ja 

kiipeämään 300 porrasta ylöspäin. Tulet 
huomaamaan, että ponnistus on kai-
ken vaivan arvoista, sillä näkymät ovat 
ylhäältä todella fantastiset – sekä merelle 
että ympäristöön päin. Automatka jatkuu 
kohti etelää pysähdyksellä Charakin 
hiekkarannalla (kutsutaan myös Golden 
Beachiksi) tai vaihtoehtoisesti pienem-
mällä Stegnan rannalla, jossa on viihtyisiä 
baareja ja ravintoloita vieri vieressä. Voit 
nauttia kupillisen kahvia, kevyen lou-
naan tai jäätelön. Tämän pysähdyksen 
jälkeen on aika vierailla historiallisessa 
Lindoksessa ja sen Akropolis-kukkulalla. 
Perillä voit valita, käveletkö itse portaita 
pitkin vai annatko aasin kantaa sinut 
ylös! Jos et ole kiinnostunut historiasta, 
mutta pidät shoppailusta, suosittelemme 
tulemaan tänne maanantaina. Tuolloin 
ovat kaikki historialliset monumentit 
ja museot kiinni, mikä tarkoittaa, että 
kylässä on vähemmän kävijöitä. Myös-
kään kaupoissa ei ole ruuhkaa, joten 
voit kaikessa rauhassa katsella koruja, 
vaatteita, kenkiä, laukkuja ja taide-esi-
neitä. Kotimatkalla voit ajaa Afandoun 
kautta ja jatkaa länteen ylös vuorille. Aja 
kohti Psinthoksen vuoristokylää, josta 
löydät viihtyisiä paikallisia tavernoja, 
kuten Pigi Fasouli, joka sijaitsee viihtyisäl-
lä paikalla pienten purojen varrella. Täällä 
voit maistella kreikkalaisia herkkuja ja 
hieman erilaisia ruokia, joita ei ole tarjolla 
joka paikassa. Iltaruuan jälkeen aloita 
paluumatka vuoren yli alaspäin länsiran-
nikolle Kremastin ja Ixian kautta takaisin 
Rodoksen kaupunkiin. 

metriä Rodoksen kaupungista itärannik-
koa pitkin entiseen kylpyläkaupunkiin 
Kallitheaan. Kallithean alueella on viisi 
erilaista uimapoukamaa, joissa jokaises-
sa on taverna, joten voit nauttia lounaan 
mieleisessäsi paikassa. Kalaa ja äyriäisiä 
on aina ruokalistalla. Ranta on melko 
syvä ja uimaan mennään usein kallioilta. 
Jos mukanasi on lapsia, silloin matala 
Falirakin hiekkaranta sopii paremmin. 
Rannalla on tarjolla useita erilaisia vesiur-
heiluaktiviteetteja. 

Jos etsit syrjäisempää ja rauhallisem-
paa rantaa, aja Rodoksen kaupungista 
noin 75 kilometriä alas Gennadiin, 
Lindoksen eteläpuolelle. Täällä on kilo-
metrien pituisia rantoja, joilla on pieniä 
pyöreitä kiviä ja kristallinkirkasta vettä. 
Jos käännyt Ladikon kohdalta rantaan 
päin, saavut yhdelle saaren kauneimmis-
ta ja puhutuimmista rannoista – Antony 
Quinn Bay. Jos olet nähnyt elokuvan 
”Navaronen tykit”, jossa pääosaa esittää 
Antony Quinn, saatat tunnistaa tämän 
viehättävän lahden. Antony Quinn Bay 
sopii erinomaisesti snorklaukseen, joten 
muista ottaa varusteet mukaan!

3. Historiallinen Rodos
Päivän aluksi aja kohti Filerimosta ja 
Ialyssosta, joka oli aikoinaan yksi kolmes-
ta antiikinaikaisesta kaupungista Rodok-
sella. Nykyään voimme nähdä temppelin 
jäänteitä, mutta tällä paikalla ei ole tehty 
yhtä paljon kaivauksia kuin esimerkiksi 
Kamiroksessa. Alueella on kirkko ja luos-
tarirakennus, jotka ovat peräisin ajalta, 
jolloin Johanniittaritarit olivat Rodoksel-
la. Täältä on kauniit näkymät ympäris-
töön. Jatka tämän jälkeen noin 35 kilo-

metriä kohti etelää ja Kamirosta. Kamiros 
on toinen kaupunki, jonka arkeologisissa 
kaivauksissa on saatu esille osa kaupun-
gin keskustaa. Jatka matkaa seuraavaksi 
kohti Kamiros Skalaa, jossa voit syödä 
lounaan satamassa. Kritiniaan johtavan 
tien varrella näet vanhan linnoituksen, 
mutta aja edelleen kohti Embonan kylää, 
joka sijaitsee saaren korkeimman vuoren, 
Ataviroksen juurella. Olet nyt saapunut 
saaren viininviljelyalueelle. Kylän torin 
laidalla on useita tavernoja, jotka ovat eri-
koistuneet liharuokiin. Embonasta matka 
jatkuu kohti Siannan ja Monolithoksen 
kyliä, joista voit ostaa saaren parasta hu-
najaa, joka useimmiten maistuu hieman 
tinjamille. Tämän jälkeen ota suunnaksi 
Vati ja käänny Gennadin kohdalla itäran-
nikolle, josta jatka edelleen pohjoiseen ja 
Rodoksen ylpeyden kohteeseen Lindok-
seen, valkoiseksi kalkittuun kaupunkiin, 
jonka Akropolis sijaitsee korkealla kristal-
linsinisen meren yläpuolella. Sanonnan 
mukaan jos et ole käynyt Lindoksessa, 
et ole käynyt Rodoksella. Lindoksessa 
on kapeita pieniä kujia, joita pitkin myös 
aasit taivaltavat. Täällä on myös hyvät 
ostosmahdollisuudet ja useita kahviloita, 
joissa voit nauttia vaikkapa iltapäiväkah-
vit. Halutessasi voit käydä virkistävällä 
uinnilla kylän alapuolella sijaitsevalla 
hiekkarannalla. Jos ajat kotimatkal-
la Massarin ja  Malonan kautta, sinua 
ympäröivät appelsiinilehdot, joiden puut 
notkuvat mitä maukkaimmista appelsii-
neista, varsinkin keväällä.

4. Vierailu saaren huipulla 
Ataviros (1205 metriä meren pinnan 
yläpuolella) on saaren korkein kohta. 


