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Rhodos er den største og frodigste av Tolvøyene og har i lang tid vært en av 
Hellas mest populære ferieøyer. En perfekt sol- og badeøy, med lange, fine 
naturstrender og flest soldager av alle de greske øyene.
Lei en bil med AVIS og dra på oppdagelsesferd! Leiebil er komfortabelt og du for 
muligheten til å oppleve Rhodos på egen hånd og i eget tempo. Du kan dra ut i 
naturen og besøke små landsbyer langt fra de store veiene. Hvem vet, kanskje 
finner du en helt egen strand? Med leiebil får du stor frihet og får mulighet til å 
gjøre mange spennende oppdagelser. 
Bestill din leiebil hos Ving på servicetelefon +47 23115252.

1 – Naturopplevelser
Filerimos, det grønne fjellet rett ovenfor 
landsbyen Ialyssos på vestkysten er et po-
pulært sted å besøke. Ved det høye mar-
morkorset oppe til høyre, får du fantastisk 
utsikt over havet, de tyrkiske fjellene samt 
flere av Rhodos landsbyer nedenfor. Her 
er det mange påfugler, utrolig vakre med 
sine fargerike fjær. Vi kjører videre langs 
vestkysten mot Sommerfugldalen, eller 
Petaloudes som den heter på gresk. På 
den varmeste årstiden, ca. midten av juni 
til midten av september, se tusenvis av 
de berømte sommerfuglene. Dalgangen 
gir herlig skygge på varme sommerda-
ger. Deretter kjører vi tilbake og ned mot 
hovedveien og fortsetter sørover. Kanskje 
tar vi oss tid til å nyte en enkel, gresk lunsj 
på en liten taverna langs veien. 

Vi fortsetter til venstre i landsbyen Kal-
avarda og kjører opp mot Salakos. Høyt 
oppe i fjellet over byen er det en naturlig 
vannkilde hvor en stor del av drikke-
vannet i Rhodos by kommer fra. I dette 
området er det også en vakker dalgang 
og har vi flaks kan vi også her se samme 
sommerfugler som i Sommerfugldalen. 
Vil du bade, men ikke sammen med 
massevis av andre, kan du stoppe ved 
stranden i Kalavarda på hjemturen.

2 – Sol og strand
Når det gjelder sol og strand har vi flere 
turen som gjerne kan kombineres med 
hverandre. Her presenterer vi noen av 
våre favoritter: Kjør ca. 8 km ut fra Rhodos 
by på den østre siden til det tidligere 
kurstedet Kallithea. I Kallithea-området er 
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ved horisonten. I området er det også 
flere små, lokale tavernaer hvor du kan 
nyte en velsmakende lunsj sammen med 
lokalbefolkningen. Hvis du vil, kan du 
gå helt opp til toppen. Du starter med å 
kjøre forbi flyplassen langs vestkysten, 
til du kommer til Embonas. Her parkerer 
du bilen og fortsetter deretter til fots mot 
toppen. Ikke glem å ta med vann! 

Etter vandringen kan du nyte en god 
lunsj på en av landsbyens tavernaer. Em-
bona er også kjent for sin lokalproduserte 
honning, så selvfølgelig kan du kjøpe 
med deg et glass eller to hjem. Fortsett 
tvers over øya mot Lindos og videre mot 
Rhodos by. Etter ca. 15 minutter kom-
mer du til et skilt mot Charaki, hvor du 
finner en av øyas absolutt beste strender, 
Golden Beach. Stranden ligger adskilt, 
temperaturen er behagelig selv på kvel-
den og passer perfekt for en siste dukkert 
før du begir deg hjemover. Hvis du ikke vil 
gå til toppen av Ataviros kan du i stedet 
satse på sightseeing i Embona. I nærhe-
ten ligger også fine Kamiros Skala med 
sine fiskebåter, og Kritina med et middel-
aldersk slott som du kan besøke.

5 – Lindos med badestopp 
Kommer du fra Rhodos by eller østkysten, 
kan du starte med en tur via Kallithea 
springs eller Oasis klippestrand for en 
morgendukkert. Fortsett deretter lenger 
sørover, langs motorveien. Vil du kombi-

nere bilturen med litt mosjon, anbefaler 
vi et stopp ved Tsampikahøyden og en 
vandring opp de over 300 trappetrinnene. 
Vandringen er vel verdt turen, for utsikten 
på toppen er fantastisk – både ut mot 
havet og øya. Bilturen fortsetter sørover 
med et stopp ved sandstranden i Charaki 
(også kalt Golden Beach) alternativt den 
mindre stranden Stegna, med koselige 
barer og restauranter som perler på en 
snor, som tilbyr en kopp kaffe, en enkel 
lunsj eller en is. Etter dette stoppet er det 
på tide å besøke historiske Lindos med 
sitt Akropolis. Her kan du velge om du 
vil gå trappene eller la eslene hjelpe deg 
opp. Er du ikke så interessert i historie, 
men heller vil på shopping, anbefaler vi 
at du reiser hit på en mandag. Da er alle 
historiske monumenter og museer stengt, 
hvilket innebærer at det er færre besø-
kende og mindre konkurranse i butikkene 
hvor du kan gjøre kupp blant smykker, 
klær, sko, vesker og kunst. På hjemreisen 
kan du ta veien via Afandou og vestover 
oppover fjellet. Fortsett mot fjellands-
byen Psinthos, hvor du finner koselige 
lokale tavernaer som for eksempel Pigi 
Fasouli, som ligger koselig til ved noen 
små bekker. Her kan du smake greske 
delikatesser og litt annerledes mat som 
ikke serveres over alt. Etter kveldsmaten 
fortsetter bilturen tilbake over fjellet og 
ned til vestkysten ved Kremasti og Ixia 
tilbake til Rhodos by.

det fem forskjellige badeviker med tilhø-
rende tavernaer hvor du kan spise lunsj. 
Fisk og skalldyr pleier å være sikre kort. 
Vannet er ganske dypt og som regel bader 
du rett fra klippene. Reiser du med barn, 
passer den langgrunne stranden i Faliraki 
bedre. Her er det også et stort utvalg av 
vannsport. 

Vil du derimot ha en rolig dag på stran-
den, litt mer for deg selv, kjører du ca. 
75 km fra Rhodos by og ned til Gennadi, 
sør for Lindos. Her er det kilometerlan-
ge strender med små, runde steiner og 
krystallklart vann. Hvis du svinger av ved 
Ladiko, kommer du etter hvert til en av 
øyas vakreste og mest omtalte strender – 
Antony Quinn Bay. Hvis du har sett filmen 
Kanonene på Navarone, med Antony Qui-
nn i hovedrollen, kan du antakelig kjenne 
igjen denne koselige lille viken. Antony 
Quinn Bay passer utmerket for snorkling, 
så ikke glem å ta med dykkermasken! 

3 – Historiske Rhodos
Start dagen med å kjøre opp på Fileri-
mos hvor Ialyssos, en av de tre antikke 
byene på Rhodos lå. I dag ser vi rester av 
et tempel, men plassen er ikke utgravd 
i samme utstrekning som for eksempel 
Kamiros. Men det ligger en kirke her med 
en klosterbygning fra Johanitterordenens 
tid på Rhodos samt at du har vakker 
utsikt. Videre kjører vi sørover, ca. 35 km 
til Kamiros, den andre landsbyen hvor 

den arkeologiske utgravingen viser en del 
av bykjernen. Vi fortsetter mot Kamiros 
Skala for å spise lunsj nede i havnen. 
Langs veien opp til Kritinia kan du se en 
gammel festning mens vi kjører videre 
mot Embona, landsbyen som ligger ved 
foten av øyas høyeste fjell Ataviros. Nå er 
vi i sentrum av vinavlingsdistriktet på øya. 
Rundt torget i byen er det flere tavernaer 
som spesialiserer seg på kjøtt. 

Fra Embona kjører vi mot landsbyene 
Sianna og Monolithos, hvor man kan 
kjøpe øyas beste honning, ofte med smak 
av timian. Vi fortsetter mot Vati og ut på 
østkysten ved Gennadi, deretter nordover 
til Rhodos stolthet Lindos, den hvitkal-
kede landsbyen med sitt Akropolis høyt 
oppe over det krystallblå vannet. Det sies 
at hvis man ikke har sett Lindos har man 
heller ikke sett Rhodos. Lindos består av 
små, smale smug hvor det også går esler. 
Her er det gode shoppingmuligheter og 
mange kafeer hvor man kan drikke kaffe 
på ettermiddagen. Vil du bade, ligger det 
en sandstrand nedenfor byen. Hvis du på 
hjemturen kjører gjennom landsbyene 
Massari og Malona, omringes du av ap-
pelsinlunder med de søteste appelsinene 
som finnes, spesielt i vårmånedene.

4 – Besøk toppen av øya
Ataviros (1205 m.o.h.) er øyas høyeste 
punkt. Her får du fantastisk utsikt over 
havet og du kan også skimte øya Chalki 


