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1. Naturoplevelser
Filerimos-bjerget ligger oven for byen 
Ialyssos på vestkysten og er et populært 
udflugtsmål. Øverst på bjerget står et højt
kors, hvorfra der er fantastisk udsigt over 
omgivelserne, havet og bjergene i Tyrkiet 
i horisonten. Herfra går turen videre langs 
med vestkysten til Petaloudes – sommer-
fugledalen – som er et skyggefuldt natur-
område, hvor man i den varmeste årstid 
fra midten af juni til midten af september 
kan se tusindvis af sommerfugle. 

Fra dalen kører man tilbage ned mod 
hovedvejen og fortsætter sydpå til byen 
Kalavarda og derfra til bjergbyen Salakos, 
hvor der findes en naturlig kilde, som for-
syner Rhodos by med drikkevand. I dette 
område findes også en smuk dal. Får du 
lyst til at bade på hjemvejen, er der som 
regel god plads på stranden i Kalavarda.

2. Sol & strand
Vi kan anbefale flere strandudflugter, der 
kan kombineres – her er et par af vores 
favoritter:
Cirka 8 km uden for Rhodos by findes det 
tidligere kursted Kallithea, og Kallit-
hea-området byder på fem forskellige 
badebugter med tavernaer, hvor du kan 
nyde en god frokost. Vandet er ret dybt, 
og de fleste steder bader man fra klipper. 
Er der børn med på turen, eller vil du 
have flere faciliteter, er livlige Faliraki et 
bedre valg med sin lange sandstrand og 
store udbud af vandsport. Du kan også 
fortsætte lidt syd for Faliraki og køre til 
en af øens smukkeste og mest kendte
strande, Anthony Quinn Bay, hvor scener
fra ’Navarones kanoner’ i sin tid blev 
indspillet. Bugten byder på krystalklart 
badevand – perfekt til snorkling. Kunne I SAMARBEJDE MED
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Med bil på Rhodos 
på egen hånd
Rhodos er den største og grønneste af Dodekaneserne og har i mange år været 
en af Grækenlands mest populære ferieøer på grund af sine fine naturstrande og 
flest solskinsdage af alle de græske øer. 
Med en lejebil kommer du bekvemt omkring i dit eget tempo og kan finde 
din egen favoritstrand, tage ud i naturen eller besøge en af øens mange små 
landsbyer langt fra de store veje. Rhodos byder på masser af oplevelser – lej en 
bil hos AVIS og tag på opdagelse! 



fortsætte turen til fods. Husk vand! 
Efter vandringen kan du nyde en god 

frokost på en af byens tavernaer. Embo-
nas er kendt for sin lokalt producerede 
honning, så grib chancen for at købe lidt 
med hjem. Fortsæt derefter tværs over 
øen mod Lindos og Rhodos by. Efter cirka 
15 minutter kommer du til en skilt mod 
Charaki, der byder på en af øens absolut 
bedste strande, Golden Beach. Stranden 
ligger lidt for sig selv, temperaturen er be-
hagelig selv om aftenen, og stedet egner 
sig perfekt til en forfriskende dukkert, før 
du begiver dig tilbage til hotellet. 

Hvis du ikke vil vandre, kan du i stedet 
udforske Embonas lidt mere, og i nærhe-
den findes også det lille fiskerleje Kamiros 
Skala samt Kritinia fæstning, som er et 
besøg værd. 

5. Lindos med badestop 
Hvis du kører fra Rhodos by eller østkysten, 
kan du starte med at lægge turen forbi det 
tidligere kursted Kallithea Springs eller 
klippestranden Oasis for et morgendyp. 
Følg derefter hovedvejen sydpå og gør 

holdt ved Tsambika og gå de 300 trin op til 
et fint lille kloster, hvorfra der er fin udsigt 
over både havet og øen. Fortsæt derfra 
videre sydpå til sandstranden i Charaki 
(også kendt som Golden Beach) eller den 
mindre strand Stegna, hvor de hyggelige 
barer og restauranter ligger som perler på 
en snor og indbyder til en kop kaffe, let 
frokost eller is. 

Derefter kan du køre til Lindos, hvor du 
kan begive dig op til toppen og se ruinerne 
af det gamle citadel eller slentre rundt i 
de hyggelige smalle gader, hvor der ligger 
et hav af butikker med bl.a. smykker, tøj, 
tasker og kunsthåndværk. Der findes des-
uden en sandstrand neden for byen. 

På hjemvejen kan du køre via 
Afandou-stranden og den charmerende 
bjergby Psinthos og derfra følge vestkysten 
tilbage til Rhodos by, hvor du på vejen 
passerer badebyerne Kremasti og Ixia.

du derimod tænke dig en fredelig dag på 
en strand med god plads, kan du køre 
cirka 60 km syd for Rhodos by til Genna-
di, som er en kilometerlang strand med 
små runde sten og klart badevand. Langs 
stranden findes enkelte tavernaer, og det 
er også muligt at leje liggestole. 

3. Historiske Rhodos
Start dagen med at køre op på Fileri-
mos-bjerget, hvorfra der er flot udsigt 
over omgivelserne, og hvor man også kan 
besøge et kloster og se resterne fra et for-
svarsværk for byen Ialyssos. Herfra kører 
du cirka 35 km sydpå til Kamiros, som var 
en bystat i arkaisk tid, og hvor arkæologi-
ske udgravninger viser en del af bykernen. 
Brochurer kan købes ved indgangen. 
Herefter kan du køre til Kamiros Skala og 
måske spise frokost ved havnen, før du 
fortsætter forbi Kritinia fæstning og byen 
Kritinia mod bjerglandsbyen Embonas, 
som ligger i Rhodos’ vindistrikt ved foden 
af øens højeste bjerg, Ataviros, og hvor 
der findes et lille torv med tavernaer og 
små butikker. 

Fra Embona går turen mod byerne 
Siana og Monolithos, hvor man bl.a. 
kan købe øens bedste timianhonning. 
Derefter kører du videre via bjergbyen 
Vati og Gennadi på østkysten til byen 
Lindos; Rhodos’ berømte fæstningsværk, 
der ligger højt over det krystalblå hav og 
byder på såvel arkæologiske fund som et 
mylder af små gader fyldt med butikker, 
tavernaer og caféer, hvor man kan nyde 
en kop eftermiddagskaffe. Får du lyst til 
en svømmetur, er der også en sandstrand 
neden for byen. 

På hjemturen kan du køre gennem 
byerne Massari og Malona, som ligger 
omgivet af appelsinlunde med saftige og 
søde appelsiner - især i forårsmånederne.

4. Besøg toppen af øen
Øens stolthed Lindos ligger på østkysten 
Attavyros (1.205 meter over havet) er 
øens højeste punkt, hvorfra der er flot 
udsigt over havet og den lille ø Chalki i 
horisonten. Hvis du vil vandre til toppen 
af bjerget, kører du langs vestkysten til 
Embonas, hvor du kan parkere og derfra 


