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För en komplett familjesemester välj Apollo Mondo Family Resorts.
Här ﬁnns både barnklubb och simskola! Läs mer på apollo.se

SOL, BAD OCH SPORT
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1.

2.

Paradis för surfare

Fartfylld vattenpark

På Rhodos västkust blåser det ofta lite
mer, vilket lockar windsurfare från hela
världen. Här ﬁnns ﬂera windsurﬁngcenter
som erbjuder allt från nybörjarkurser till
spännande tävlingar för den som är erfaren. Hyr en bräda på plats, exempelvis
i Ixia eller i Prasonissi i söder.

Vill du ha omväxling till stranden är
Rhodos Water Park i Faliraki ett roligt
alternativ. Här ﬁnns både snabba och
lugna vattenrutschkanor för såväl stora
som små, men också vågpool och ett
vattenland speciellt för de allra minsta.
Självklart ﬁnns det också sköna solstolar
att koppla av i. Bor du i Rhodos stad tar
du gratisbussen hit från busstationen i
Mandrakihamnen.

3.
Snorkla i Kalithea
Den gamla kurorten Kalithea med
sina varma källor är en rofylld semesterort. Stranden består av grovkornig
sand och klappersten och vattnet är
perfekt för snorkling och dykning.

4. Lär dig dyka eller snorkla
Tillsammans med den väletablerade
dykﬁrman Waterhoppers kan vi erbjuda
storslagna och trygga undervattensupplevelser för alla, oavsett tidigare erfarenhet. Alla som fyllt 8 år kan delta i upplevelsen Bubble Maker med proffessionella instruktörer.

Det ﬁnns också aktiviteter för vuxna som
vill prova dykning, dykpaket för erfarna
dykare och enklare snorklingsturer. Båten
går från Mandrakihamnen och lägger till i
Kalithea. Bor du på hotell på södra
Rhodos dyker och snorklar du direkt från
stranden i Lardosbukten.
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5.

6.

Charmiga Stegna

Ladiko och Anthony Quinn

På Rhodos östkust ligger den lugna
stranden Stegna. Här möter du mycket
charm och ett vatten som är alldeles klart.
Ett par trevliga tavernor gör den pittoreska bilden fullkomlig.

I Ladikobukten ﬁnns två väldigt ﬁna
stränder: Ladiko och Anthony Quinn.
Vid Ladiko är vattnet stilla som om
det låg olja på, och namnet betyder just
olja. På andra sidan bukten ligger den
populära stranden Anthony Quinn
som fått sitt namn från skådespelaren
i den klassiska ﬁlmen ”Kanonerna på
Navarone”, som spelades in här. Oavsett
vilken av stränderna du väljer är bukten
en mycket trevlig plats att besöka, och
ofta ser man mycket ﬁsk här.

7.

8.

Vackra
Prasonissistranden
Prasonissistranden är en unik
strand som ligger längst ner på
Rhodos södra spets, där Medelhavet och Egeiska havet möts. Det
är en alldeles speciell upplevelse
att se Egeiska havets vågor stå i
kontrast till Medelhavets lugna,
klara vatten.

9.

Populära Ellistranden
Ellistranden i Rhodos stad består
av både sand och sten. Här är det
liv och rörelse hela dagen och det
ﬁnns gott om serveringar där du
kan dricka något svalkande i
skuggan. Vid hopptornet kan du
göra adrenalinhöjande dyk ner i
det härliga vattnet.

10.
Afandoustranden
Aktivera dig på
semestern
Många hotell har sina egna tennisbanor. Vill du spela tennis på en
riktig klubb ska du bege dig till
Rhodos norra spets. Mellan
akvariet och kasinot ligger
Rhodian Tennis Club, där du kan
hyra bana, racket och bollar till ett
bra pris. Fler banor och sportaktiviteter ﬁnns på Kallipatria
Sportscenter, söder om gamla stan
i Rhodos.Telefon: +30 22410 20960

Välkommen till en av Rhodos
längsta stränder. Hit åker gärna
grekerna själva för att spendera
sina lediga dagar. På kvällarna
samlas de för att grilla och ha
trevligt tillsammans. Vid
Afandoustranden ﬁnns också
vattensporter som bananbåt,
parasailing och mycket annat.

7

12.
Minigolf
Varför inte utmana resesällskapet
på minigolf? Ta er till minigolfbanan vid Lardos och spela en
runda eller två. Betalar du 5 euro
extra har du möjlighet att spela så
mycket som du vill under hela din
semester! Prata med Stergios som
tog minigolfen till Grekland och
äger banan i Lardos.
Tel: +30 224 404 4643.

11.
Gokart
Gokart är en rolig aktivitet att ta
med kompisgänget på. I Faliraki
ligger en bana där ni kan utse
bästa fartdåren. Hit kommer du
enkelt med buss från de ﬂesta av
orterna på Rhodos.
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13.
Tsambikastranden
Ta dig till Rhodos bästa
sandstrand: Tsambikastranden.
Den långgrunda stranden ligger på
Rhodos östkust och sträcker sig
cirka två kilometer. Här kan du se
fram emot härlig ﬁnkornig, vit sand
och ett gnistrande grönblått hav.
Välkommen till barnfamiljernas
paradis!

14.
Full fart i Faliraki
Längs den ﬂera kilometer långa stranden
i Faliraki kan du testa allt från bananbåt
och trampbåt till vattenskidor, vattenskoter och windsurﬁng. Här ﬁnns också
ﬂera banor för dig som är sugen på beach
volley.

15.
Utse semestermästaren
Bowling är en rolig semesteraktivitet som
passar både kompisgänget och familjen.
Bowlinghall hittar du i Faliraki. Om du
inte är något golfproffs och ändå vill göra
hole-in-one kan du spela minigolf i både
Ixia och Faliraki. Det är ett roligt avbrott
till strand och bad att gå några rundor.

16.
Spela golf
Vill du ägna några semesterdagar åt att
spela golf kan du bege dig till 18-hålsbanan Afandou Golf. Den ligger drygt två
mil söder om Rhodos stad och det är väl
skyltat från huvudvägen. Banan är öppen
kl. 8.00-19.00. Det ﬁnns bara två golfbilar
att hyra, så vill du vara säker på att få en
är det bra att boka i tid.
Tel: +30 224 105 1451.
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18.
Mysiga Embonas
Om du gör en bilutﬂykt på Rhodos
ska du deﬁnitivt besöka Embonas.
Det är den högst belägna byn på ön
och bjuder på en pittoresk idyll
med smala gator och mysiga
tavernor. De vackra broderade
tygerna som man tillverkar här
säljs i byn och bärs ofta som
traditionella klädesdräkter av
byborna. Resan hit är mycket
vacker genom grönskan uppför
berget.

17.
Rhodos på två eller
fyra hjul
Ett bra sätt att uppleva Rhodos
vackra natur är att följa med på en
fartfylld dag full av äventyr. Vare
sig du väljer scooter, motorcykel
eller fyrhjuling får du en härlig
upplevelse i naturen. I Rhodos stad
kan du boka ditt äventyr hos Kiriakos, och för dig som bor på södra
delen av ön är det Alfa Moto som
gäller. Kontakta också din
reseledare om du vill boka.
Alfa Moto, tel: +30 224 105 6348.
Kiriakos, tel: +30 224 103 6047.
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EGNA STRÖVTÅG

19.

20.

Se dig om på egen hand

Koppla av med en
spabehandling

Om du vill upptäcka dina egna smultronställen på ön så rekommenderar vi att du
hyr bil ett par dagar. Vi samarbetar med
biluthyrningsﬁrman Sixt. Hyr du hos dem
ingår försäkring och bilservice dygnet
runt. Kontakta oss för mer information.

Hos Antony Beauty Salon kan du skämma
bort dig med olika avslappnande behandlingar. I den nyöppnade skönhets- och
frisörsalongen ﬁnns det något för alla –
män som kvinnor. Manikyr, pedikyr, en
snygg makeup, nya naglar eller bara en
massage för trötta muskler – vilken
behandling du än väljer får du som
Apolloresenär 10 % rabatt.
Adress: Amerikis 121, Rhodos stad.
Tel: +30 224 1074437.
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21.
Den vackra solnedgången
Att se solen gå ner i Medelhavet är en
härlig semestersysselsättning. De
vackraste vyerna får du om du tar dig
upp till Rhodos Akropolis och ser på
solen som sjunker ner i havet härifrån.
Promenera hit eller kör upp med bil.

22. Archangelos
Missa inte chansen att lära känna
Archangelos – en av Rhodos största
städer där nästintill inga turister vistas.
Att vara här är som att resa tillbaka i
tiden. De gamla bytraditionerna hålls vid
liv och här gör man det mesta på traditi-
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onellt vis. Bröd bakas fortfarande i gamla
vedeldade ugnar och hantverk är
populärt. I staden bor omkring 6 000
människor och vi rekommenderar att du
slår dig ner vid ett av stadens caféer och
njuter av folklivet.

23.
Unna dig själv en skön behandling på
det lyxiga spahotellet Rodos Maris i
Kiotari. Här ﬁnns också ﬁtnessfaciliteter. Adress: Kiotari, 85109
Rhodos. Tel: +30 224 404 7000.

24. Lugna Tilos
Ta en båttur till grannön Tilos som är
lugnet själv. Här ﬁnns ﬂera trevliga
vandringsleder som går längs bergsstigarna. Du kan också följa vägarna
eftersom traﬁken är begränsad. Det är
en härlig upplevelse att vandra genom
landskapet och besöka några av de
många små kapellen med vackra vägg-

målningar. Fågellivet är rikt, och det ﬁnns
många vackra växter, vilket gör turerna
runt ön än mer angenäma. På kvällen,
efter en lång vandring, kan du belöna dig
med att slå dig ner på en taverna och
njuta av den goda grekiska maten.
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MAT OCH DRYCK

25.
Romantisk middag på
Mythos
Om du besöker Lindos får du inte missa
restaurang Mythos. Restaurangen ligger
vid marknadsplatsen och har bord både
på gården och på taket där du kan njuta
av utsikten över staden och det vackra
Akropolis. Mer grekiskt än så här blir det
inte. På kvällen är Mythos den perfekta
restaurangen för en romantisk middag.
Tel: +30 224 403 1300.
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26.
Äkta grekiskt på Ovelix
Besök den lilla restaurangen Ovelix, där
ägaren Dina lagar goda, grekiska specialiteter. Hit kommer besökare, men också
lokalbor för att hämta sin lunch.
Adress: Griva 57, Rhodos stad.
Telefon: +30 224 107 4210.

27.
Smaksätt med olivolja
Den grekiska färskpressade olivoljan
är världsberömd för sin goda smak.
Man använder oljan i nästan all
matlagning men också i stället för
smör på brödet. Det är mycket
läckert i all sin enkelhet att doppa
bitar av bröd i olivolja kryddad med
lite salt och peppar.

28.
Komponera din
egen crêpe
Blir du sugen på något sött under
shoppingrundan eller promenaden
kan du gå till något av crêperierna i
Rhodos gamla stad. För bara några
få euro kan du komponera ihop en
alldeles egen crêpe med dina favoritingredienser. Vill du ha en söt variant
är den med Nutella och jordgubbar
riktigt läcker!

15

29.

30.

Frozen Yoghurt
Vill du pröva ett alternativ till
glass? Yoghurtglass har blivit jättestort i Grekland och det ﬁnns ﬂera
glassbarer i Rhodos stad där man
kan sätta ihop en egen favorit. Välj
mellan ﬂera smaker, och glöm inte
det stora utbudet av topping: frukt,
choklad, godis och strössel
i alla regnbågens färger!

31.
Country Kitchen
Känner du för en avslappnad kväll
med utsökt mat, gott vin och bra
service kan du alltid uppsöka
Country Kitchen i den nya stadsdelen. Restaurangen är inredd som
en liten grekisk by, så det känns
verkligen att man är i Grekland.

Café med atmosfär
Ta en ﬁkapaus, avnjut en kall
frappe eller ät middag samtidigt
som du kan njuta av den charmiga
atmosfären i Rhodos stad. På
Auvergne café kan du slå dig ner på
den vackra innegården som kantas
av historiska byggnader. Här
serveras allt från hemlagade
specialiteter till internationella
rätter.
Adress: Alexander the Great sq,
Rhodos gamla stad.
Telefon: +30 224 107 6100.

Adress: Kritis 6, Rhodos stad.
Telefon: +30 224 170 560

32.
Traditionell grekisk mat
Det bästa sättet att äta en god
middag i en genuin miljö är att
bege sig till en bergsby. Åk till
exempel till byn Maritsa där du
säkert är den enda turisten. Tänk
på att ju senare du kommer desto
mer grekiskt är det! Maritsa ligger
på väg till ﬂygplatsen, ungefär
30 minuter från Rhodos stad.
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33.
Medeltida känsla på Lipsi
Har du en födelsedag att ﬁra passar det
utmärkt att göra det på restaurang
Lipsi mitt i den gamla staden.
Restaurangen huserar i lokaler som
påminner om medeltiden med högt i
tak och ﬁna detaljer. Här bjuds det på
ett stort ur-val grekiska rätter och en
mycket trevlig atmosfär.
Adress: Agisandrou 18, Gamla stan.
Tel: +30 224 103 3903.

34.
Restaurang Carrusel
Den mysiga familjeägda restaurangen
Carrusel kombinerar god mat och
snabb service med härlig stämning och
ett bra läge på huvudgatan i centrum
av Kolymbia. Här är både måltiderna
och utbudet stort, och ingen går
härifrån hungrig.
Adress: Efkaliptoustreet, Kolymbia.
Tel: +30 224 105 6085.
carrouselrestaurant@yahoo.gr
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35.

36.

Ouzo
Ouzo är en välkänd grekisk likör
med smak av anis. Att dricka ouzo
rent är starkt, men ofta blandas
den ut med vatten. På många
restauranger bjuds du på ett gratis
glas ouzo efter måltiden.

Svalka dig med iskaffe

37.

En given semesterdryck i Grekland
är iskaffe – frappé. Numera ﬁnns
den i alla möjliga varianter, som till
exempel cappuccino freddo. Prova
också det traditionella grekiska
kaffet som görs i en speciell kanna
och serveras i små koppar.

38.
Jason No 1

Bageriet Cake Box
Inne i Ialyssos centrum ﬁnns
bageriet Cake Box som erbjuder
både söta och salta bakverk samt
en variation av drycker. Gå gärna
dit efter en dag på stranden, sätt
dig ner på den mysiga uteserveringen och beställ in några av de
utsökta bakelserna tillsammans
med en kall frappé. Eller varför inte
börja dagen här med nybakat
bröd?
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Mysiga restaurang Jason No1 har
ett perfekt läge i en lugn vägkorsning, där många passerar
under sin kvällspromenad. Vill du
äta middag och samtidigt betrakta
folklivet är det här den perfekta
platsen. Restaurangen är känd för
att använda recept som härstammar från det antika Grekland och
som ärvts från generation till
generation.
Adress: Mandilara Nikiforou 48,
Rhodos stad.
Tel: +30 224 102 5809.

39.
Trevlig stämning på
Yamas
På trevliga Yamas i centrala Rhodos
stad blir du bemött som en familjemedlem och kan njuta av grekiska
läckerheter. Hit återvänder många
ﬂera gånger under sin semester.
Adress: 28th October Str. 92,
Rhodos stad. Tel: +30 224 102 6081.

40.
Ekologiskt och gott
Att Swedco Therme är en av
lokalinvånarnas favorit är inte svårt
att förstå. Förutom att alla känner
sig varmt välkomna serveras här
också hemlagad, ekologisk mat som
får det att vattnas i munnen. Här kan
du äta i trädgården till ljudet från
den porlande fontänen. Restaurangen erbjuder också gratis wiﬁ.
Adress: Therme Park, Rhodos stad.
Tel: +30 224 102 7262.
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41.

42.

Läckert på Romeo

Archipelagos

Romeo är en mycket bra restaurang i den
gamla stadsdelen där du kan njuta av
grekiska specialiteter, färsk ﬁsk, stenugnsbakad pizza och hemlagad pasta.
Det ﬁnns bord både i trädgården och på
terrassen. Varje kväll bjuds det dessutom
på grekisk bouzoukimusik.

Njut av god mat samtidigt som du kan se
ut över folkvimlet. På Archipelagos kan
du avnjuta en äkta grekisk middag på
terrassen med fantastisk utsikt över
gatorna i Gamla stan.

Adress: 7-9 Menekleous & Sokratous Str.,
Gamla stan.
Tel: +30 224 102 5186/74402.
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Adress: Hippokrates sq 18, Gamla stan.
Telefon: +30 224 102 2322.

43.

44.

Hemgjord glass
På Pagotomania Gelato Café
kan du se hur glassen görs från
grunden, och välja bland tiotals
olika smaker. Kom ner till Faliraki
centrum och hitta en god och
svalkande glass, perfekt för en
skön stund i sommarvärmen!

45.
Familjära Ilios
Den traditionella grekiska
restaurangen Ilios har ett
fantastiskt läge vid Falirakistranden. Här serveras öns bästa
meze (smårätter). Våra favoriter är
tzatziki och ugnsbakad feta.
Restaurangen ligger vid hotell
Calypso i Faliraki.
Telefon: +30 224 108 6700.

Hemlagat på Rustico
Rustico är en unik taverna i hjärtat
av gamla stan, där du genast
känner dig välkommen och snabbt
hittar semesterkänslan. Här serveras hemlagade specialiteter från
hela Grekland. Njut av läcker meze
och ﬁsk!
Adress: Ippodamou Str. 3-5,
Gamla stan.
Tel: +30 224 102 3182.

46.
Arena – för dig som gillar
sport
Arena är en sportrestaurang mitt i
centrala Rhodos. Här ﬁnns
möjlighet att se en massa olika
typer av sportevenemang
samtidigt som du kan avnjuta
middagen i en trevlig och öppen
restaurang.
Adress: Griva 28, Rhodos stad.
Tel: +30 224 107 7544.
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SEVÄRDHETER

47.
Rhodos gamla stadsdel
Den gamla delen av Rhodos stad är en av
Europas bäst bevarade medeltida städer.
Hela stadsdelen omges av en ringmur och
man kan lätt tänka sig hur det såg ut när
riddarna skyddade sin stad. Stormästarens palats är en rekonstruktion av
Johanniternas gamla palats. Här ﬁnns
enastående vacker keramik, statyer och
mosaik.
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Palatset och det arkeologiska museet
håller öppet kl. 8.30-15.00. Om du vill
vandra på muren kan du göra det
måndag–fredag kl. 12.00-15.00. Turen
kostar 2 euro och utgår från Stormästarens palats. Utanför murarna ligger
Monte Smith, Rhodos Akropolis, med
storslagen utsikt över staden.

48.

49.

Italienska anor i
Kalithea

Historiska Lindos

Några kilometer från Rhodos stad
på östkusten ligger Kalithea. Byn
var tidigare en italiensk kurort
känd för sitt helande vatten. I dag
är det en rofylld semesterort där du
badar från klipporna eller vid den
ﬁna stranden. Det nyrestaurerade
monumentet Kalithea Springs
öppnades 2007 och bjuder på en
spännande blandning av natur,
arkitektur och historia.

Staden Lindos ligger vackert vid en
havsvik. Här kan du vandra runt i
de trånga gränderna som omges av
vitkalkade hus från 1500-talet.
Lindos har sitt eget Akropolis på en
klippa 116 meter över havet dit du
kan vandra på branta trappor. På
toppen hittar du Athena Lindias
tempel från år 300 f. Kr. Templet
står i dag på sju pelare. Till Lindos
tar du dig med båt eller buss från
ﬂera orter på ön.
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50.

51.

Berget Filerimos
Det vackra berget Filerimos pryds
av cypresser och pinjeträd. Här
ﬁnns ett kapell som varit en helgedom i över 2000 år. Du hittar också
en rekonstruktion av en kyrka tillägnad jungfru Maria, från 1300talet.

52.
Mysig by
Ágios Isídoros är en charmerande
liten by med bara några få hus och
ett par tavernor. Här doftar det
från vilda örter från berget och du
kan njuta av läckra grönsaker, vin
och honung – allt lokalproducerat.
Lokalbefolkningens sätt att möta
sina besökare går rakt in i hjärtat.
Byn ligger vid det höga Atavirosberget som är ett paradis för naturälskare och klättringsentusiaster.
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Livet under ytan
Rhodos Aquarium har mer än 40
stora saltvattensakvarium där du
kan titta på ﬁskar, sköldpaddor
och bläckﬁskar. Akvariet är vackert
beläget i en underjordisk grotta, så
långt ut på nordspetsen av Rhodos
som du kan komma.

53.
Kamiros
Bege dig till Kamiros om du vill
uppleva en av Greklands bäst bevarade klassiska städer. Staden
hade sin storhetsperiod år 400 f.
Kr. men ödelades i ett jordskalv ett
par hundra år senare. I dag ﬁnns
lämningar från ett tempel, offentliga bad och stora vattencisterner.

55.
Monte Smith
På kullen Monte Smith cirka två
kilometer utanför Rhodos stod det
antika Akropolis. Än i dag kan du
titta på den gamla idrottsarenan
från den hellenistiska perioden och
en gammal teater, som båda är
restaurerade. Man har också
restaurerat fyra pelare i Apollotemplet. Från Monte Smith har du
en fantastisk utsikt över Rhodos
stad.

54.
Tsambikaklostret
Bedjande kvinnor på bara fötter
eller krypandes på sina knän
är en syn du möter på vägen till
Tsambikaklostret. Den lilla kyrkan
är ett pilgrimsmål för barnlösa
kvinnor som besöker kyrkan för att
tillbe jungfru Maria. Om kvinnorna
är lyckliga nog att bli gravida
döper de ofta sitt barn till
Tsambíkos eller Tsambíka.
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56.

57.

Proﬁti Elias
Den lilla mysiga byn Proﬁti Elias
bjuder på fantastiska omgivningar
för dig som vill vandra. Lederna är
väl markerade och går genom frodig natur i det vackraste området
på hela Rhodos. Hit tar du dig med
bil eller lokalbuss.

58.
Fascinerande stad
Monolithos är den viktigaste staden på sydvästra Rhodos, vackert
belägen vid foten av ett stort berg.
I närheten av staden ligger slottet
från 1400-talet med samma namn.
Innanför slottsmurarna ﬁnns ett
kapell och från slottet har du en
imponerande utsikt. Om du vill
svalka dig efter ditt slottsbesök
ligger det en sandstrand strax
söder om slottet.
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De sju källorna
De sju källorna är ett vackert
skogsområde med kullar och
vattenfall. Enligt sägnen blir du av
med alla dina fobier här för alltid.
På denna vackra plats kan du
också se påfåglar strosa omkring
fritt. Åker du lokalbuss hit ska du
gå av vid byn Kolymbia.

59.
Härlig utsikt
Om du har en hyrbil bör du passa
på att svänga förbi slottet i Kritinia
på väskusten. Här står ruinerna
efter ett slott som Johanniterriddarna byggde på 1500-talet.
Platsen är värd ett besök bara för
den vackra utsikten över havet.
Det ﬁnns också ett café där man
kan dricka något svalkande i
skuggan.

60. Bimuseum i Pastida
Här får du uppleva binas fantastiska
värld och lära dig allt om hur man
tillverkar den söta honungen.

Du kan ta dig till Pastida från Rhodos stad
med buss. Museet är öppet måndag till
lördag, kl. 8.30-15.30.
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62.
Kyrka med
väggmålningar
Strax norr om Moni Tharri, 4 mil
söder om Rhodos stad, hittar du en
gammal kyrka som är berömd för
sina vackra väggmålningar. Vissa
väggar har fyra lager målningar,
från 1100-talet och framåt.

63.
Europas äldsta gata

61.
Färgrika Fjärilsdalen
Under sommarmånaderna fylls
den gröna Fjärilsdalen av tusentals
fjärilar i olika färger som söker
skugga. I den parkliknande, frodiga
dalen kan du strosa runt och njuta
av den vackra naturen med träd, en
bäck och träbroar. Du kan gå genom dalen ända upp till kyrkan Moni
Panagia Kalopetra från 1782.
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Är du i Rhodos gamla stad får du
inte missa Riddargatan, eller
Ippoton Street som den heter. Det
var här Johanniterriddarna kom
ridandes på sina hästar under
1300-talet. När man går ner för
gatan i dag kan man lätt föreställa
sig precis hur det var då. Glöm inte
att titta ner, under fötterna har du
rullsten som masserar skönt när du
går.

64.

65.

Två trevliga kapell
Kapellet Zoodohos Pigi och Symis
enda brunn ligger cirka en timmes
promenad upp i sluttningen av
Pyrghaliaberget. Det är en trevlig
vandring som belönas med en
vacker utsikt.

66.
Symis största sevärdhet
Tvärs över ön Symi går en kuperad
grusväg som leder fram till öns
största sevärdhet, Michael
Panormitis-klostret. Klostret
byggdes på 1800-talet och bjuder
bland annat på vackra väggmålningar. Att ta sig till klostret till
fots från Symi stad tar cirka fem
timmar, men vill du ta dig dit lite
snabbare går det utmärkt på en
hyrd vespa.

Stadsmuseet i Symi
På Stadsmuseet högst upp i Chorió
på Symi kan du beskåda en samling traditionella dräkter och föremål. Vid sidan av Stadsmuseet
ligger Sjöfartsmuseet som också är
intressant att besöka.

67.
Moni Agiou Michail
Roukonioti
Moni Agiou Michail Roukonioti är
en kyrka byggd i gotisk stil med
vackra väggmålningar från 1400talet. Du hittar kyrkan tre kilometer väster om Symi stad.
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SHOPPING
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68.

69.

Lokala favoriter

Shoppa i Rhodos stad

Bakom souvenirbutikerna och restaurangerna ovanför Mandrakihamnen
ligger Neo Agorá där bodarna dignar av
frukt och grönt, ﬁsk och kött. Gå hit bara
för att uppleva folkvimlet eller för att
köpa med dig dina egna lokala favoriter:
färska oliver, olivolja, fetaost eller kanske
honung med örter.

I Rhodos stad kan du shoppa till riktigt
bra priser. Här hittar du läder, smycken,
skor och kläder. Gör som lokalborna och
handla på Makario vid Cypernplatsen.

70.
Keramik
Rhodos är känt för sin vackra keramik
och här du kan hitta allt från kopior av
antika fynd till modernt konsthantverk. Många byar har sin egen keramikverkstad, och speciellt den i
Archangelos är väl värd ett besök.

71. Besök en marknad
Rhodos största marknad hittar du
bredvid den stora kyrkogården mellan
Kalithea och Rhodos stad. Marknaden
äger rum på lördagar och onsdagar och
håller öppet kl. 7.30-14.30. Här kan du

bland annat köpa färska frukter och
grönsaker. Det ﬁnns även en liten mindre
marknad i Rhodos stad, som hålls på
torsdagar kl. 7.30-14.30.
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Gilla oss på Facebook och få
de senaste nyheterna, inspiration
och en massa bra erbjudanden.
facebook.com/apollosverige
Du kan också resa med oss jorden runt
på Instagram. Där får du våra bästa tips
och kan dela med dig av dina egna.
Fråga din reseledare hur du går till väga.
instagram.com/apollosverige

Vi stödjer svenska OS-truppen
Apollo är ofﬁciell leverantör av olympisk camp och
träningsläger till Sveriges Olympiska Kommitté

