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Rhodos, Medelhavets pärla som den brukar kallas, är en internationell ö, en
blandning av unik vacker natur, arkeologisk rikedom, fantastiska stränder och
ett intensivt nattliv. Det finns något för alla. Ungdomligt och familjvänligt,
romantiskt och modernt. Det är därför Rhodos är ett av världens främsta
turistmål.
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Rhodos, den största av de Dodekanesiska öarna, 

är inte en vanlig semesterort utan en

internationell plats som är omtalad utomlands.

Den charmiga medeltidsbyn, det sostikerade

Lindos, den oemotståndliga Fjärilsdalen, den

högkvalitativa livsstilen och de långa gyllene

sandstränderna gör dina dagar och nätter på ön

oförglömliga.

Rhodos blandning av medeltida och modernt 

imponerar och fascinerar besökare. I Rhodos

huvudstad med samma namn kan du besöka den

romantiska medeltida Gamla stan med otroliga

historiska byggnader och i den moderna Nya

stan nns det också en del arkeologiska fynd.

Miljoner turister går varje år på de smala

gatorna i Gamla stan för att besöka museerna,

kyrkorna, fortmuren och gå i riddarnas fotspår.

Allt detta tillsammans med Falirakis intensiva 

nattliv, kristallklart vatten och vänliga invånare

gör Rhodos till ett fantastiskt semestermål!

SE & GÖRA
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Rhodos erbjuder en uppsjö av aktiviteter året 

runt. Öns naturliga skönheten, gamla monument

från sin långa och ofta turbulenta historia, en

underbar atmosfär, liksom en varm gästfrihet

från Rhodos befolkning.

The Palace of The Grand Master
Palatset och fortet är det mest framträdande i 

Gamla stan. Det förstördes 1856 och byggdes

upp igen 1939. Golven är täckta av antik mosaik

och det nns en intressant samling av

västerländska möbler från 1500- och 1600-talen.

Adress: Ippoton, Rhodes

Telefon: +30 2241 365270

Fjärilsdalen
Mer än 600 000 grekiska och utländska turister 

besöker och beundrar årligen denna unika

naturuppvisning. Tusentals fjärilar samlas här

från juli till september för att söka svalka och

fuktighet. Dalen liggen 26 km från stadens

centrum.

Adress: Notio Aigaio, Rhodes

Lindos
Lindos är en liten stad med bykänsla som är 

mycket vacker och intressant på många vis.

Besök Akropolis i Lindos som är en av öns

viktigaste och mest imponerande arkeologiska
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platser. Bussen avgår från Nea Agora i

Mandraki.

Adress: Lindos, Rhodes

Faliraki
Faliraki är platsen för sömnlösa dagar och 

nätter. Det är fullt med turister varje år, många

nattklubbar, strandbarer, stora hotell, ett enormt

vattenland, bungyjumping, tennisbanor och

fantastiska stränder. En fullständigt annorlunda

livsstil bara 12 km från stadens centrum. Ta

bussen från Nea Agora i Mandraki.

Adress: Faliraki, Rhodes

Mandraki-hamnen - Kolossen på Rhodos
Ta en promenad i Mandraki-hamnen och njut av 

den vackra utsikten. Enligt legenden var det här

den berömda Kolossen på Rhodos restes. Statyn

är en bronsjätte på 34 meter och räknas till ett

av världens sju underverk.

Adress: Mandraki Harbour, Rhodes

Casino Rodos
Rhodos kasino är ett måste för dig som älskar 

turspel. Om du är över 23 år kan du pröva din

lycka i roulett eller black jack.

Adress: Georgiou Papanikolaou 4, Rhodes

Telefon: +30 2241 097400

Internet: www.casinorodos.gr

Gamla Staden
Du kan se era monument bara genom att ta en 

promenad genom Gamla Stan. Känslan du får av

att gå på de smala gatorna är som om du har åkt

tillbaka i tiden till ett annat århundrade. Till en

annorlunda och mer romantisk tidsålder.

Adress: Gamla Staden, Rhodes

St Pauls Bay
St Pauls Bay är en charmig vik, strax söder om 

staden Lindos, på den sydöstra kusten av

Rhodos. Här nns bra snorkling tack vare den

kristallklara blå vattnet och är en bra plats för

sol och bad. Det nns två stränder där du kan

koppla av och njuta av den na sanden och av

det grunda vattnet. Det är på den stora stranden

som du hittar solstolar, parasoller, toaletter och

ett kafé.

Adress: St Pauls Bay, Lindos, Rhodes

Arkeologiska Museet
Du hittar Arkeologiska museet i en byggnad från 

medeltiden som fungerade som ett sjukhus.

Byggnad blev klar 1489 av stormästaren

d'Aubusson och är fortfarande i perfekt skick.

Här kan du njuta av intressanta fynd från alla

perioder av öns historia i en tvåvåningsbyggnad.

Adress: Museum Square, Medieval Town, Rhodes

Cykeltur
Att cykla på Rhodos är mycket populärt och är en

idealisk plats att utöva denna sport tack vare

öns na vägar. Företaget RodosCycling erbjuder

cykelutykter runt Rhodos. Här får du chansen

att besöka alla arkeologiska platser och lära dig

mera om öns historia. På denna tur kommer du

även att få upptäcka Greklands vackra natur och

smaka på grekiska traditionella delikatesser. De

erfarna guiderna kommer att dela med sig av sin

kunskap om ön och ta hand om din säkerhet.

Adress: Sunshine Vacation Club, Rhodes

Telefon: +30 694 730 9911

Internet: www.rodoscycling.com

Email: info@rodoscycling.com

Vattenpark
Denna vattenpark ligger på öns populäraste 

semesterort, Faliraki, och är den största i sitt
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slag i Europa. Den har utformats med alla de

senaste faciliteterna, åkattraktioner i toppklass,

unika simbassänger, vattenrutschbanor och här

erbjuds även förstklassig service. Runt parken

hittar du restauranger som tillhandahåller mat

och dryck. En mycket rolig plats för hela

familjen.

Adress: Coastal street, Faliraki, Rhodes

Telefon: +30 22410 84403

Internet: www.water-park.gr

Golf
Du hittar Afandou golfbana i utkanten av 

Afandou på öns östra kust, 19 km från staden

Rhodos. Golfbanan ligger i närhet till en av de

största och vackraste stränderna på ön som

heter Afandou beach. Här erbjuds det 18 hål och

alla de praktiska faciliteter du kommer att

behöva för att spela golf.

Adress: Afandou, Rhodes

Telefon: +30 2241 051 451

Internet: www.afandougolfcourse.com

Moderna Grekiska Konstmuseet
Moderna Grekiska Konstmuseet (MGA) 

presenterar en omfattande konstsamling men

även många skulpturer och teckningar från

1900-talet gjorda av grekiska konstnärer. MGA

består av tre byggnader med modern konst från

kända grekiska artister som Maleas, Bouzianis,

Kontoglou, Theolos, Vassiliou och

Hadzikyriakos-Gikas.

Adress: 2 Symi Square, Rhodes

Telefon: +30 22410 23766

Internet: www.mgamuseum.gr

Dagskryssning
Åk på en fantastisk båttur och utforska några av 

de vackraste områdena på Rhodos. Captain's

Tours ordnar kryssningar och utykter där du får

chansen att njuta några av de mest berömda

sevärdheterna, som t.ex.den vackra kusten av

Lindos eller ta en avkopplande dagskryssning i

Rhodian Bays.

Adress: Faliraki, Rhodes

Telefon: +30 22410 87086

Internet: www.captains-tours.gr

Mer info: Epsilon shopping center

Kyrkan Panagia
Kyrkan Panagia ligger i byn Lindos, bredvid 

stora torget. Denna vackra kyrka från 1200-talet

är en mycket populär turistattraktion och ett

måste när man besöker Rhodos. Den har

vitkalkade väggar, tegeltak och är omgiven av

höga murar och har en liten innergård.

Adress: Lindos, Rhodes

STRANDLIV
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Kristallklart vatten, gyllene sand, soliga dagar 

och oförglömliga strandminnen. Stranden

framför hotellet Mediterranean i staden Rhodos

är ett av de bästa ställena på hela ön. Det folk

värderar mest är att Rhodos har rent vatten och

rena sandstränder. Alla kan ha roligt genom att

välja rätt strand för rätt tillfälle.

Ixia
Ixia är kanske inte det bästa badstället, men om 

du är intresserad utav vindsurng så är det här

som du ska leta efter den perfekta vågen. Det

ligger 4 km från Rhodos.
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Adress: Ixia, Rhodes

Kallithea Bay
Området Kallithea Bay är välkänt för sina 

trendiga badgäster. Den lokala eliten väljer

denna strand när de vill njuta av sommaren.

Adress: Kallithea Bay, Rhodes

Faliraki
Faliraki på andra sidan är fullpackat av framför 

allt ungt folk från hela världen. Strandlivet där

liknar mest en heldagsfest.

Adress: Faliraki, Rhodes

Plakia Beach
Den här lilla stranden ligger mitt mellan Corelli 

och Paradise hotel. Sanden är härligt vit, mjuk

och omgiven av klippor. Köp en svalkande drink

eller något att äta i kiosken medan du njuter av

dagen under parasollet.

Adress: Plakia Beach, Rhodes

Agathi Beach
Agathi Beach är undangömd vid en liten vik med 

vackert klarblått vatten. Det nns bra tavernor

runt om och om du tar med dig din sovsäck så

kan du övernatta i en av grottorna här.

Adress: Haraki, Rhodes

ÄTA
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På Rhodos nns det maträtter för alla smaker. 

Traditionella grekiska tavernor, internationell

mat, skrätter, pizza och pasta. Prova de

traditionella inhemska rätterna koulouria eller

matsi (som du lättast hittar på tavernorna i

byarna). En annan favorit är hemmagjord pasta

som kokas i getbuljong, steks i färskt smör och

serveras med parmesanost på toppen.

Tamam
Tamam är en mycket imponerande lokal med 

fantastisk stämning, belägen i Gamla stan. De

har stämningsfulla enskilda matsalar, en touch

av orientalisk dekor och utsökt grekisk och

internationell mat.

Adress: Leontos Georgiou 1, Rhodes

Telefon: +30 22 410 73 522

Internet: www.tamamrhodes.gr

Alexis 4 Seasons
En av öns mest välkända skrestauranger, 

belägen i Gamla stan. Här kan du välja mellan ett

stort antal sk- och skaldjursrätter. Du måste

prova den grillade bläcksken som tillagas i sitt

eget bläck.

Adress: 33 Aristotelous, Rhodes

Telefon: +30 22 410 70 522

Internet: www.alexis4seasons.com
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Vasilis
Vasilis är en välkänd plats bland invånarna som 

har funnits sedan 1985. Det är ett fantastiskt

ställe med snabb, hemlagad mat i hjärtat av

Gamla stan.

Adress: Sofokleous 16, Rhodes

Telefon: +30 22 410 29 968

Internet: www.restaurantvasilis.com

Kerasma
Låt er inte luras av det något enkla utseendet på 

restaurangen, Kerasma är en mycket populär

restaurang med enastående grekisk mat,

strålande service och trevlig atmosfär.

Restaurangen ligger nära den berömda

"bargatan" i Rhodos stad.

Adress: Leontos 6, Rhodes

Telefon: +30 2241 302 410

Internet: www.kerasmarestaurant.com

Melenos Lindos Restaurant
Melenos Lindos är en mycket trevlig och mysig 

restaurang som ligger i byn Lindos på Rhodos

sydöstra del. Utsökta grekiska och

internationella rätter, era med italienskt inslag.

Denna takrestaurang har en enastående utsikt

över bukten i Lindos.

Adress: Lindos, Rhodes

Telefon: +30 22 440 32 222

Internet: www.melenoslindos.com

Thomas Taverna Restaurant
Denna populära restaurang har serverat mat i 

många år och här använder man bara färska

råvaror. På menyn hittar du färsk sk, biar och

traditionell grekisk mat. Stämningen är trevlig

och välkomnande och där ägaren själv serverar

den läckra maten.

Adress: George Leontos 8, Rhodes

Telefon: +30 22410 73557

Internet: www.thomastaverna-rhodes.com

Capricci
Denna familjeägda restaurang har serverat 

italiensk mat i många år nu. Menyn erbjuder

färska och läckra maträtter som typiska

italienska pizzor med tunn deg  och har ett brett

utbud av pastarätter.

Adress: Apodimon Amerikis 14, Rhodes

Telefon: +30 22410 33395

Internet: www.capricci.gr

SaSaZu Rhodes
Denna prisbelönta restaurang erbjuder dig en 

storslagen middagsupplevelse tack vare den

fanatiska asiatisk-inspirerade maten och för den

professionella personalen. Kocken Shahaf

Shabtay inspiration kommer från hans resor i

Asien. På menyn hittar du rätter som thailändsk

Papaya sallad, Singapore chili krabba och Röd

Curry med nötkött och räkor.

Adress: Georgiou Papanikolaou 4, Rhodes

Telefon: +30 22410 97400

Internet: rhodes.sasazu.com

Whispers Restaurant- Bar
Whispers Restaurant - bar grundades år 1989 

och fortsätter att vara framgångsrik.

Restaurangen är elegant inredd och erbjuder

vänlig och bra service. Här kan du  njuta av

traditionell grekisk mat samt internationella

maträtter. Maten är endast tillagad med lokala

råvaror från den lokala slaktaren, skaren och

från bönderna.

Adress: Iraklidon Street 40, Ixia, Rhodes

Telefon: +30 22410 91852

Internet: www.whispersrodos.gr

Restaurang Wonder
Restaurang Wonder ligger i den nya delen av 

staden och kan vara lite svår att hitta men väl
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värt att söka efter. Restaurangen öppnade sina

dörrar 2001 och har fått utmärkta recensioner i

Alpha Guide. Du kommer att förstå varför när du

smakar på maten som är en blandning av det

Internationella-, asiatiska- och medelhavsköket.

Adress: 16-18 El. Venizelou, Rhodes

Telefon: +30 2241 039805

Internet: www.restaurantwonder.gr

Hellas Garden Restaurant
Njut av grekisk mat och internationella rätter i 

Hellas Garden Restaurant. Restaurangen hittar

du på det stora torget i Pefkos och har varit

populärt för både turister och lokalbefolkningen

ända sedan 2001. Maten serveras i den mysiga

trädgården i en varm och avslappnade atmosfär.

Denna familjevänliga restaurang erbjuder även

en lekplats för barn.

Adress: Main Square, Pefkos, Rhodes

Telefon: +30 22440 48316

Odyssey Restaurant
Odyssey ligger idealiskt i den Gamla staden på 

ön Rhodos och erbjuder utsökta grekiska rätter

som fyllda vinblad, äsk i vitvinsås och

marinerade musslor. Personalen är alltid lika

vänliga vilket skapar en välkomnande och varm

atmosfär.

Adress: 10-18 Menekleous, Lindos, Rhodes

Telefon: +30 22410 22621

Internet: www.odysseytaverna.com

Stegna Kozas
Restaurangen är vackert belägen på stranden i 

Stegna med fantastisk utsikt över Medelhavet.

Stegna Kozas är känd som en av de bästa

restaurangerna att äta färska skaldjur. Den

vänliga personalen serverar endast mat av hög

kvalitet; rätter som hummerspagetti, sksoppa,

skaldjursrisotto och souvlaki med kammusslor.

Adress: Stegna, Rhodes

Telefon: +30 22440 22632

Internet: www.stegnakozas.gr

Amfithea
Amthea är en av de oupptäckta pärlorna i 

Lindos. Restaurangen ligger precis vid

taxistationen och erbjuder goda italienska

maträtter för bra priser. Till att börja med kan du

prova exempelvis fyllda champinjoner som

förrätt och som huvudrätt deras lamm eller

svärdsk. Här kan du njuta av en romantisk kväll

i Lindos.

Adress: Lindos Square, Lindos, Rhodes

Telefon: +30 694 4636 064

Internet: www.amthearestaurant.com

Terpsis
Ända sedan restaurangen öppnade sina dörrar 

1994 ck den utmärkt rykte för deras

exceptionella maträtter som är inspirerad av det

grekiska köket. Kocken är mycket uppmärksam

på detaljer och tillagar maten med endast färska

ingredienser. Maten serveras i en mysig terrass

under stjärnorna, bland träd och blommor;

mycket romantisk miljö!

Adress: Pefki, Lindos, Rhodes

Telefon: +30 22440 48140

Internet: www.terpsis.com
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KAFÉER
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Mysiga och trevliga kaféer nns över hela ön, 

några av de bästa hittar du dock i den nya och

gamla stan av Rhodos. Vad de alla har

gemensamt är en bred meny, med färska juicer,

förfriskningar, mysig atmosfär och en utmärkt

service.

Gran Caffe
Trevligt "hang out" mitt i Rhodos stad. Här 

erbjuds kae, traditionella och inhemska

bakverk, pajer och smörgåsar. Gran Cae har ett

gott rykte för sina färska desserter och lättare

rätter.

Adress: Grigoriou Lampraki 43, Rhodes

Telefon: +30 22 410 22 989

Flocafe
Mycket populärt café/bar där doften av 

morgonens cappuccino väcker upp staden

Rhodos. Här samlas många invånare och turister

efter en dag på stranden eller i aärerna. Låt

dig sjunka ned i en skön fåtölj med en chocolate

freddo i handen, visst är det underbart.

Adress: Alexandrou Diakou 16, Rhodes

Telefon: +30 22 410 21 271

Scarabee Lounge Cafe
Scarabee Lounge Cafe är beläget på terrassen av

Scarabeebutiken på Cyprus Square. Här samlar

många Rhodosbor, kul ställe att besöka om du

vill komma bort från turistvimmlet. Det erbjuder

en fantastisk utsikt, varma som kalla drycker,

snacks och lättare måltider.

Adress: 11 Cyprus Square, Rhodes

Telefon: +30 2241 022710

Cafe Gallery Stefani
I byn Koskinou väntar ett tillfälle att uppleva en 

greks liv i dag. Ett pittoreskt 1800-talshus med

mosaikgolv och familjebilder på väggarna, Cafe

Gallery Stefani får varje besökare att känna sig

som hemma.

Adress: Vas. Pavlou 4, Koskinou, Rhodes

Telefon: +30 22410 64455 / +30 69445 25544

Socratous Garden
Det här vackra gröna trädgårdskaféet är omgivet

av blommor och träd och skapar en behaglig oas

av lugn mitt i en av de populäraste gatorna i

Gamla Stan. Lugn musik och gott kae förhöjer

upplevelsen än mer.

Adress: Sokratous 124, Rhodes

Telefon: +30 22 410 76 955

Internet: www.socratous-garden.gr

BARER & NATTLIV
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Bargatan i Gamla stan, de moderna 

nattklubbarna i Ixia, nätterna i grekisk stil i

Ialysos samt de sömnlösa dagarna och nätterna

på Falirakis och Lindos stränder gör öns
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underhållning oförglömlig. Miltiadou-gatan i

Gamla stan och Orfanidou-gatan i Niochori är två

stora nattlivsgator i staden Rhodos.

Amphitheatre Boutique Club
Amphitheatre Boutique Club är förmodligen en 

av de mest kända utomhusnattklubbarna på ön.

Klubben har en maxkapacitet på omkring 2 000

personer. Njut av stekheta nätter, läskande

drinkar och skönt musik. Här får du också njuta

av en av de bästa utsikterna i Europa, nedanför

ligger den historiska vitkalkade byn Lindos,

omgiven av havet och krönt av den antika

Akropolis.

Adress: Lindos, Rhodes

Telefon: +30 22440 44789

Lindos Ice Bar
Lindos Ice Bar öppnade i augusti 2011 och är 

beläget uppe i byn Lindos. Det är Greklands

första bar som uteslutande framställts utav is!

Tillverkad och skulpterad av iskonstnärer från

Kanada och håller ständigt en temperatur på -6

grader. Gästerna har möjlighet att njuta av en

uppfriskande cocktail medan de ser ut över

Lindos Akropolis.

Adress: Krana square, Lindos

Telefon: +30 22 440 31 491

Roi Mat Club Restaurant
Roi Mat Club Restaurant är en ny lyxig beach 

club i Ixia-Ialysos. Utsikten är en dröm, låt dig

koppla av i en av de sköna soorna, njut av

musiken och drinken i din hand. Här spelas era

olika musikstilar, allt från disco, jazz, soul, funk

till grekisk mainstream.

Adress: 84 Iraklidon Ave. Ixia, Ialysos, Rhodes

Telefon: +30 22 410 90 844

Santana Music Bar
Santana Music Bar ligger i Rhodos Gamla stad i 

en klassisk byggnad. Baren har varit öppen

sedan 1994 och erbjuder grekisk

musikunderhållning fram till morgonkvisten. Här

serveras härliga sommarcocktails av den

välkomnande personalen.

Adress: 4-8 Miltiadou str. Rhodes

Telefon: +30 69 553 12 251

The Luna Bar
Här hittar du många läckra drinkar på menyn 

som After Eight med kaelikör, Creme de

Menthe med chokladglass och andra drinkar

med glass. Den vänliga personalen serverar

också mat om du skulle känna dig hungrig.

Adress: Iallysos Road, Ixia, Rhodes

Telefon: +30 22410 90806

Internet: www.thelunabar.com

Legends Rockbar
Människorna på Legends Rockbar kommer från 

hela världen och är alltid roliga och vänliga. DJ:n

spelar härliga rocklåtar och bartendrarna vet

verkligen hur man gör goda drinkar.

Adress: Miltiadou Street, Old Town, Rhodes

Öppettider: Dagligen från kl. 18.00

Phillips Bar
Phillips Bar är en av de äldsta barerna på 

Rhodos, ägaren Phillip, är fortfarande där men

det är hans barn som driver baren. Här är

stämningen avslappnad och välkomnande och

det är ett perfekt ställe att besöka för en drink

och ett gott skratt

Adress: 3 Venizelou Street, Rhodes

Kelly's Irish Bar
Oavsett var du kommer ifrån eller om du är 

gammal eller ung, så länge du är ute efter att ha
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kul så är det här stället för dig. På Kelly's Irish

Bar blir du alltid bemött med den bästa servicen

och välkomnas med ett varmt leende.

Adress: Apollonos Street, Faliraki, Rhodes

The Luna Bar
The Luna har varit en familjeägd bar sedan 1983 

och är en av de platserna som du kan hänga på

hela veckan. Den bästa tiden att vara här är på

kvällen då lokalbefolkningen kommer och festen

verkligen sätter igång.

Adress: Iraklidon 92, Ialisos, Ixia, Rhodes

Telefon: +30 2241 090 806

Internet: www.thelunabar.com

Colorado Club
Colorado Club har tre olika partysektioner och 

två dansgolv där du kan dansa loss hela natten.

Musiken varierar på varje våning och

bartendrarna serverar svalkande, goda drinkar

hela natten lång.

Adress: 57 Orfanidou Street, Rhodes

Telefon: +30 224 1075120

Internet: www.colorado.com.gr

Captain Hook
Captain Hook erbjuder ett stort urval av whisky 

och bourbon som du kan njuta av undertiden du

lyssnar på 70-tals rock, heavy metal och andra

grymma klassiker. Om du blir förvirrad mellan

alla olika sorter så hjälper bartendern dig mer än

gärna.

Adress: 40 Orfanidou Street, Rhodes

Telefon: +30 2241 076 152

Eclipse Bar
Se till att du besöker den här baren i början på 

din resa för att det är ett av de ställena som du

kommer att vilja komma tillbaka till. Det är en

stor utomhus klubb i Pefkos som spelar allt från

de senaste hitsen till härliga klassiker.

Adress: On the road to Lardos, Pefkos, Rhodes

Oasis Bar
Oasis Bar är ett roligt och avslappnat ställe med 

frågesportskvällar, festkvällar och helt enkelt

kvällar där du bara har en rolig stund och träar

nya människor. Maten är utmärkt och du kan

svalka dig med ett dopp i poolen när det blir för

varmt.

Adress: Beach Road, Pefkos, Rhodes

Pepito's Cocktail Bar
Pepito's har ett av de största sortimenten av 

cocktails på Rhodos så se till att du har bestämt

dig för vad du ska ha innan du beställer eller be

bartendern att överraska dig med något sött.

Adress: Kalitheas Avenue, Faliraki, Rhodes

The Grapevine Cocktail Bar
The Grapevine Cocktail Bar är en härlig liten 

plats med en mysig uteservering med utsikt över

Lardos torget, vilket gör detta till ett utmärkt

ställe att sitta och titta på folk. Du välkomnas

med varma leenden och i baren hittar du

svalkande och uppfriskande drinkar.

Adress: Lardos Square, Lardos, Rhodes

Telefon: +30 224 4044 517

Courtyard Bar
Det sägs att det här är en av de vänligaste 

barerna i Lindos. Jack, ägaren, är väldigt vänlig

och på kvällar med live musik kan du höra

honom spela på en grekisk Bouzouki, varför inte

prova att dansa med?

Adress: Lindos Village, Rhodes

The Waterside
The Waterside ligger bakom Lindos busshållplats
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och är ett perfekt ställe för att hänga vid poolen

hela dagen. De har en stor svalkande pool med

en modern lounge att koppla av på och en bar

som serverar mat och, naturligtvis, goda drinkar.

Adress: Lindos, Rhodes

Champers Pub
Champers Pub kan lätt bli ett av dina favorithak i

Faliraki. Den ligger längst med gatan och är en

typisk drink- och dansbar.

Adress: Ermou St, Faliraki, Rhodes

Telefon: +30 2241 085 939

Blue lagoon
Blue lagoon är inredda utefter ett Pirates of the 

Caribbean tema men med härlig grekisk musik.

Detta är ett riktigt familjeställe där alla har roligt

och dansar, från mormor till småbarn, var inte

rädd för att ställa dig upp och var med!

Adress: 2, 25th Martiou, Rhodes Town, Greece

Telefon: +30 22410 32632

Internet: www.lepalais.gr

Pylona Arms
Pylona Arms är det perfekta stället att gå till för 

att känna sig som en riktig grek. De esta

gästerna här bor på Rhodes så sitt ner, ta en

Ouzo och delta i konversationerna.

Adress: Pylona, Rhodes

SHOPPING

weisserstier (image cropped)

Shopping i Rhodos kan vara en fantastisk och 

spännande upplevelse. Kombinationen av

traditionella och moderna marknader ger dig

som besökare en unik shoppingupplevelse. Det

nns två olika sorters marknader i en och samma

stad. Folklormarknaden och den nya marknaden

med alla de kända märkesaärerna. Till och med

öppettiderna för det två marknaderna skiljer sig.

Aärerna i Gamla stan har öppet till sent på 

kvällen eftersom deras kunder framför allt är

turister. Gatorna Aristotelous och Sokratous och

alla gator runt Ippokratous-platsen är hjärtat av

Gamla stans shoppingområde. Färgglada

paraplyer, massor av souvenirer,

juveleraraärer, presentartiklar och folkmassor

gör att detta område känns som en heldags

marknad.

Om du söker stilfulla och trendiga kläder måste 

du besöka Nya marknaden på Sofokli

Venizelou-gatan och Kyprou-platsen. I

Archangelos kan du hitta krukor och de

traditionella läderkängorna som de gamla öborna

brukade bära.

Smycken, klockor, etnosaker, keramik, trendiga 

och dyra kläder från de mest populära märkena,

du kan hitta nästan allt du vill ha bara genom att
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gå på gatorna i Gamla och Nya stan.

Greca Natural Products
På Greca Natural Products hittar du alla 

naturliga produkter som du har letat efter. Ta

hem en liten del av Grekland i väskan med

olivolja, oliver, paté, honung i olika smaker,

Chios mastix produkter och hemlagad sylt.

Adress: 78-80 Socrates,Old Town, Rhodes

Telefon: +30 22410 77380

Internet: www.naturagreca.com

Escada
Escada är ett starkt feminint varumärke för den 

moderna, självständiga kvinnan. Det är ett av

världens ledande lyxmärken där du hittar allt

från vackra klänningar och arbetskläder till

parfymer och skor.

Adress: Amerikis 59, Rhodes

Telefon: + 30 22410 39007

Internet: www.escada.com

Raxevsky
Välkommen till en av de största återförsäljarna 

av kläder för kvinnor i Grekland. På Raxevsky

hittar du en personlig look för varje tillfälle med

roliga och färgglada mönster.

Adress: Amerikis 85, Rhodes

Telefon: +30 2241 026 692

Internet: www.raxevsky.com

Gant
Gant är ett av de största amerikanska 

varumärkena inom sportkläder för kvinnor, män

och barn. Här hittar du inte bara snygga

vardagskläder med hög kvalitet men även

klockor, skor och väskor.

Adress: Dimitriou Theodoraki 47, Rhodes

Telefon: +30 2241 7543

Internet: www.gant.com

La Coste
La Coste är ett franskt klädföretag med 

förmodligen den mest kända krokodilen i

världen. Deras signatur plagg är den berömda

polotröjan men de har även en hemavdelning,

skor, klockor och mycket mer.

Adress: 52 rue Socratous, Old Town, Rhodes

Telefon: +30 22410 256 84

Internet: www.lacoste.com

Sephora
Sephora är ett av de ledande kosmetiska 

varumärkena i USA och Europa. Deras sex

ledord är erfarenhet, frihet, information, val,

service och garanti. Oavsett vad du letar efter, så

har de det och mer!

Adress: Amerikis 4, Rhodes

Telefon: +30 2241 020804

Internet: www.sephora.gr

Pepe Jeans
Varumärket Pepe Jeans startades på Portobello 

Road, Nothing Hill i London år 1973. Nu har det

vuxit till en ledande denimvarumärke runt om i

världen, som inte bara säljer jeans men även

kläder, skor och accessoarer för kvinnor, män

och barn.

Adress: Grigoriou Lambraki 40, Mandraki, Rhodes

Telefon: +30 22410 29985

Internet: www.pepejeans.com

Market - Laiki
Varje onsdag och lördag är du välkommen att 

besöka den här gatumarknaden. Här hittar du

solkysst frukt och grönsaker och många andra

typiska läckra grekiska godsaker.

Adress: Taxiarxhis cemetery, Rhodes
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BRA ATT VETA

francesco sgroi (image cropped)

Rhodes Internationella Flygplats
Rhodos internationella ygplats Diagoras ligger 

16 km från stadens centrum, nära byn Paradissi.

Du kan ta en lokalbuss in till staden. Den sista

bussen avgår från ygplatsen kl. 23.30. Det går

även bra att ta taxi, kostnaden beror på när du

åker, hur mycket trak det är och hur mycket

bagage du har.

Adress: Diagoras, Rhodes

Telefon: +30 2241 088700

Internet: www.rhodes-airport.org

Kollektivtrafik
Rhodos har ett mycket väletablerat bussnätverk 

som förbinder alla byar med staden vilket gör att

du inte behöver hyra bil. En motorcykel är i så

fall snabbare och bättre.

Taxi
Taxi & Transportation Rhodes

Telefon: +30 22410 69800 / +30 22410 69600

Internet: www.rhodes-taxi.gr

Post
Det nns många postkontor i staden så du 

behöver inte gå långt. Postens huvudkontor

ligger på Eleftherias-gatan.

Adress: Eleftherias Str, Mandraki, Rhodes

Telefon: +30 22410 22212

Apotek
Alla apotek i Rhodos har en skylt i fönstret som 

anger vilka apotek som är öppna utöver de

vanliga öppettiderna och deras adress.

Telefon
Landskod: +30

Riktnummer: 22410

Elektricitet
220 Volt

Folkmängd
117 000

Valuta
1 euro/€ = 100 cent

Öppettider
Måndagar, onsdagar och lördagar kl. 9-15.
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-14 och 17-21. Stora 
köpcentrum har öppet även efter kl. 14.
På söndagar är allt utom turistaffärerna stängt.
Banker: Måndag till fredag kl. 8-14.

Larmnummer
100 (om du använder lokal telefon)
Turistpolisen: +30 22410 27423

Turistinformation
Tourism Agencies Association
14, Karpathou Str., Rhodes
+30 22410 75724
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25 Martiou B2 Garivaldi C4 Panetiou C3

28 Oktovriou B2 Gavala C3 D3 Panteleimonos B1

Afstralias D3 Gialourou D4 Papagou B2

Ag Ioannou B3 B4 Grammou B4 Papalouka A2 B2

Ag Nikolaou D4 Griva G B2 Papanikolaou B1

Agias Anastasias C4 Himaras A3 B3 Pat Germanou C4

Agias Lavras B4 Ierou Lohou B2 Pavlidi B4

Agion Anargiron B4 Ionos Dragoumi B2 Pavlou Mela B3

Agiou Georgiou D4 Ippoton C3 Peloponissou C4

Akti Kanari A2 Ipsilandou D4 Perikleous C3

Akti Miaoyli A2 Irinis C3 Pili Ag. Athanasiou C3

Akti Sahtouri C3 Irodotou C3 Pili Ag. Ekaterinis C3

Al Diakou B2 Iroon Politehniou B2 Pili Ag. Ioannou C3

Alexandrias Sq C2 Kanada D3 D4 Pili Ambouaz B3

Amarandou B2 Kapodistriou D4 Pili Karetou D3

Amerikis B2 Karaiskaki B4 Pili Milon D3

Ammohostou B2 Karpathou B2 C2 Pili Panagias C3

Andronikou C3 Kassou B1 Pindou A3

Apolonion B3 Kastelorizou B1 Pithagora C3

Aristotelous C3 Kathpouli B1 B2 Plastira B2 C2

Arkadiou A2 Kazouli I B2 Riga Fereou B3

Astipaleas B1 Kennedy A3 Rimini Sq C2

Athinas Square C3 Kiprou Square B2 Rodiou P B4

Averof C2 Kleovoulou Sq B3 C3 S Zervou D4

Botsari C4 Kodrigtonos C4 Sava N B1

Chalkis B1 Kolokotroni D4 Socratous C3

Damaskinou D4 Komninon B4 Sof Venizelou B2

Diagoridon A3 B3 Konst. Paleologou B4 Souliou B3

Diakou C4 D4 Koundourioti Square B2 C1 Str Zissi D3 D4

Dilmberaki B2 Kritis B2 Them Sofouli B3 B4

Dimokratias B3 C4 Laskou A2 Themeli B2

Dionissiou D3 Lemessou B4 Theoliskou C3

Efstathiou B2 Makariou B2 C2 Theotokopoulou B4

Ekatonos D3 Makrigianni D4 Thisseos C3 D3

El Venizelou B2 Mandilara N B2 Thoukididi C3

Eleftherias Square C2 Messologiou B3 Tilou B1

Enoplon Dinameon A3 Metaxa Ioani A2 B2 Timokreondos B3 C3

Erganis Athinas B4 Mitropoleos C4 Tlipolemou C3

Erithrou Stavr B2 Moushou D4 Valaoriti A2

Ermou C3 Navarinou B3 Vas Georgiou Sq B2

Ernest Bevin D4 Neoriou Square C2 C3 Vas Irakliou B4

Eshilou C3 Nikitara D4 Venetokleon C4 D4

Ethnikis Antistaseos B4 Nissirou B1 Vironos C4 D3

Fanouraki B2 Omirou C3 Volonaki B4

Fidia C3 D3 Orfeos B3 Voriou Ipirou A3 B3

G Leontos B2 Pan Silogou A2 Voulgaroktonou B4

Galias B2 C2 Panagouli C4 D4 Xanthou D4
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