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Se & gJøRe
det finnes reisemål som, uansett hvor gjennom-
turistifiserte de er blitt, har evnen til å reise seg fra 
asken og starte på nytt. Slik er det med Rhodos, 
som i løpet av de siste årene har vært igjennom 
store forandringer. Rhodos’ gamle bydel står på 
UneSCos verdensarvliste og er ikke mer bare til for 
turister. Byens egne innbyggere har sakte, men sik-
kert forvandlet den til en levende bydel igjen. Men 
Rhodos er så mye mer enn bare en by, Rhodos er 
også en øy med en levende landsbygd, det er det 
mange som glemmer. ta bussen til noen av lands-
byene, sitt på torget, nyt livet i fred og ro og opplev 
et Rhodos bortenfor turismens vrimmel.

Rhodos eR en by der kir-
ketårn og minareter møtes. 
de antikke stedene Lindos, 
Kamiros og Yalisos dannet 
til sammen en ny by på 
400-tallet f. Kr., som fikk 
navnet Rhodos.

det som mest har preget 
dagens Rhodos, er Johan-
niterriddernes bygninger. 
disse ridderne kom til øya i 
1309 og ble der til 1522. da 
tok tyrkerne over. I 1912 
ble Tolvøyene italiensk eie. 
Først i 1947 ble Rhodos 
og de øvrige øyene greske 
på ordentlig. Italienerne 

bygget offentlige bygninger 
i Mandraki-havnen, men 
også jordbruksbygdene i 
Kolymbia, Agios Pavlos og 
eloussa. nå er dette en 
arkitektur man har begynt å 
sette pris på igjen. Rhodos’ 
mange kulturminner fra 
ulike tider ligger der side 
ved side, men selvsagt har 
også turismen satt sitt preg 
på både øya og byen.

SeveRdigheteR
den hyggeligste måten å 
se byen på er å ta det lille 
toget som går fra nasjonal-

teateret. Man må være der 
i god tid, for det er utrolig 
populært, og alle vinker når 
det kommer tøffende.

den gaMle  
Bydelen
Bymuren som omgir bykjer-
nen fra middelalderen, er 
mer enn fire kilometer lang. 
Innenfor finnes det sever-
digheter som Riddergaten, 
det arkeologiske museet, 
stormesterpalasset og 
suleimanmoskeen.

Adresse: Plateia Arinos, 
den gamle bydelen

kUnStMUSeet 
dette museet har en av 
hellas’ beste samlinger av 
moderne gresk kunst. 
Adresse: ved hundre 
palmer, like ved akvariet

akvaRiet 
her kan man se hvilket 
intensivt liv som finnes 
under vannet. selve bygnin-
gen er en arkitektonisk perle 
fra den italienske tiden.
Adresse: ute på odden

det JødiSke 
MUSeet og  
Synagogen
I dag er det cirka 40 jøder 
igjen på Rhodos, de andre 
ble utryddet under andre 
verdenskrig. synagogen 
Kahal shalom er fra 1500-
tallet, og museet viser hvor-
dan den jødiske forsam-
lingen levde i kvartalet La 
Juderia i den gamle bydelen.
Adresse: dossiadou, den 
gamle bydelen, like ved 
sjøhestfontenen

 taR Man Seg en 
RUndtUR på øya, 
BøR Man ikke gå 
glipp av den tRa-
diSJonelle landS-
Byen lahania.  
helSt nede i SøR  
ved pRaSSoniSSi 
holdeR windSUR-
feRne til.

Monte SMith
oppe i høyden ligger 
restene av det antikke 
Rhodos, tempelruiner og et 
stadion. området er popu-
lært blant joggere, og sol-
nedgangen over symi er 
spektakulær.
 
haMaM 
et gammelt, vakkert reno-
vert tyrkisk bad der man 
kobler av i en og en halv 
time for 1,5 euro. Ta med 
håndkle, sepe og sjampo. 
Ingen massasje.

lindoS
Ligger cirka 60 km sør for 
Rhodos by på østkysten. 
Landsbyen er vakker, og 
Akropolen verd å se. dess-
verre er det altfor mange 
turistbusser her samtidig, 
derfor kan det bli veldig 
trangt i smugene.

kaMiRoS
Restene av den antikke 
byen ligger cirka 30 km 
fra Rhodos på vestkysten 
og er en utgravning verd 
navnet. 
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StRendeR
KYsTen På vesTsIden 
kalles for blåsesiden fordi 
vinden nesten alltid står på 
der. Østkysten er betyde-
lig roligere. vil man bade 
inne i byen, er elli Beach 
mest populær, og går man 
ut på odden ved akvariet, 
kan man velge mellom vind 
og vindstille. det finnes 
ingen solstoler eller para-
soller der ute. Cirka seks 
kilometer nede på øst-
kysten ligger Kallithea, en 
samling små viker med 
tavernaer. Buss 20 går 
fra Kypros-torget og stop-
per på hovedveien, kryss 
den og gå et lite stykke i 
bussens kjøreretning, så 
til venstre. der står skil-
tet til oasis Beach, stran-
den som har et lite kapell 
hugget ut i klippen og en 

veldig koselig taverna. 
Lengre nede på samme 
kyststrekning ligger den 
lange Afandou-stranden, 
langgrunn og barnevenn-
lig. ved Traganou er det 
en taverna, men drar man 
ikke dit, bør man ta med 
seg matpakke. enda lengre 
ned ligger stegna. stedet 
har en fantastisk beliggen-
het og ikke mange turister. 
sving til venstre ved havet, 
der ligger taverna Louisi-
tania og Koza’s studios, 
hvor man kan overnatte 
med føttene nesten i havet. 
Tar man seg en rundtur på 
øya, bør man ikke gå glipp 
av den tradisjonelle lands-
byen Lahania. helst nede i 
sør ved Prassonissi holder 
windsurferne til.

skandinaver her, og ved 
stengetid mest greske gjester.
Adresse: el. venizelou 16–18
Tlf.+ 30 2241039805

Red
drives av stavros og hans 
norske fru sissel. et sted 
med store ambisjoner i et 
moderne miljø. Kjente Tv-
kokker hjelper til med å 
komponere menyen. det 
samme paret driver også 
viktoria, litt lengre oppe i 
samme gate, et sted med 
mer mat av typen gresk 
husmannskost.
Adresse: Papanikolaou 25 
Tlf. +30 2241030377

MediteRRaneo
en bra liten italiener, som 
en forandring til det greske. 
Mamma Maria står ved gry-
tene, og hennes Pasta Gam-
beroni er alene verd en reise.
Adresse: Griva 104
Tlf. +30 2241035765

nioChoRi 
den lille tavernaen drives 
av kvartalets slaktere, og 
gamle mormor står ved 
grytene, hvilket garanterer 
ekte hjemmelaget.

Adresse: I. Kazouli, ved st. 
Mariakirken

Mandala 
I den gamle bydelen finner 
man denne restauranten i 
en overdådig hage. Kokken 
er en fransk kvinne. Iblant 
har man levende musikk her. 
Menyen er internasjonal.
Adresse: sofokleos 38
Tlf. +30 2241038119

MaRCo polo 
I hotellet med samme 
navn finner man et utmer-
ket lunsjalternativ inne i en 
fredfull bakgård. Menyen er 
økologisk og enkel, miljøet 
superb.
Adresse: Agios Fanuriu 
40–42, den gamle bydelen
Tlf. : + 30 2241025562

MavRikoS
en klassiker som har vært 
å finne i Lindos siden 1930-
tallet og fremdeles drives 
av samme familie. Restau-
ranten har fått flere priser 
og er berømt i hele hellas.
Addresse: Torget i Lindos
Tlf. +30 2244031232

Mat & dRikke
ReStaURanteR
Man bør unngå stedene med papegøyer og inn-
kastere, og nå bør man også unngå alle ferdige 
menyer for 10–12 euro som turistfellene annonse-
rer med, for de er sjelden verd det de koster. gre-
kerne selv går gjerne på kafeneio, et enkelt sted 
med husmannskost for dagen. 

tSipoRadiko 
et hull i veggen med 
utsøkte småretter som 
inntas med tsiporadiko eller 
souma, grekernes svar på 
grappa.
Adresse: Akti Miaouli, 
på blåsesiden ved havet 
bakom bargaten

wondeR 
Utmerkede Wonder ligger 
i en deilig hage. drives 
av svensker og anses for 
å være en av de beste 
restaurantene på Rhodos. 
Menyen er Middelhav med 
litt skandinavisk touch. 
ved åpningstid er det mest 
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BaReR & nattelivkafeeR

ChRiStoS gaRden 
en svært romantisk bar 
med blomstrende sjasminer 
inne i en vakkert steinlagt 
bakgård i den nye bydelen. 
her spiller man moderne 
gresk musikk.
Adresse: Griva 102
Tlf. +30 2241032144

BaRgaten  
oRfanidoU
et konsentrat av engelske, 
irske, skandinaviske og 
andre barer med varier-

ende lydstyrke og publi-
kum. el Corazon, Plaza og 
Pepes Bodega er andre 
pålitelige nattadresser. 
her ligger også gaybaren 
Berlin.

ColoRado
Underholdningstempelet i 
bargaten opptar tre etasjer. 
her finnes det en bar eller 
musikkstil for alle. I nederste 
etasje spilles det liverock.
Adresse: orfanidou
Tlf. +30 2241075120

Miltiadon 
et lite trangt smug som er 
den gamle bydelens svar 
på bargaten, der det meste 
begynner å skje rundt mid-
natt. Theatro, Angel og 
havana er de stedene 
som dominerer smuget, 
der et mikset publikum av 
trendy ungdommer og litt 
eldre kulturpersonligheter 
samles. 

Rundt torget Plateia 
Arinos litt høyere opp i 

BeSaRa
en liten kafé med sterk 
trendatmosfære. sara selv 
har full kontroll på hvilke 
evenementer som går 
av stabelen i kvartalene 
rundt omkring. hun driver 
også Restaurant nektar & 
Ambrosia vegg i vegg.
Adresse: sofokleous 11–13, 
den gamle bydelen
Tlf. +30 2241030363

den tyRkiSke 
kafeen 
huset er flere hundre år 
gammelt og har et herlig 
miljø for en drink eller en 
kopp kaffe. Man kan også 
røyke vannpipe her.
Adresse: sokratous 66, 
den gamle bydelen

BoUdoiR
Lekrest i byen! Ligger rett 
overfor televerket oTe, og 
publikum er en blanding av 
elegante damer med dyre 
shoppingposer, ungdom-
mer og trendnisser. 

Interiøret med lamper 
som ser ut som utstillings-
dukker er spektakulært.
Adresse: Martoiu 26 
Tlf. +30 2241070971

SwedCo
Kalles også det svenske 
bakeriet. God kaffe og store 
”smörgåsar”, i tillegg til 
svensk bakverk. Grekerne 
elsker å gå hit. Filialen 
Tarantella ligger på soufo-
uli like ved det antikke sta-
dionet, og Palas ligger ved 
diagoras-stadion.
Adresse: Iroon Polytechniou 
4, ved casinoet
Tlf. +30 2241035660

kontiki
var tidligere en flytende 
restaurant med marint 
preg, men er nå ombygd og 
renovert til det ugjenkjen-
nelige. å sitte på øvre dekk 
og ta en kaffe eller en drink 
i solnedgangen er aldri feil. 
serverer også mat.
Adresse: Mandraki-havnen

 UndeRhold-
ningSteMpelet i 
BaRgaten opptaR 
tRe etaSJeR. heR 
finneS det en BaR 
elleR MUSikkStil 
foR alle. i nedeR-
Ste etaSJe SpilleS 
det liveRoCk

den gamle bydelen finner 
man vannhull som Mooi og 
Badus, med hovedsakelig 
gresk publikum.
Adresse: den gamle bydelen

Sand
stilfull bar som frekvente-
res av litt yngre skandina-
ver, og som har både dJ og 
levende musikk noen dager 
i uken.
Adresse: Appoloniou 
Rodiou 61 
Tlf. +306945358349
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BaReR & nattelivkafeeR

ChRiStoS gaRden 
en svært romantisk bar 
med blomstrende sjasminer 
inne i en vakkert steinlagt 
bakgård i den nye bydelen. 
her spiller man moderne 
gresk musikk.
Adresse: Griva 102
Tlf. +30 2241032144

BaRgaten  
oRfanidoU
et konsentrat av engelske, 
irske, skandinaviske og 
andre barer med varier-

ende lydstyrke og publi-
kum. el Corazon, Plaza og 
Pepes Bodega er andre 
pålitelige nattadresser. 
her ligger også gaybaren 
Berlin.

ColoRado
Underholdningstempelet i 
bargaten opptar tre etasjer. 
her finnes det en bar eller 
musikkstil for alle. I nederste 
etasje spilles det liverock.
Adresse: orfanidou
Tlf. +30 2241075120

Miltiadon 
et lite trangt smug som er 
den gamle bydelens svar 
på bargaten, der det meste 
begynner å skje rundt mid-
natt. Theatro, Angel og 
havana er de stedene 
som dominerer smuget, 
der et mikset publikum av 
trendy ungdommer og litt 
eldre kulturpersonligheter 
samles. 

Rundt torget Plateia 
Arinos litt høyere opp i 

BeSaRa
en liten kafé med sterk 
trendatmosfære. sara selv 
har full kontroll på hvilke 
evenementer som går 
av stabelen i kvartalene 
rundt omkring. hun driver 
også Restaurant nektar & 
Ambrosia vegg i vegg.
Adresse: sofokleous 11–13, 
den gamle bydelen
Tlf. +30 2241030363

den tyRkiSke 
kafeen 
huset er flere hundre år 
gammelt og har et herlig 
miljø for en drink eller en 
kopp kaffe. Man kan også 
røyke vannpipe her.
Adresse: sokratous 66, 
den gamle bydelen

BoUdoiR
Lekrest i byen! Ligger rett 
overfor televerket oTe, og 
publikum er en blanding av 
elegante damer med dyre 
shoppingposer, ungdom-
mer og trendnisser. 

Interiøret med lamper 
som ser ut som utstillings-
dukker er spektakulært.
Adresse: Martoiu 26 
Tlf. +30 2241070971

SwedCo
Kalles også det svenske 
bakeriet. God kaffe og store 
”smörgåsar”, i tillegg til 
svensk bakverk. Grekerne 
elsker å gå hit. Filialen 
Tarantella ligger på soufo-
uli like ved det antikke sta-
dionet, og Palas ligger ved 
diagoras-stadion.
Adresse: Iroon Polytechniou 
4, ved casinoet
Tlf. +30 2241035660

kontiki
var tidligere en flytende 
restaurant med marint 
preg, men er nå ombygd og 
renovert til det ugjenkjen-
nelige. å sitte på øvre dekk 
og ta en kaffe eller en drink 
i solnedgangen er aldri feil. 
serverer også mat.
Adresse: Mandraki-havnen

 UndeRhold-
ningSteMpelet i 
BaRgaten opptaR 
tRe etaSJeR. heR 
finneS det en BaR 
elleR MUSikkStil 
foR alle. i nedeR-
Ste etaSJe SpilleS 
det liveRoCk

den gamle bydelen finner 
man vannhull som Mooi og 
Badus, med hovedsakelig 
gresk publikum.
Adresse: den gamle bydelen

Sand
stilfull bar som frekvente-
res av litt yngre skandina-
ver, og som har både dJ og 
levende musikk noen dager 
i uken.
Adresse: Appoloniou 
Rodiou 61 
Tlf. +306945358349
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Shopping
etter krigen var Rhodos så utarmet at øya ble fri-
handelsområde. det som fremdeles er billigere enn 
i hellas for øvrig, er gull, pels, sprit og paraplyer. 

dyktig optiker. Trendy sko og  
lærvarer selges hos o.K. 
Creation, sokratous 68, den 
gamle bydelen. På sokra-
tous 6–8 ligger frisbee med 
litt mer eksklusive klær, og di 
più, ermou 71 i den gamle 
bydelen selger fine italienske 
merker.

BoalteRnativeR

Spot hotel
Midt i Gamlebyen i Rhodos 
by ligger dette sjarmerende 
budgethotellet. her kjenner 
gjesten seg hjemme og vil 
helst ikke dra herfra – mye 
takket være Lee og hans 
kone. Mer et backpacker-
sted hvor folk omgås enn 
et komfortabelt feriehotell. 
Pris for et dobbeltrom: fra 
50 euro. (dyrere i høyses-
songen)
Adresse: odos Perikleous 21
Tlf. +30 224 10 347 37
www.spothotelrhodes.gr/

CaSa antiqUa 
studios i et tradisjonelt 
gammelt hus med fin hage. 
Ligger like ved st. Mariakir-
ken og casinoet i den nye 
delen av byen, men i en 
liten gate med stor sjarm. 
Adresse: Amarandou 8
Tlf. +30 2241026206

floRida 
et enklere familiehotell 
som ligger sentralt, men 
likevel i en stille gate like 
ved st. Mariakirken. Mye 

MaRCo polo 
et lite, vakkert designhotell, 
med egen kafé. hotellet 
ligger i en trang gate. Inn-
redning i orientalsk stil med 
moderne innslag. huset 
har aner fra både mid-
delalder og tyrkisk tid på 
Rhodos, og et av rommene 
er et ombygd hamam. 
hagen er en oase.
Pris for et dobbeltrom:  
fra 100 euro
Adresse: Agios Fanuriu 
40–42, den gamle bydelen
Tlf. + 30 2241025562

nikoStakiS
de to moteskaperne som 
har kledd opp alle fra sofia 
Loren til Jackie onassis har 
gjort om moteatelieret sitt til 
Fashion hotel. smakfullt inn-
redet i orientalsk stil og med 
en bedårende liten patio 
hvor man kan få frokost.
Pris for et dobbeltrom: fra 
150 euro
Adresse: Panetiou 25, den 
gamle bydelen
Tlf. +30 2241070773
www.nikostakishotel.com

deT BesTe PARAPLY-
soRTIMenTeT finner man 
på Kalafatas, ved Kypros-
plassen, her er det både 
originaler og kopier. Mari-
nos, 28 octovrio 23–25, har 
et stort utvalg greske viner, 
og skal man kjøpe fin mer-
kewhisky, har The Celler of 
Knights, under trappen ved 
torget i den gamle bydelen, 
det beste og rimeligste utval-
get. Anastasia Triantafillou 
produserer økologisk vin på 
veien til sommerfugldalen, 
der kan man gå inn og prø-
vesmake. Midt imot ligger 
en butikk som selger andre 
lokale økologiske produkter.

FoR eKTe sMYKKeR 
er Athina, Aristotelous 10, 
den gamle bydelen, en bra 
adresse. Pepe’s Bodega, 
Mandilara 12, selger anner-
ledes pashminasjal samt 
vesker og accessoirer av 
bedre sort. natura GReCA, 
sokratous 78–80, har øko-
logisk olivenolje, honning og 
krydder, samt olivensepe, 
pimpestein og ulike skjønn-
hetsprodukter laget av oli-
venolje eller mastika. vare-
huset Pappou, 25 Martiou 
7, like ved telefonselskapet 
oTe, har stort utvalg av sol-
oljer og sjampo på gateplan 
og en hyggelig matvareav-
deling i kjelleren. der finner 
man billige olivenseper blant 
vaskemidlene. vaskesvam-
per bør man alltid kjøpe 
ublekede av beste kvalitet, 
da holder de i flere år.  
Briller er billigere enn 
hjemme. orestes Loukaidis, 
sofokli venizelou 9, er en 

Marked: onsdager og lør-
dager ved Zephyros, tors-
dager ved diagoras-sta-
dion. her kan man kjøpe 
frukt og grønt fra landsby-
ene, men også olje, oliven 
og krydder samt billige 
klær. 

 anaStaSia tRi-
antafilloU pRodU-
SeReR økologiSk 
vin på veien til  
SoMMeRfUgldalen, 
deR kan Man gå  
inn og pRøveSMake.

Destinasjon: rhoDos
 Se & gJøRe  Mat & DRIKKe  KafeeR  BaReR & NattelIv  SHOPPINg  BOalteRNatIveR  gReIt å vIte



flyplaSS
diagoras, døpt etter en 
olympiavinner fra øyas 
antikke tid. Taxi inn til 
sentrum tar et kvarter og 
koster cirka 15 euro. 

kollektivtRafikk
Busstasjonen ligger ved 
Mandraki-havnen, og bus-
sene trafikkerer både byen 
og alle landsbyene.

taxi
det finnes en taxistasjon i 
Mandraki og en på hjørnet 
av Al. diakou og sof. venit-
zelou. Radiotaxi tlf. +30 
224 10 647 12. 

apotek (vakt)
vaktlege, apotek 1434. 
samtlige apotek har opp-
slag i vinduet med adresse 
til det apoteket i området 
som har vakt. 

tannlege (vakt)
1434, eller spør på nær-
meste apotek.

fakta

innByggeRe
130 000, hvorav cirka 
57 000 i Rhodos by

StøRRelSe
1401 kvadratkilometer

valUta og 
oMtRentlig 
kURS
1 euro = cirka 8,00 
noK
inteRnett
www.greecetravel.com/
rhodes
www.kalimera.nu
www.rhodos.gr

aviSeR
Athens news er en 
nyhetsavis på engelsk 
som kommer ut hver 
fredag. Internasjonale 
aviser selges i mange 
butikker.

nødnUMRe
Brann: 199  
Lege: 166
Politi: 100

gReit å vite 

tURiStByRå i Byen
Adresse: Makariou & Papa-
gou    
Tlf. +30 2241044 330, 
2241044 333

åpningStideR
Mandag og onsdag. 09.00–
14.30, tirsdag, torsdag, 
fredag 09.00–14.30, 17.30–
20.30, lørdag 09.00–15.00. 
Andre åpningstider kan fore-
komme.

80-tallsfølelse. en del rom 
har tekjøkken og AC. disse 
kvartalene er den gamle 
delen av den nye byen.
Pris for et dobbeltrom: fra 35 
euro.
Adresse: Amarandou 5,
Tlf. +30 224 10 221 11

koza’S StUdioS 
Ligger direkte ved havet 
på østkysten cirka 3 mil fra 
byen og bare en grusvei 
skiller huset fra stranden. 
Tekjøkken og AC. 
Pris for et dobbeltrom:  
fra 40 euro
Adresse: stegna
Tlf. +30 224 40 226 54

SpiRit of the 
knightS BoUtiqUe 
hotel
designet luksus med per-
sonlig touch midt i Rhodos 
by. Renslighet er ett av 
dette hotellets kjennemer-
ker. Litt dyrt, men veldig tri-
velig om du har pengene. 
dobbeltrom: fra 250 euro 
Adresse: 14 Alexandridou
Tlf. +30 224 10 397 65 kaRt
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RePRodUseRes. eMMA PUBLIshInG AB 
FoRsØKeR å hoLde InFoRMAsJonen så 
KoRReKT soM MULIG. eMMA PUBLIshInG 
AB eR IKKe AnsvARLIG FoR ØKonoMIsK 
TAP I FoRBIndeLse Med BenYTTeLse  
Av denne GUIden. MAIL sYnsPUnKTeR  
TILL GUIdeR@eMMA-PUBLIshInG.se. 
CoPYRIGhT eMMA PUBLIshInG AB.

poSt
det sentrale postkontoret
Adresse: Mandraki-havnen 

telefon
Landsnummeret til hellas 
er +30

Destinasjon: rhoDos
 Se & gJøRe  Mat & DRIKKe  KafeeR  BaReR & NattelIv  SHOPPINg  BOalteRNatIveR  gReIt å vIte


