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1. Naturupplevelser
Filerimos, det gröna berget strax ovanför 
byn Ialyssos på västkusten är en populär 
plats att besöka. Vid det höga marmor-
korset upp till höger får du en fantastisk 
utsikt över havet, de turkiska bergen samt 
flera av Rhodos byar nedanför. På denna 
plats finns numera en mängd påfåglar,
otroligt vackra med sina färggranna 
plymer. Vi kör vidare längs med västkus-
ten mot Fjärilsdalen eller Petaloudes 
som den kallas på grekiska. Under den 
varmaste årstiden, cirka mitten av juni till
mitten av september finns de berömda 
fjärilarna i tusental. Dalgången erbjuder 
skön svalka under varma sommardagar.

Därefter kör vi tillbaka ner mot hu-
vudvägen och fortsätter söderut. Kanske 
passar vi också på att äta en enkel grekisk 
lunch på någon liten taverna utmed vä-
gen. Vi fortsätter till vänster i byn Kalavar-
da och kör upp mot Salakos. Högt uppe i 
bergen ovan byn finns en naturlig vatten-

källa varifrån en stor del av dricksvattnet 
i Rhodos stad kommer. I detta område 
finns också en vacker dalgång och har 
vi tur kan vi även här se samma fjärilar 
som i Fjärilsdalen. Vill du bada denna 
dag och inte trängas med soldyrkare kan 
du stanna till vid stranden i Kalavarda på 
hemvägen.

2. Sol & bad
När det gäller sol och bad har vi flera turer 
som dessutom gärna kan kombineras 
med varandra. Här presenterar vi några 
av våra favoriter: Kör cirka åtta kilometer 
ut från Rhodos stad på den östra sidan 
till den före detta kurorten Kallithea. I 
Kallitheaområdet finns fem olika badvikar 
med tillhörande tavernor där du kan äta 
lunch. Fisk och skaldjur brukar vara ett 
säkert kort. Vattnet är ganska djupt och
oftast badar du direkt från klipporna. 
Åker du tillsammans med barn passar
den långgrunda sandstranden i Faliraki 
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Med bil på Rhodos 
på egen hand
Rhodos är den största och grönaste av Tolvöarna och sedan flera decennier en 
av Greklands mest älskade semesteröar. En perfekt sol- och badö, med långa fina 
naturstränder och flest soldagar av alla de grekiska öarna. Hyr bil med AVIS och 
åk på upptäcktsfärd! Hyrbil är bekvämt och du får möjlighet att upptäcka Rhodos 
på egen hand och i ditt tempo. Passa på att åka ut i naturen och besök lokala 
små byar. Vem vet, kanske finner du en egen strand? Med hyrbil får du en stor 
frihetskänsla och mycket upptäckarglädje. 



sammans med lokalbefolkningen. Om du 
vill kan du ta en tur till fots ända upp till 
toppen. Börja med att köra förbi flygplat-
sen längs västkusten, tills du kommer till 
Embonas. Här parkerar du bilen och fort-
sätter sedan till fots mot toppen. Glöm 
inte att ta med vatten! Efter vandringen 
kan du njuta av en god lunch på någon av 
byns tavernor. 

Embona är också känt för sin lokal-
producerade honung och självklart kan 
du köpa med dig en burk eller två hem. 
Fortsätt tvärs över ön mot Lindos och 
vidare mot Rhodos stad. Efter cirka 15 
minuter kommer du till en skylt mot 
Charaki, där du hittar en av öns absolut 
bästa stränder, Golden Beach. Stranden 
ligger avskilt, temperaturen är behaglig 
även på kvällen och passar perfekt för 
ett avslutande dopp innan du beger dig 
hemåt. Om du inte vill vandra upp på 
Ataviros kan du istället satsa på sightse-
eing i Embona. I närheten finns också det 
fina Kamiros Skala med sina fiskebåtar, 
och Kritinia med ett medeltida slott som 
du kan besöka.

5. Lindos med badstopp
Om du utgår från Rhodos stad eller öst-
kusten kan du börja med en liten tur via 
Kallithea springs eller Oasis klippstrand 
för ett morgondopp. Fortsätt sedan läng-
re söderut, längsmed motorvägen. Vill 
du kombinera bilturen med lite motion 

rekommenderas ett stopp vid Tsampika-
höjden och en vandring upp för de över 
300 trappstegen. Vandringen är väl värd 
besväret för väl uppe är utsikten fantas-
tisk – både ut mot havet och ön. Bilturen 
fortsätter söderut med stopp vid sand-
stranden i Charaki (även kallad Golden 
Beach) alternativt den mindre stranden 
Stegna, med ett pärlband av mysiga barer 
och restauranger som erbjuder en kopp 
kaffe, en lätt lunch eller en glass. 

Efter detta stopp är det dags att besöka 
det historiska Lindos och dess Akropolis. 
Här kan du välja att vandra upp för trap-
porna eller låta en åsna hjälpa dig upp! Är 
du inte intresserad av historia utan hellre 
vill ägna dig åt shopping, rekommenderar 
vi att du åker hit på en måndag. Då är 
alla historiska monument och museer 
stängda, vilket innebär färre besökare och 
mindre konkurrens i butikerna där du kan 
fynda bland smycken, kläder, skor, väskor 
och konstföremål. På hemresan kan du 
ta vägen via Afandou och västerut uppåt 
berget. Fortsätt mot bergsbyn Psinthos, 
här finner du mysiga lokala tavernor 
som till exempel Pigi Fasouli, som ligger 
mysigt till vid några små vattendrag. Här 
kan du smaka på grekiska delikatesser 
och lite annorlunda rätter som inte ser-
veras överallt. Efter kvällsmaten fortsätter 
bilturen tillbaka över berget och nedåt till 
västkusten via Kremasti och Ixia tillbaka 
till Rhodos stad.

bättre. Här finns också ett stort utbud av 
vattensporter. Vill du däremot ha en lugn 
skön dag på stranden lite mer för dig själv 
väljer du att köra cirka 75 kilometer från 
Rhodos stad ner till Gennadi, söder om 
Lindos. Här finns kilometerlånga strän-
der bestående av små runda stenar och 
kristallklart vatten.

Om du svänger av vid Ladiko, kommer 
du så småningom till en av öns vackraste 
och mest omtalade stränder – Antony 
Quinn Bay. Om du sett filmen ”Kanoner-
na på Navarone”, med Antony Quinn i 
huvudrollen, kan du möjligtvis känna igen 
denna mysiga lilla vik. Antony Quinn bay 
passar utmärkt för snorkling, så glöm inte 
att ta med cyklopet!

3. Historiska Rhodos 
Börja dagen med att köra upp på Fileri-
mos där Ialyssos, en av de tre antika stä-
derna på Rhodos, låg. Idag ser vi rester av 
tempel men denna plats är inte utgrävd 
i samma utsträckning som till exempel 
Kamiros. Däremot finns en kyrka med 
klosterbyggnad från Johanniterriddarnas 
tid på Rhodos samt en vacker utsikt. Vi 
kör vidare söderut cirka 35 kilometer 
till Kamiros, den andra staden där den 
arkeologiska utgrävningen visar en del 
av stadskärnan. Vi fortsätter mot Kamiros 
Skala för att äta lunch nere vid hamnen. 
Utmed vägen upp mot Kritinia syns en 
gammal fästning då vi kör vidare mot 

Embona, byn som ligger vid foten av öns 
högsta berg Ataviros. Nu är vi i centrum 
av vinodlingsdistrikten på ön. Runt torget 
i byn finns flera tavernor specialiserade 
på kött. 

Från Embona kör vi mot byarna Sianna 
och Monolithos, där man kan köpa öns 
bästa honung, oftast med smak av timjan. 
Vi fortsätter mot Vati och ut på östra 
kusten vid Gennadi, därefter norrut till 
Rhodos stolthet Lindos, den vitkalkade 
staden med sitt Akropolis högt över det 
kristallblå vattnet. Det finns ett talesätt 
som säger att har man inte besökt Lindos 
så har man heller inte sett Rhodos. Lindos 
består av små smala gränder där även 
åsnorna har sina stråk. Här finns också 
bra shoppingmöjligheter och många 
caféer där man kan dricka kaffe framåt 
eftermiddagen. 

Vill du bada finns det en sandstrand 
nedanför byn. Om du på hemvägen kör 
genom byarna Massari och Malona, om-
givs du av apelsinlundar med de sötaste 
apelsiner som finns, speciellt under 
vårmånaderna.

4. Besök toppen av ön
Ataviros (1205 m.ö.h.) är öns högsta 
punkt. Här får du en fantastisk utsikt över 
havet och du kan dessutom skymta ön 
Chalki vid horisonten. I området finns 
också flera små lokala tavernor där du 
kan njuta av en välsmakande lunch till-


