
 

 

ÜDÜLŐHELYEK 

RODOSZ VÁROS  

A főváros, az egyik legkiemelkedőbb úti célpont, az UNESCO világörökség része. A repülőtértől 

16 kmre fekszik. Rodosz lakosságának a fele itt él. Gazdag történelmi múlttal rendelkezik, ami 

minden épületen és utcán visszaköszön. A középkori fallal körülvett óváros kis utcácskáiban 

hangulatos éttermek, üzletek, tavernák, kávézók sora várja az arra járókat. A kikötőből naponta 

2 katamarán indul a törökországi Marmarisba (útlevél szükséges!).  

 

FALIRAKI  

Rodosztól 15 km-re fekszik. Homokos, lassan mélyülő tengerparttal rendelkezik, ezért a gyer-

mekes családoknak is az egyik kedvelt üdülőhelye. Rengeteg bár, étterem, üzlet és diszkó várja 

a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat. A sziget waterparkja és egy vidámpark is itt található.  

 

YALYSSOS  

Rodosz óvárosától 7 km-re, a repülőtértől 5 km-re fekszik, Rodosz sziget északkeleti részén. 

Hosszan elnyúló strandja kavicsos, és elsősorban szörfözést kedvelők szívesen látogatott terü-

lete. Az üdülőhely gyors ütemű fejlődését elsősorban Rodosz-város és a repülőtér közelségének 

köszönheti. A görög tavernákkal, eredeti görög konyhát kínáló éttermekkel tűzdelt helység él-

mény minden idelátogató számára.  

 

KALITHEA  

Rodosz városától 13 km-re, a repülőtértől 8 km-re, a tengerparttól 3 km-re egy kis domboldal-

ban található a Falrakihoz közel eső település. Központjában étterem, üzlet, bár várja az idelá-

togató kat. Eredeti, hamisítatlan görög falu. Az alant elterülő öböl kristálytiszta vize ideális bú-

vár kodáshoz, sznorkelezéshez. Kalithea egykoron a gyógyforrásairól volt közismert, ám mára a 

régi gyógyfürdők maradványainál búvárközpont található.  

 

KOLYMPIA  

Rodosz óvárosától 23 km-re, a repülőtértől 25 km-re fekvő tengerparti település. Strandja ho-

mokos, kavicsos, mely két csodálatosan szép öböl mentén található. A tengerbe nyúló sziklák, 

a festői környezet miatt ez a régió a sziget egyik legszebb részének számít. A hangulatos kávé-

zókhoz és tavernákhoz egy közel 3 km-es eukaliptusz fasor vezet. Lindos város kb. 28 km-re 

fekszik, ahova menetrend-szerinti buszokkal lehet eljutni.  

R O D O S Z  



 

IXIA 

Rodosz óvárosától 4 km-re, a repülőtértől 12 km-re található település. Gyors ütemben fejlődő 

üdülőhely, hosszú, kavicsos partszakasszal. Az állandóan fúvó kellemes szél miatt a legforróbb 

nyári napok is elviselhetővé válnak. Rengeteg vásárlási lehetőséggel is valódi görög tavernákkal 

várja vendégeit. Tengerpartján számos sportolási lehetőséggel találkozhatunk, de főként a ször-

fösök kedvelik, bizonyára a szél miatt. A megannyi bár, mulató, diszkó, étterem, taverna, kávézó 

szinte elborítják ezt a partszakaszt, mely igyekszik főként a fiatalok igényeit kielégíteni.  

 

PARADISSI  

Közvetlen a repülőtér mellett található igazi görög falvacska, Rodosz városától 15 km-re. Egy-

szerű, keskeny kis főutcáján, boltok, üzletek, hangulatos kávézók, bárok és valódi görög taver-

nák találhatók. A falvacska tulajdonképpen a reptér közelségének köszönheti létét, mivel helyi 

lakosság jelentős része a munkahely reményében költözött ide. A gépek hajtóműveinek zaja a 

reptér közelsége miatt esetlegesen zavaró lehet. 

 

 


