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7200

ha bos op Rhodos is 

alleen al in 2016 ten prooi 

gevallen aan het vuur. Help 

dus mee om bosbranden 

te voorkomen!

Rhodos in cijfers

10
euro betaal je minimaal op de 
stranden van Rhodos voor twee 
ligstoelen en een parasol, of je 
nu maar twee uurtjes blijft of de 
hele dag.

12
eilanden zou de eilandengroep 
Dodekanesos (‘twaalf eilanden’) 
moeten omvatten – met Rhodos 
als hoofdeiland –,  maar in wer-
kelijkheid zijn het er 15.

16
% bedroeg het officiële werk-
loosheidspercentage op Rhodos 
in 2021; bij het gedeelte van de 
beroepsbevolking tot 25 jaar 
meer dan 35%. Dankzij het 
toerisme krabbelt het eiland 
langzaam uit het dal.

25
euro betaal je op Rhodos soms 
voor een hoofdgerecht, maar 
ze zijn er ook al vanaf 10 euro. 
Vooral de goedkope taverna’s 
op het platteland werken met 
producten uit eigen teelt.

31,5
m hoog was de Kolossus van 
Rhodos, een beeld van de zon-
negod Helios bij de haven van 
Rhodos-Stad. In de oudheid was 
het een van de wereldwonderen.

41
°C bedraagt de maximumtempe-
ratuur op Rhodos in augustus. 
Van april tot oktober stijgt het 
kwik tot boven de 30°C.

85
% van het bruto binnenlands 
product op Rhodos komt uit het 
toerisme.

90
km is Rhodos lang en 37 km is 
de maximale breedte van het 
eiland tussen Líndos en Monóli-
thos.

213
jaar heerste de ridderorde van 
de johannieters over Rhodos 
(1309-1522). In die tijd verrees 
de oude stad van Rhodos-Stad, 
die nu op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO staat.

360
graden panorama met uitzicht 
op 100 km2 zee en twee prachti-
ge stranden biedt het kerkje bo-
ven op de heuvel van Tsambíka – 
vergeet ook het wonderbaarlijke 
icoon niet te bekijken.

1215
m meet de hoogste berg van 
het eiland, de Attávyros in het 
zuiden; een windpark wekt daar 
jaarlijks 12 MW stroom op.

1398
km2 bedraagt de oppervlakte 
van Rhodos. De 120.000 inwo-
ners, van wie 80.000 in de agglo-
meratie van Rhodos-Stad, wonen 
voornamelijk op de noordelijke 
helft van het eiland.

2431
jaar oud is Rhodos-Stad in 2023. 
De stad ontstond in 408 v.Chr. 
door de samenvoeging van de 
drie nog oudere steden Kámiros, 
Ialyssós en Líndos.

150.000
bedden staan er op Rhodos klaar 
voor gemiddeld dik 2 miljoen 
bezoekers per jaar.
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Helios is er ook – 
Archeologisch 
Museum

#1
Als in de 
middeleeuwen – 
de ridderwijk

# 6
Strand van de 
wonderbaarlijke 
Maria – Tsambíka

#7
Koel paradijs –  
Eptá Pigés

#15
Dansen op de 
vulkaan – uitstapje 
naar Níssyros

# 8
Heilige rots  
van Athena –  
de akropolis  
van Líndos

#14
Een dorp als labyrint – 
wandeling naar de 
burcht van Sými

# 9
Godsverering in het 
bos – het Thárri- en 
het Ipsenísklooster

#3
De mooiste 
haven – rondom de 
Mandrákihaven

#12
In het dal van de 
vlinders – Petaloúdes

#13
Altijd met uitzicht op 
zee – de antieke stad 
Kámiros

# 4
Tussen hemel en zee – 
de akropolis van 
Rhodos-Stad

#11
Pelgrimskerk 
met uitzicht – het 
Filérimosklooster

# 5
Een droom uit de 
Oriënt – de Thérmes 
Kallithéa

#10
Vergeten steden –  
het ‘wilde zuiden’
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_______Waar begin ik?

Het kompas van Rhodos 15 manieren om je onder te dompelen in het eiland

DE WARE 
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Drakendoderswaren er ook
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Op een ezel naar de oude Grieken
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De oostkust > FalirákiDe oostkust > Kallithéa

Kallithéa k H 1/2

‘Mooi uitzicht’, dat betekent Kalli-
théa in het Grieks – maar waarom 
de plaats zo is genoemd weet 
niemand meer. Misschien vanwege 
het uitzicht vanuit het ‘moeder-
dorp’ Koski noú, dat op een heuvel 
in het binnenland ligt. De kust is 
hier evengoed prachtig.

Het ‘centrum’ van deze hotelzone is de 
kustweg, waarlangs zich verscheidene 
baaien aaneenrijgen die stuk voor stuk 
door grote hotels zijn geannexeerd. Wie 
hier een kamer reserveert, heeft niet 
per se een slechte keuze  gemaakt: het 
lawaai van discotheken blijft binnen de 
perken, de baaien zijn heel overzichte-
lijk en Rhodos-Stad en enkele idylische 
badplaatsen van het eiland zijn niet ver 
weg. Dé bezienswaardigheid zijn de 
thermen van Kallithéa (> blz. 42).

Zwemmen
De stranden, vooral die bij hotel Eden 
Roc, zijn stevig in handen van de hotels 
en vrij druk. Het rustigst is Kavourákia 
Beach, aan de zuidelijkste baai.

ETEN, SHOPPEN, SLAPEN

A Overnachten

Charmant en sfeervol
Koskinou Traditional House
Twee prachtige oude gebouwen in het 
dorp Koskinoú. Een charmanter mix van 
historische sfeer en modern comfort 
– beter wordt het niet. Een prima uit-
valsbasis voor tripjes naar Rhodos-Stad 
en Líndos.
Koskinoú, Vasileos Pavlou, tel. 69325 302 22, kos 
kinoutraditionalhouse.com, €€ (min. 3 dagen)

B Eten en drinken

Idylle in een palmentuin
Psarotaverna Tsampikos
Heel mooi, rustig en ruim, achter de 
kleine vissershaven in de Kavourákia-
baai, met ligbedjes aan het strand. 
Uitstekende vis- en andere gerechten, 
vriendelijk personeel. Ook populair 
onder de inwoners van Rhodos-Stad. 
Kavourákia, tel. 22410 622 66, dag. vanaf 10 
uur, €€

Chic aan het strand
Santa Marina Beach
Op een afgelegen strand genieten 
(niet alleen) Griekse twintigers van een 
luxueus strandleven met een topkeuken, 
strandfeesten en concerten in de zomer. 
Oftewel: de beste strandbar in het 
noorden van Rhodos.
Leof. Rodou-Kalitheas, in de buurt van hotel 
Sunwing, tel. 69329 174 27, santa ma rinar ho 
des.gr, dag. 9-2 uur, €€–€€€

Ouderwetse boerenkeuken
O Tasos
Verstopte taverna in het dorpje Koski-
noú met terras en een grote keuze boe-
rengerechten uit de oude doos. Uitbater 
Tassos grilt (onder meer lamskoteletjes), 
zijn vrouw bereidt de stoofschotels.
Koskinoú, 28is Octovriou, tel. 69491 778 49, 
di.-za. 18.30-24, zo. 12-18.30 uur, €€

Rebetika-avonden
Koutouki ta Mantala
Rebetika-taverna met livemuziek. In 
de knusse eetzaal en op het gezellige 
terras worden bijzondere traditionele 
gerechten geserveerd. 
Koskinoú, 25is Martiou, tel. 22410 616 76, 
dag. vanaf 12.30, ’s avonds vanaf 17.30 uur, 
livemuziek vr., za. vanaf 20 uur, €€

INFO

Bus: naar Rhodos-Stad vanaf 9 uur elk 
uur een bus via de kustweg  (Zéfyros, 
Agía Márina) naar Faliráki, de laatste 
bus rijdt om ongeveer 23.15 uur; terug 
idem, laatste bus 23 uur.

IN DE OMGEVING

Idyllisch dorpje
Koskinoú (k H 2), met 3600 inwoners 
niet een van de kleinste plaatsen 
op  Rhodos, maar is toch een van de 
mooiste gebleven. Op het grote centrale 
plein is het bijna niet te voor te stellen 
dat je tijdens een wandelingetje door 
de smalle, bochtige straatjes eenvoudig 
kunt verdwalen, zozeer word je afgeleid 

door de vele details, de grote classicisti-
sche portalen, de smeedijzeren poorten 
en de bonte kleuren. 
In de ochtend zitten vrouwen voor de 
huizen, ’s middags liggen op de muren 
katten te zonnen: een ware idylle op 
het verder zo luidruchtige Rhodos. In 
de straatjes vind je enkele traditionele 
taverna’s, die evenwel alleen in de 
avonduren open zijn. Wie wil zien 
hoe de mensen hier in vroeger tijden 
leefden, moet eens een bezoek brengen 
aan het Traditional House Museum 
(in het hoogseizoen ma.-vr. 10-13, 18-
20 uur) in het straatje naar de kerk. 

Faliráki k H 2/3

Het is haast niet te geloven, maar 
waar ruim 30 jaar geleden alleen 
vissershutten aan het haventje 
stonden, strekt zich nu het grootste 
vakantieoord van Rhodos uit. Hier 
wordt van vroeg tot laat gefeest! 

Faliráki, dat zichzelf ‘The  Action Resort’ 
noemt, is de succesvolste creatie van 
de toeristische sector op het eiland. Er 
zijn hier sportfaciliteiten te over en dat-
zelfde geldt voor discotheken en bars. 
Vooral in het centrum rond ‘Bar Street’ 
(Odós Hermou) gaat het er in de zomer-
maanden zeer luidruchtig, kleurrijk en 
sexy aan toe, want dan zetten vooral 
Britse en Scandinavische jongeren de 
toon. Een stukje buiten het centrum is 
het al wat rustiger en in Faliráki-Noord, 
waar de grote, luxueuze vakantiecom-
plexen staan, maakt de ‘partystad’ zelfs 
een brave tot saaie indruk.

Bij de vissers aan de haven
Maar er zijn ook romantische plekjes in 
Faliráki. In de haven 1 dobberen nog 
altijd de kleine kaïks van de vissers en 
worden netten geboet. En op de golf-
breker staat een fotogenieke blauw-wit-
te kapel. Hier vertrekken boten naar 
Líndos en naar verlaten strandjes.

Wandeling naar het klooster
Het hagelwitte, terrasvormig aangelegde 

In Faliráki is de relatie tussen mannen en vrouwen tamelijk bijzonder. De eersten 
hangen de macho uit, de laatsten genieten ervan, althans tot op zekere hoogte.  
In elk geval speelt flirten hier een belangrijke rol
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De westkust
Je zou bijna medelijden krijgen met het westen 
van Rhodos, maar dit klimaat heeft ook zijn goede 
kanten: vooral in de zomer raast hier de Egeïsche 
méltemi over de kust. Die zorgt voor golven, een 
heldere lucht en een heel aangename afkoeling, 
waaraan wind- en kitesurfers veel plezier beleven. 
Zeker, in Ixiá en Ialyssós heeft het strandtoerisme 

op het eiland ooit een begin gemaakt, maar verder naar het zuiden, in 
Theológos, Kalavárda of Monólithos, is alles gebleven zoals het was. 
Een onvervalst Rhodos dus! 

DM DDI17 Rhodos,
71 Kapitel 3 Rhodos, Stand 04.04.2017


