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Poznejte to nejlepší z Rhodu

Symi 

•   lodní výlet na ostrůvek nedaleko Rhodu 
s poutním klášterem a přístavem plným 
pravých rybářských taveren 

Město Rhodos 

•  dějiny ostrova jsou v podstatě jen 
ději nami jeho hlavního města 

•  dnes jsou zde dokonale 
zrekonstruované památky na dobu 
rytířskou, impozantní hradby, Palác 
velmistrů, pestré uličky starých trhů

Suvenýry

•   vzácné a krásné jsou 
ručně malované ikony, 
koberce nebo šperky 
z drahých kovů

Kalithea

•  bývalé termální lázně 
s nostalgickou atmosférou 
a krásným zálivem 
s křišťálovou vodou

Petaloudes

•  údolí motýlů, kteří se tu rojí zejména v horkých 
letních měsících, místo překrásné divoké přírody

Lindos

•  nejkrásnější egejská osada se zachovalou akropolí 
a malebnými uličkami, nabíze jícími nezapomenutelnou 
atmosféru 

•  rodné místo sochaře Charése, autora kolosu rhodského

Lachania

Plimiri



5

Státní zřízení

Rhodos je největší ze skupiny řeckých ostrovů Dodekanessos (Dodekánissia = 
dvanáct ostrovů), do níž patří téměř 100 ostrovů, jejichž rozloha je dohromady víc než 
2 700 čtverečních kilometrů. Žije zde zhruba 150 000 obyvatel (na Rhodu asi 110 000), 
trvale obydleno je asi dvacet ostrovů. Největšími z nich jsou kromě Rhodu ještě Astipalea, 
Chalki, Kalimnos, Karpathos, Kasos, Kos, Leros, Nissyros, Patmos, Symi a Tilos. Rhodos 
je od roku 1948 začleněn do řeckého státního svazku.

Historie

Rhodos byl osídlen již ve 3. tisíciletí př. n. l. Ostrov byl častou zastávkou Egypťanů 
a Féničanů při jejich cestách do Středomoří. Kolem roku 1400 př. n. l. obsadili Rhodos 
Mykéňané a Kréťané a přinesli s sebou mykénskou kulturu. Ve 12. století př. n. l. se 
Rhoďané zapojili do trojské války. V 11. století př. n. l. ostrov dobyli Dórové a založili 
tři samostatná města – Lindos, Kamiros a Ialyssos. Ta vytvořila v 7. století př. n. l. silný 
námořní svaz.
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V 6. století př. n. l. získal Rhodos kolonie na Sicílii a na pobřeží Francie, Itálie a Španělska. 
V 5. století př. n. l. po krátké nadvládě Peršanů převzali vládu nad ostrovem Athéňané 
a v roce 477 př. n. l. se Rhodos připojil k attickému námořnímu svazu.

V roce 408 př. n. l. tři samostatná města založila společně hlavní město Rhodos.
Ve 3. století př. n. l. obléhal ostrov po celý rok Makedonec Demetrios Poliorketes. Ostrov 
ale nedobyl a na počest vítězství Rhoďané zhotovili sochu, která neměla ve světě obdoby – 
kolos rhodský. Tato 34 metrů vysoká bronzová socha patřila mezi sedm divů antického 
světa. V polovině 3. století př. n. l. město a velkou část ostrova zpustošilo zemětřesení 
a kolos rhodský se zřítil.

Znovu rozvíjet se začíná Rhodos kolem 2. století př. n. l., a to díky fi nanční podpoře 
mnohých městských států z oblasti dnešního Řecka. Obnovují se stavby a Rhodos se 
stává významnou námořní a obchodní velmocí.

Ve 2. a 1. století př. n. l. došlo sice k hospodářskému poklesu, ale zároveň také 
ke kulturnímu rozmachu. Filozofové a řečnické školy měli vynikající pověst a v uměleckých 
školách vznikaly známé mramorové sochy, např. slavné sousoší Laokoon (dnes jej můžete 
vidět ve Vatikánu). Studovalo zde mnoho Římanů, např. Cicero, Caesar, Pompeius, Brutus 
či Cassius, který později ostrov obléhal a kolem 3 000 soch nechal převézt do Říma.
V prvních staletích našeho letopočtu docházelo k pustošení ostrova. V roce 269 přepadli 
ostrov Gótové, v 7. století Peršané a v 7.–9. století Arabové.

Kolem roku 1082 se v boji o Rhodos utkali Benátčané a Janované. Benátčané zřídili 
na ostrově obchodní zastoupení. V roce 1243 však Janované zvítězili – z této doby pochází 
velké množství kostelů, které byly později přestavěny na mešity. V letech 1309–1522 je 
ostrov pod ochranou řádu johanitů, který byl založen v Jeruzalémě v 11. století. Okolo 
500 rytířů ochraňuje křesťanské obchodníky na jejich cestách do Orientu. Věnují se také 
péči o nemocné a ochraně křesťanské víry.
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Pod vedením sultána Sulejmána napadli a obsadili ostrov roku 1522 Turci. 
Po šestiměsíčním odporu se rytíři vzdali, museli ostrov opustit a usadili se v roce 1530 
na Maltě. V letech 1523–1912 byl Rhodos ovládán Turky. Během této doby došlo 
k hospodářskému úpadku a mnoho Řeků odešlo z ostrova. Roku 1912 přešel Rhodos 
spolu se souostrovím Dodekanessos pod vládu Itálie a v 50. letech 20. století jej obsadili 
Němci. Poté se ho ujali Angličané, kteří ho roku 1948 předali Řecku, a tím byl Rhodos 
zařazen do státního svazku.

Geografie

Rhodos je zhruba s 1 400 čtverečními kilometry po Krétě, Euboii a Lesbu čtvrtým největším 
řeckým ostrovem. Od severovýchodu na jihozápad měří 78 kilometrů, v nejširším místě 
pak 38 kilometrů. Hlavním městem ostrova a zároveň celé provincie Dodekanessos je 
město Rhodos. V něm žije kolem 60 000 obyvatel. Na ostrově se nachází ještě dalších 
46 menších měst a vesnic – za nejmalebnější se přitom považuje městečko Lindos.
Rhodos leží 20 kilometrů od maloasijské pevniny. Za jasných dnů bývá z města Rhodos 
vidět turecké pobřeží.

Východní pobřeží je tvořeno nížinami i pahorkatinami, západní pobřeží pak strmými 
skalami. Nejvyšší hora Atáviros (1 215 metrů) je téměř bez vegetace. Naproti tomu hora 
Profi tis Ilias (798 metrů), ležící dále na severu, je porostlá hustými lesy. Dolní toky řek 
s typickými širokými vodními řečišti plnými oblázků jsou v letních měsících vyschlé.
Moře kolem ostrova je až 50 metrů hluboké, po 3 kilometrech však prudce klesá 
a v Rhodském příkopu dosahuje hloubky 4 453 metrů.
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Klimatické podmínky

Rhodos je s 259 slunečnými dny v roce jedním z nejteplejších ostrovů ve Středomoří. 
Zimy bývají mírné, s dostatkem srážek, a léta horká. Díky nedaleké hornaté pevnině zde 
nedochází k tak velkým teplotním výkyvům jako ve zbytku egejské oblasti.

V dubnu a květnu kvete množství rostlin a ostrov se zbarví sytou zelení. V této době tu 
bývá obvykle příjemných 23 stupňů Celsia. V červenci a srpnu šplhá teplota často nad 
30 stupňů. Stále vanoucí severozápadní vítr meltémi však dělá horko snesitelnějším 
a zároveň vytváří na severozápadním pobřeží příznivé podmínky pro windsurfi ng 
a kitesurfi ng. Koupat se na Rhodu můžete od poloviny dubna do začátku listopadu.

Flóra

Rhodos je velmi zelený ostrov se spoustou květin. Pouze jižní část (oblast Macchie) se 
sporými křovisky, kde se pasou stáda koz, je typickou egejskou krajinou. Střed ostrova 
tvoří hory s rozsáhlými lesy. Pobřežní údolí a nížiny jsou zemědělsky využívané.
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V lesích roste převážně halepská borovice, cypřiše a jedlé kaštany. Typickou křovinou 
je dub kermesový s pichlavými listy. Časté jsou květy podobné planým růžím, vřesovec 
stromovitý, kolem silnic pak žlutě kvetoucí kručinka. Vzduch je naplněn vůní levandule, 
tymiánu a oregana.

V obdělávaných oblastech jsou vysázeny pomerančové a olivové háje a roste zde množství 
rostlin, jako například marhaník s granátovými jablky, blahovičník, akácie, agáve nebo 
fíkový kaktus. Oleandry, ibišky a bouganvilie uvidíte především v parcích a zahradách.

Fauna

Fauna je oproti fl óře poměrně chudá. Nejčastější jsou ještěrky, těm velkým šedohnědým se 
světlými skvrnami na zádech se někdy říká „drak“. Už jen velmi zřídka se vyskytují zajíci, 
králíci a hadi. Všude se pase množství koz. Známí jsou motýli v Údolí motýlů.

Obyvatelstvo

Řekové jsou srdeční, přátelští a výborní hostitelé. Jsou hrdí a neradi odmítají jakoukoliv 
žádost. Jako odpověď často uslyšíte „avrio“ – „zítra“, někdy také „methavrio“ – „pozítří“. 
V Řecku se nespěchá, častou frází je „siga“, tedy „pomalu“.

Jazyky

Úředním jazykem je řečtina. Domluvíte se také anglicky a německy.
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Kuchyně – jídla

Řecká jídla jsou vydatná. Typickými přísadami jsou olivový olej, česnek a čerstvé bylinky. 
Nabídka v restauracích je psána většinou trojjazyčně – řecky, anglicky a německy. 
Na vývěsních tabulích bývají také fotografi e jídel. Restaurace se nazývá „estiatório“ nebo 
„taverna“. „Psáro taverna“ má v nabídce především ryby. Ouzo či rakiji a malé předkrmy 
si můžete dát v „ouzeriích“. Pečivo, zmrzlinu a bonbóny dostanete v cukrárnách – 
„zacharoplastió“. Jídlo se podává téměř vždy vlažné. 

Předkrmy
Dolmadákia

Vinné listy plněné rýží a mletým masem.
Táramosaláta

Pyré z kaviáru nebo jiker.
Tzaziki

Jogurtová omáčka s okurkami a česnekem.
Choriátiki

Salát z rajčat, okurek, cibule, paprik a fety – ovčího sýru.
Tonnosaláta

Salát z tuňáka.

Polévky
Bývají dochucené citronovou šťávou a vejcem.
Fasoláda

Fazolová polévka.
Psarosúpa

Rybí polévka.
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Nákypy
Pastítsio

Zapečené makaróny s mletým masem a sýrem.
Mussaká

Zapékaný nákyp z lilku, mletého masa, brambor a vajec.

Maso
Gyros

Kousky grilovaného vepřového masa.
Keftédes

Kuličky z mletého masa.
Stifádo

Hovězí guláš s cibulkami.
Suvláki

Malé špízy z vepřového, kuřecího nebo rybího masa.

Moučníky
Baklavá

Listové těsto plněné ořechy a mandlemi, polité medem.
Lukumádes

Kuličky z kynutého těsta smažené v oleji, polité medem.

Kuchyně – nápoje
Typické nápoje
Krasi

Nejznámějšími výrobci vína jsou na ostrově podniky Emery a C.A.I.R. Ze značek například 
Chevalier de Rhodos, Grand Rose of Emery a Villaret. Některá vína jsou konzervována 
pryskyřicí (retsina), což jim dodává jedinečnou chuť.
Ouzo

Nejznámější řecká kořalka. Pije se čistá nebo ředěná vodou.
Metaxa

Nejznámější a nejoblíbenější pálenka.
Kafé elinikó

Káva velmi podobná naší turecké. Je dobré chvíli počkat, než se kávová sedlina usadí. Při 
objednávání kávy můžete udat stupeň sladkosti: „glikó“ = silně sladká, „métrio“ = středně 
sladká a „skéto“ = bez cukru.
Frapé

Studená káva.
Nero

Voda.
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Pláže

Na ostrově naleznete různé typy pláží – kratší i delší, živé i opuštěné, písečné i oblázkové, 
v blízkosti města nebo uprostřed přírody. Na východním pobřeží jsou pláže převážně 
klidnější, chráněné před větrem. Na západním pobřeží jsou pláže spíše kamenité 
a štěrkové, se silným větrem, který poskytuje ideální podmínky pro windsurfi ng. Téměř 
žádná pláž se neobejde bez restaurace nebo kiosku, kde koupíte nápoje a něco menšího 
k jídlu.

Ixia, Trianda
Několik kilometrů dlouhá oblázková pláž, skýtající ideální podmínky pro vodní sporty.

Město Rhodos
Široká písečno-oblázková pláž u akvária.

Kalithea
Skalnatý záliv s malou písečnou pláží, kde jsou ideální podmínky pro potápění.

Faliraki
Populární dlouhá písečná pláž nejznámějšího letoviska.

Ladiko
Malá skalnatá zátoka s romantickou atmosférou v blízkosti Faliraki.

Anthony Quinn
Oblázkový záliv lemovaný skalami.

Pláž Město Rhodos
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Traganou
Klidnější pláž s oblázky.

Afandou
Písečno-oblázková pláž dlouhá 5 kilometrů. Mezi místními obyvateli je jednou 
z nejoblíbenějších.

Kolymbia
Klidnější letovisko s písečno-oblázkovým pobřežím.

Tsambika
Pláž s tyrkysovou vodou a zlatým pískem na úpatí hory. Velmi vhodná pro rodiny s dětmi.

Stegna
Písečná pláž s oblázky v malebné zátoce poblíž městečka Archangelos. 

Vlicha
Písečno-oblázková pláž v blízkosti městečka Lindos.

Agháti
Pláž s velmi pozvolným vstupem do moře, se zlatým pískem a smaragdovou vodou. 

Péfki
Místo s několika malými písečnými zálivy.

Prasonisi
Velké písečné pláže na jižním výběžku ostrova, kde fouká silný vítr, a proto jsou vhodné 
především pro surfaře.
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Časový posun

O hodinu více než v ČR. 

Doprava – taxi

Taxi je možné objednat na recepci hotelu či ho zastavit přímo na ulici. Je vhodné se 
u řidiče předem ujistit, za jakou cenu vás na požadované místo odveze. Účtuje se zhruba 
1,5 €/km. Ve městě Rhodos jsou ceny obvykle vyšší.

Doprava – autobusy

Na ostrově funguje pravidelné autobusové spojení. Jízdní řády najdete většinou jen 
na recepci hotelu. Jízdenky se prodávají v autobuse u řidiče.

Doprava – pronájem automobilů

NEV-DAMA zajišťuje pronájem vozů prostřednictvím smluvní autopůjčovny za cenově 
výhodných podmínek. Informace o možnostech pronájmu vozidel a cenách vám poskytne 
váš průvodce. Ten zajistí i rezervaci a předání vozu. Částka za pronájem se hradí při 
podpisu smlouvy.
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Vozidlo se objednává nejméně den předem. Mezinárodní řidičský průkaz není nutný, je 
však vyžadován řidičský průkaz platný minimálně 1 rok. Dolní věková hranice pro řízení 
osobního vozidla, kterou půjčovny vyžadují, je 21 let.

Čerpací stanice jsou otevřené ve všední dny a v sobotu zpravidla od 7.00 do 20.00 hodin, 
v neděli a ve svátky pouze některé na východním nebo západním pobřeží ostrova.
Zajíždět autem do města Rhodos se nedoporučuje. Je zde velmi hustý provoz a najít místo 
na zaparkování není jednoduché. Za parkování mimo vyhrazená parkoviště se platí vysoké 
pokuty.

§ Doprava – předpisy

Platí zde standardní evropská pravidla silničního provozu – v obci maximální rychlost 
50 km/h, mimo obec 80 km/h, pro řidiče zákaz telefonování za jízdy a povinnost mít 
zapnuté pásy na předních sedadlech. U motocyklů je striktně vyžadována helma.
Směrové tabule jsou většinou jak v řečtině, tak v latince. Na kruhovém objezdu platí 
přednost zprava. Způsob jízdy místních řidičů je poněkud svérázný, řiďte proto se 
zvýšenou opatrností!
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Peníze – měna

Měnovou jednotkou je euro (€).

BANK Peníze – směnárny, banky

Nejvíce bank se nachází v hlavním městě Rhodos v okolí Kyperského náměstí a přístavu 
Mandraki. Dále ve Faliraki a Afandou. Otevírací doba ve všední dny je od 8.30 do 13.00 hodin, 
v sobotu a v neděli bývá zavřeno. Bankomaty se nachází v podstatě ve všech turistických 
střediscích. V některých bankách je také možno vyzvednout hotovost na kreditní kartu přímo 
v pobočce.

Komunikace – pošta

Poštovní úřady najdete ve všech velkých městech a větších vesnicích na pobřeží. Poštovní 
schránky mají žlutou barvu. Poštu můžete odevzdat i na recepci vašeho hotelu.

Komunikace – telefonování

Veřejné telefonní automaty a většinou i hotelové telefony fungují na telefonní karty. Kartu 
si můžete zakoupit ve stáncích, kde se prodávají cigarety a časopisy, a někdy i na recepci 
hotelu. Předvolba pro Českou republiku je +420, pro Slovensko +421, poté zadáte směrový 
kód města bez počáteční nuly a požadované telefonní číslo.
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Komunikace – internet

Většina hotelů má k dispozici počítače na mince či bezdrátové připojení. Informace o ceně 
či přístupový kód vám sdělí recepce.

Kriminalita – krádeže

Závažná kriminalita se příliš nevyskytuje, přesto je potřeba dodržovat základní 
bezpečnostní opatření. Nenechávejte cenné věci bez dozoru na pláži či na očích 
v pronajatém voze. Cennosti si ukládejte do hotelového trezoru. 

Kriminalita – trezory

Cenné věci, peníze, letenky a cestovní pasy si uschovejte v hotelovém trezoru, který – 
pokud není automaticky zabudován na vašem pokoji ve skříni – si můžete pronajmout 
za poplatek na recepci. Hotely neručí za cennosti zanechané mimo trezor a pojišťovna 
takovéto ztráty nehradí.

Kriminalita – zavazadla

Pokud bylo vaše zavazadlo v průběhu přepravy poškozeno nebo jeho obsah není 
v pořádku, je nutné kontaktovat leteckou společnost a škodu ohlásit nejpozději do 7 dnů. 
V opačném případě je náhrada ze strany letecké společnosti, dopravce či pojišťovny 
vyloučena. O další informace požádejte svého průvodce, případně naši kancelář.
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Vodní parky

Aquapark patří k vyhledávaným místům zábavy na tomto ostrově. Vodní park se 
nachází v letovisku Faliraki v severovýchodní části ostrova a nabízí svým návštěvníkům 
množství vodních skluzavek, restaurací, snack barů a obchodů. Informujte se u svého 
průvodce, který vám poskytne bližší informace o způsobu dopravy do vodního parku.

 
Sporty

Golf

Zahrát si můžete na hřišti v Afandou. Má standardních 18 jamek, 6 060 metrů a par 72. Je 
otevřeno celoročně od 8.00 do 20.00 hodin. Můžete si zde půjčit vybavení i zaplatit výuku 
s trenérem.

Minigolf

Hřiště na minigolf najdete ve Faliraki, někdy je minigolf i součástí hotelu.
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Tenis

K některým hotelům patří tenisová hřiště, jež jsou otevřena i pro hosty, kteří nebydlí 
v areálu hotelu. Na podrobnosti se ptejte na recepci hotelu.

Jízda na koni

Stáje s možností vyjížděk najdete nedaleko Údolí motýlů, v Ialyssos, Afandou, Archangelos 
a Kiotári.

Paragliding

Paragliding můžete vyzkoušet na plážích ve Faliraki a v Kolymbii.

Potápění

Na mořském dně v okolí ostrova leží ještě mnoho antických pokladů. Potápění je proto 
dovoleno pouze za doprovodu oprávněných instruktorů. Ideálními zálivy jsou Kalithea, 
Ladiko a Anthony Quinn.

Windsurfi ng, kitesurfi ng

Vybavení je možné si pronajmout na mnoha plážích. Jsou zde také školy, které nabízí 
kurzy. Oblíbené jsou obzvláště pláže v Triantě a Ixii a jižní cíp ostrova – Prasonisi.

Další vodní sporty

Vodní lyže, wakeboarding, vodní skútry, vodní banán či nafukovací duše – to vše můžete 
vyzkoušet na většině velkých pláží jako Faliraki, Tsambika, Kolymbia nebo přímo u větších 
hotelových rezortů.
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Zábava, noční život
Bary
V turistických střediscích najdete množství barů s širokou nabídkou nejrůznějších drinků 
a koktejlů. Podniky lákají hudbou, speciálními koktejly či výhodnými akcemi typu „happy 
hours“. Nejznámějším místem, kam vyrazit za večerní zábavou, je centrum Faliraki nebo 
Rhodu.

Restaurace a taverny

Na ostrově je řada vynikajících restaurací. Informace o typických jídlech a nápojích 
naleznete v sekci „Kuchyně“.

Voda

Voda z vodovodní sítě je pitná. Můžete si také koupit balenou vodu v obchodech 
s potravinami.

Kontakty na úřady

Občané České republiky potřebují ke vstupu platný cestovní pas či platný občanský 
průkaz. Děti musí být zapsány v pase rodičů.

Velvyslanectví České republiky
6 rue G. Séferis
Palais Psychico
154 52 Athény
tel.: (0030) 210 6713 755, 210 6719 701
fax: (0030) 210 6710 675
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Slovníček

Řekové používají řeckou abecedu, zde jsou řecká slova přepsána do latinky.

Řecky Česky
Kaliméra Dobrý den
Kalispéra Dobrý večer (od 15 hodin)
Kalinichta Dobrou noc
Jásu Ahoj
Chérete Na shledanou
Efcharistó Děkuji
Parakaló Prosím
Né/Óchi Ano/Ne
Ávrio Zítra
Símera Dnes

Řecky Česky
Polí Mnoho
Lígo Málo
Oríste? Prosím?
Isotimía Kurz
Gramatósimo Známka
Jatrós Lékař
Piretó Teplota
Kefáli Hlava
Pódi Noha
Chéri Ruka

V restauraci
Řecky Česky
Estiatório Restaurace
Anichtó Otevřeno
Klistó Zavřeno
Bíra Pivo
Krasí Víno
Tsai Čaj
Zestó Horký

Řecky Česky
Krío Studený
Rízi Rýže
Kréas Maso
Saláta Salát
Kombósta Kompot
Patátes Brambory

Číslovky
Řecky Česky
Mía Jedna
Dío Dva
Tría Tři
Tésera Čtyři
Pénte Pět

Řecky Česky
Éxi Šest
Eptá Sedm
Októ Osm
Eňá Devět
Déka Deset

Dny v týdnu
Řecky Česky
Deftéra Pondělí
Triti Úterý
Tetárti Středa
Pémpti Čtvrtek

Řecky Česky
Paraskeví Pátek
Sávato Sobota
Kiriakí Neděle
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Zdravotní péče
Lékařská péče
Pokud jste si prostřednictvím NEV-DAMA uzavřeli cestovní pojištění u ERV pojišťovny, a. s., 
kontaktujte v případě zdravotních obtíží vašeho průvodce nebo linku asistenční služby 
EuroAlarm Asistence. Linka je vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle 
+420 221 860 606. Pečlivě si uschovejte veškerá potvrzení od lékaře. 
Na základě podmínek sjednaných ve smlouvě vám po návratu pojišťovna náklady spojené 
s ošetřením uhradí. Pokud máte cestovní pojištění uzavřené u jiné cestovní pojišťovny, 
postupujte dle jejích pokynů.

Lékárny
Lékárny jsou označeny červeným nebo zeleným maltézským křížem a nápisem 
„FARMAKIO“. Pokud máte jakýkoliv malý zdravotní problém a nepotřebujete přímo 
lékařské ošetření, stačí zajít do některé z lékáren a zkušení lékárníci vám rádi pomohou.

Nakupování – suvenýry

Keramika

Tradici keramických výrobků si rhodští hrnčíři předávají z generace na generaci již 
od dob antiky. Místní keramické dílny mají širokou nabídku, z níž si jistě vyberou i ti 
nejnáročnější.

Šperky

Typické jsou krásné a kvalitní prsteny, 
řetízky, náramky nebo náušnice.

Výšivky

Především v Lindu a ve staré části města 
Rhodos můžete zakoupit vkusné výšivky 
a háčkované krajky.

Koberce

Velmi pěkné koberce připomínají svými 
vzory často koberce turecké.

Koření

Koření je zcela zvláštním suvenýrem 
z dovolené. Doporučujeme nakoupit koření 
při výletu na ostrov Symi.
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Mořské houby

Pokud chcete někomu přivézt jen malou pozornost, určitě tímto dárkem uděláte svým 
blízkým radost.

Tymiánový med a kořalka suma

Další typická chuť Rhodosu, kterou si můžete odvézt jako suvenýr.

Kožené výrobky

Především ve staré části města Rhodos si vyberete z velkého množství koženého oblečení, 
pásků a kabelek.

Jako suvenýr či dárek poslouží také různé druhy suchých plodů, rhodské víno (Chevalier 
de Rhodos, Apelia, Emery, Illios nebo šampaňské Cair), láhev metaxy či ouza.

Nakupování – obchody

Ve staré části města Rhodos a dalších turistických střediscích (jako je např. Kalithea, 
Faliraki a Kolymbia) je většina obchodů otevřena každý den od 9.00 do 21.00 hodin. 
V ostatních případech jsou obchody otevřeny ve všední dny od 9.00 do 13.00 a od 17.00 
do 21.00 hodin, v sobotu pouze od 9.00 do 13.00 hodin, v neděli je zavřeno. „Periptero“ 
jsou malé kiosky, které bývají otevřeny nonstop a seženete tu téměř vše.

Nakupování – trhy

Trh s ovocem, zeleninou, rybami a květinami se pořádá každou středu a sobotu dopoledne 
v hlavním městě ostrova.

Spropitné

Je obvyklé dávat asi 10 % z celkového účtu. I nosič zavazadel, pokojská či řidič autobusu 
ocení malé spropitné.

Elektrický proud

Napětí v elektrické síti je 220 V. Zásuvkový adaptér není nutný.
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Zajímavá místa
Hlavní město Rhodos
Při procházce tímto městem má návštěvník 
brzy pocit, jako by procházel dějinami. Stačí 
zahnout za roh, vystoupat po schodech 
a narazí na další palác, další kostel či 
mešitu. Nejvíce památek ale pochází z doby 
johanitských rytířů – mistrovská díla gotiky 
v Egejském moři. 

Návštěvníci by neměli vynechat prohlídku 
ulice Rytířů (Odos Ippoton), Hippokratova 
náměstí a náměstí Mučedníků (Platía 
Evreon Martiron), dále návštěvu 
Archeologického muzea nebo Paláce 
velmistrů. Nezapomeňte na přístav 
Mandraki a přilehlou Novou tržnici (Nea 
Agora). Nemalým zážitkem je taktéž 
návštěva akropole města Rhodos – Monte 
Smith. Zde najdete zbytky Apollonova 
chrámu, antického divadla a stadionu. 
Po prohlídce města skýtá ideální místo 
k odpočinku park Rodíni. 
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Petaloudes – Údolí motýlů
Údolí motýlů je jediné místo na světě, kde 
je možné od začátku července do poloviny 
září spatřit stovky vzácných motýlů. Jedná 
se o světovou raritu, proto se vyplatí toto 
místo navštívit. V zalesněné rokli, v klidném 
vlhkém a zeleném prostředí, žijí vzácní 
motýli rodu Callimorpha quadripunctaria. 
Jedná se o noční motýly, kteří během dne 
odpočívají a spí na skalách a kmenech 
stromů. Jejich křídla jsou zářivě oranžová 
se čtyřmi černými tečkami. Když spí, 
splývají s okolím. Motýly sem do údolí láká 
vůně pryskyřičných stromů. Tyto stromy se 
v celém Řecku vyskytují pouze na ostrově 
Rhodos. Celým údolím protéká malý potok, 
který tvoří romantické vodopády a jezírka.

Ialyssos / Filerimos
Jedno ze tří dórských měst ležící na 270 metrů vysokém pahorku Filerimos. Vidět tu 
můžete skromné, ale působivé relikvie klasické řecké doby, do skály vytesanou kapli, 
moderní mozaiky v podloubí zobrazující církevní dějiny a příběhy svatých a kostel johanitů, 
který nad vším bdí svou drsnou jednoduchostí. 
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Lindos
Městečko je vzpomínkou na časy dávno minulé, kdy sláva Lindu dosahovala až 
na pevninu. Výstup na akropoli je v tomto městě povinností. Obdivovat budete reliéf 
antické válečné lodi vytesaný do skály, zbytky pevnosti Byzantinců a johanitů a chrám 
bohyně Athény – Lindie. 

Kamiros
Antický Kamiros je nejkrásnější archeologické naleziště ostrova. Místo se rozkládá 
na mírném svahu mezi skalními výběžky, olivami, borovicemi a piniemi. Dokonce známý 
Homér opěvoval v Iliadě místní keramické výrobky jako „hliněnou pokladnici“. 

Vvykopávky z tohoto místa dnes zdobí Britské muzeum v Londýně. Mezi nejznámější 
památky Kamirosu patří vodovodní síť a kanalizace antického města, chrám Athény 
Kamiroské ze 6. století př. n. l., základy dórských arkád ze 3. století př. n. l. a mnoho 
dalších antických památek.

Kolos rhodský
Všechny lodě mířící do přístavu musely proplout pod rozkročeným obrem. Tak zní jedna 
z variant příběhu o gigantickém díle – jednom z divů světa. Jak ale toto monumentální dílo 
ve skutečnosti vypadalo, nikdo dnes neví a zřejmě se už nikdy nedozví. Socha měřila mezi 
34 a 45 metry, ztělesňovala boha slunce Helia a sloužila také jako maják. Její stavba trvala 
dvanáct let od roku 305 př. n. l. a jejím autorem byl tehdy známý sochař Charés z Lindu.

Ve své době byl kolos tak významným rysem ostrova, že středověcí Řekové a Frankové 
nazývali obyvatele ostrova Koloséany. Rhodos vůbec vynikal obřími sochařskými díly a měl 
světoznámou uměleckou školu.
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Nabídka výletů

RHODOS



28

Okruh ostrovem Rhodos

Poznejteskutečnou tvář ostrova, jeho přírodní krásy a dávnou řeckou historii.

První zastávkou bude „perla Rhodu“, městečko Lindos, jehož bílým domkům vévodí 
akropole. Po výstupu na ní spatříte ve skále vytesaný reliéf antické válečné lodi, zbytky 
pevnosti Byzantinců a johanitů a chrám bohyně Athény – Lindie. Zavítáme také do vinařské 
oblasti Embona, kde budete moci v místním podniku „Emery“ ochutnat lahodné druhy vína 
a v případě zájmu si je také zakoupit. 

V doporučené taverně vyzkoušíme místní speciality a pak budeme pokračovat na vyhlídku 
nad zříceninou rytířského hradu Monolithos, odkud je nezapomenutelný výhled na západní 
pobřeží. 

Závěrečnou zastávkou je vyhledávaný výletní cíl – Údolí motýlů (motýly je možné vidět 
od půlky června do půlky září). Jedná se o světovou raritu! V klidné zalesněné rokli žijí 
vzácní motýli rodu Callimorpha quadripunctaria, které do údolí láká vůně pryskyřičných 
stromů. Tyto stromy se v celém Řecku vyskytují pouze zde. V měsících, kdy se motýli 
neobjevují, navštívíme Filerimos a Ialissos, pahorek s pozůstatky antických měst, křížovou 
cestou a rozhlednou s úchvatným výhledem.

V ceně výletů není zahrnuto vstupné 
Filerimos / Údolí motýlů / Akropolis v Lindu 
ani oběd (fakultativně).

S sebou: doklad o zaplacení, pohodlnou 
obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém, 
peníze na občerstvení a nákup suvenýrů.

Změna programu vyhrazena.
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Město Rhodos

Rhodos – město, kde se zastavil čas.

Majestátní citadela s vysokými pískovcovými zdmi a hradby starého města vás okamžitě 
přenesou o několik století zpět. Rhodos se pyšní památkami ze všech historických období, 
ale především byl poznamenán kulturou johanitských rytířů. 

Půjdeme společně kolem Paláce velmistrů známou Rytířskou ulicí až na Hippokratovo 
náměstí, kde budete mít příležitost sami brouzdat křivolakými uličkami se spoustou 
lákavých taveren a obchůdků.

Navštívíme také novou část Rhodu – moderní, kosmopolitní město s nejznámějším rhodským 
přístavem Mandraki. Právě zde se pravděpodobně kdysi tyčila socha kolosu rhodského. 
Z pahorku „Monte Smith“ se vám naskytne 
úchvatný výhled na pobřeží. Leží zde bývalá 
rhodská akropolis – důkazem jsou tři sloupy 
dórského Apollonova chrámu, antický 
stadion a divadlo. 

S sebou: doklad o zaplacení, pohodlnou 
obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém, 
peníze na občerstvení a nákup suvenýrů.

Změna programu vyhrazena.
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Lodní výlet na ostrov Symi

Zažijte atmosféru tradičního Řecka a romantické toulky s vůní dálek.

Vyplujeme lodí z přístavu Mandraki a za dvě hodiny se dostaneme na ostrov Symi. 
Je to malý ostrůvek bez lesů, který si vysloužil přízvisko „perla Dodekanésie“. Ostrov 
prosperoval díky stavbě lodí, námořnímu obchodu a lovu mořských hub, a tak si zde movití 
obchodníci vystavěli krásné domy a vily. 

Nejprve navštívíme malebný klášter Panormitis s kostelíkem zasvěceným archandělu 
Michaelu. Klášter je důležitým poutním místem pravoslavných křesťanů.
Uličky přístavního města jsou plné stánků s voňavým kořením, mořskými houbami 
a olivovým mýdlem. Kdo chce spatřit Symi 
v celé jeho kráse, musí zdolat strmé schody 
Kali Straty. Odměnou bude nádherný 
výhled na přístav a na ostrůvky u tureckého 
pobřeží. Nebo je možné posedět v některé 
z taveren a vychutnat si místní delikatesy 
a mořské ryby. 

V ceně není zahrnut oběd (fakultativně).

S sebou: doklad o zaplacení, pohodlnou 
obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém, 
peníze na občerstvení a nákup suvenýrů.

Změna programu vyhrazena.
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Nákupní Marmaris – Turecko

Nasajte vůni Orientu, koření a vzácných parfémů a vydejte se s námi objevovat 
kouzla a barvy Východu.

Navštivte Turecko – jinou zemi, jiný svět. Do Turecka je to z mnoha ostrovů, co by 
kamenem dohodil. Při plavbě lodí nás odmění výhled na zelené zátoky města Marmaris, 
které je naším cílem.

Podíváme se na místní bazar (orientální tržiště), kde je ta nejlepší příležitost výhodně 
nakoupit zlato, kůži i tradiční koberce. Nezapomeňte, že smlouvání je místní zvyk. 
Po úspěšně uzavřeném obchodě vás pak prodejce často pohostí osvěžujícím jablečným 
čajem. Potom nás čeká prohlídka velkého přístavu Netsel Marina, který leží jen pár minut 
od starého města. Podél přístavu najdete restaurace s krásným výhledem na tyrkysové 
vody a fl otily bílých jachet, v nichž můžete zahnat hlad. Na závěr je možné projít uličkami 
starého města s hradem Marmaris, odkud je 
úžasný výhled na záliv pod ním.

V ceně výletu není přístavní taxa (cca 
15 eur/osoba) ani oběd (fakultativně).

S sebou: pas, doklad o zaplacení, 
pohodlnou obuv, pokrývku hlavy 
a opalovací krém, peníze na občerstvení 
a nákup suvenýrů.

Změna programu vyhrazena.
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Plavba podél východního pobřeží 

Ideální výlet pro milovníky vodních radovánek i pro ty, kteří si chtějí jen tak 
zalenošit!

Na tomto výletě vás během jednoho dne čekají nejkrásnější pláže východního pobřeží, 
kde si užijete koupání v křišťálově čistých vodách nejznámějších zátok Rhodu. Vyplujeme 
ze známého rhodského přístavu Mandraki. První zastávkou bude proslulá zátoka Antony 
Quinn, která nabízí okouzlující přírodní scenérii i osvěžení ve svých vodách. Pak budeme 
pokračovat dál k nejnavštěvovanější 
písečné pláži Tsambika. Ta se rozprostírá 
na úpatí známé, poutníky navštěvované 
hory. Hned vedle, v malebné zátoce Stegna, 
bude čas na relaxaci a také na oběd 
v některé z místních taveren. 

Během zpáteční plavby se zastavíme ještě 
u dlouhé oblázkové pláže Afandou a také 
u zátoky, kde leží zrestaurované římské 
lázně Kalithea. 

V ceně výletu není oběd (fakultativně).
S sebou: plavky a ručník.

Změna programu vyhrazena.


