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8 OVER RHODOS

INLEIDING

Op Rhodos ben je nooit ver van het strand, de cafés en de win-
kels, maar ook begeef je je bij elke stap tussen de overal aan-
wezige herinneringen aan het bewogen verleden van het eiland. 
Op weinig eilanden vind je zo’n mix van vakantie vieren en 
louterende cultuur, met goed eten en drinken, rust en koelte in de 
bergen, weelderige verscholen baaitjes, de blauwe Egeïsche Zee, 
uitstapjes naar nabijgelegen eilanden zoals Symi en Chalki, en de 
Griekse gastvrijheid van een vriendelijke en gulle bevolking.
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20 REISWIJZER
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22 REISWIJZER

Verreweg de meeste toeristen bezoeken Rhodos in de zomer, vooral in juli 
en augustus, maar dit is niet echt de beste tijd van het jaar. Overdag reiken 
de temperaturen dan boven de 30 ºC en de afgelopen jaren nog hoger, 
toen er in Griekenland hittegolven waren in de zomer. Zelfs ’s nachts is het 
gemiddeld 22 ºC, wat prima is als er een verkoelend windje staat, maar 
niet zo prettig als het windstil en plakkerig is.

Het vriest zelden op het eiland in de winter, maar het kwik kan wel dalen 
tot een graad of vijf, zes en tussen oktober en maart kan het regenen. 
Tenzij je alleen op het strand wilt liggen, is de beste tijd om Rhodos te 
bezoeken van april tot juni, en daarna weer van september tot eind oktober. 
In elk geval loopt het toeristenseizoen dan op zijn einde en sommige adres-
sen gaan dicht voor het winterseizoen.

Voordat je weggaat 

Hoogseizoen Laagseizoen

WANNEER GA JE?

P	 Vereist

p	 Aanbevolen

G Niet vereist

N
ed

er
la

nd
B

el
gi

ë

Paspoort of identiteitskaart, nog tot 6 maanden na vertrekdatum geldig     P	 P	
Visum     G	 G
Doorreis- of retourticket     G	 G	
Inentingsbewijs (let op adviezen Rijksoverheid)      p	 p	
Verzekeringspas (P23, reisverzekering)     P	 P	
Reisverzekering     p	 p	
Rijbewijs (automobilisten)    	 P	 P	
Groene kaart (als je je eigen auto meeneemt)     P	 P	
Kentekenbewijs (als je je eigen auto meeneemt)     P	 P	

WAT HEB JE NODIG?

 JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

 12 °C 12 °C 14 °C 17 °C 22 °C 26 °C 30 °C 29 °C 25 °C 21 °C 18 °C 13 °C
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34 TOP 10-SELECTIE

De top-10 
selectie
1 Monasterio de las 
 Descalzas Reales  36 - 37

2 Museo de América  38 - 39

3 Museo Lázaro Galdiano  40 - 41

4 Museo Nacional Centro 
 de Arte Reina Sofía  42 - 43

5 Museo del Prado  44 - 45

6 Museo Sorolla  46 - 47

7 Museo 
 Thyssen-Bornemisza 48 - 49

8 Palacio Real  50 - 51

9 Parque del Retiro  52 - 53

10 Plaza Mayor  54 - 55

Top 10-
selectie
1 Akropolis, Lindos 36 - 37

2 Anaktoro ton Arkhonton 38 - 39
 (Paleis van de
 Grootmeesters)

3 Asklipio 40 - 41

4 Ialyssos 42 - 43

5 Ippoton (Ridderstraat) 44 - 45

6 Kamiros 46 - 47

7 Kastrou Monolithos 48 - 49

8 Palia Poli  50 - 51
 (oude stad van Rhodos)

9 Petaloudes 52 - 53

10 Profitis Ilias 54 - 55
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36 TOP 10-SELECTIE

1 Akropolis, Lindos
De akropolis, spectaculair gelegen op een heuvel, is een 
fascinerende mengelmoes van Griekse oudheden en 
Byzantijnse en middeleeuwse gebouwen.

De 114 m hoge akropolisheuvel van Lindos domineert 
de kust, zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden 
gezien. Op de lager gelegen landengte achter de akro-
polis glinsteren de witte huisjes van het middeleeuw-
se dorp Lindos (P136-138). In het tweede millen-
nium v.C. werd op de akropolis de tempel van Athena 
Lindia opgericht, die mooi is gereconstrueerd. Later 
kwamen er onder meer een lange stoa (zuilengang), 
gewelven en cisternen bij. De Byzantijnen voegden 
vestingwerken toe, alsmede de Sint-Janskerk die 

binnen de akropolis 
staat.

De Johannieter 
Ridders, de militaire 
ridderorde die uit het 
Heilige Land was ver-
dreven en op onder 
meer Rhodos terecht 
was gekomen, ge-
bruikten stenen van 
de antieke gebouwen 
om de Byzantijnse 

vesting te repareren en uit te breiden. De Italianen deden 
begin 20e eeuw behoorlijk wat restauratiewerk, maar hun 
methoden en materialen lieten vaak te wensen over. De 
restauratie is nu nog steeds bezig, zodat je vaak steigers en 
machines voor lief zult moeten nemen. Neem voorbij de sou-
venirverkopers het pad omhoog en haal diep adem voor de 
steile traptreden. Kies voorzichtig je weg door de verduisterde 
gewelven van de Ridderzaal en klim dan in het volle zonlicht 
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56 DE BESTE HOTSPOTS

De beste 
hotspots
Lekkere lunchadressen 58 - 59

De mooiste uitzichten  60 - 61

De mooiste kleine galeries  62 - 63

De leukste hotels  64 - 65

De beste winkels 66 - 67

De lekkerste tapasbars  68 - 69

Madrid met de kinderen  70 - 71

Sport 72 - 73

Wandeling door de  
  Calle de Alcalá  74 - 75

Rustige plekjes 76 - 77

De beste 
hotspots
De lekkerste lunchadressen 58 - 59

De mooiste boottochten 60 - 61

De fijnste stranden 62 - 63

De fraaiste uitzichten 64 - 65

De sportiefste belevenissen 66 - 67

De knallendste kids-uitjes 68 - 69

Autorit door het noorden  70 - 71
van Rhodos
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste  
lunch adressen
Taverna Alexis (€€€)
Al meer dan 40 jaar een favoriet op Rhodos. Het restaurant komt 
met nieuwe recepten, maar kan ook gewoon een verse vis volmaakt 
roosteren. Heel relaxte sfeer.
BSokratous 18, Rhodos oude stad C22410 29347

Antique Restaurant (€€) 
Een paar straten van Elli Beach vandaan. Serveert een groot aantal 
traditionele Griekse vlees- en visgerechten, plus pizza en pasta. 
Meestal is er livemuziek, zang en dans.
BIroon Politechniou 14, Rhodos nieuwe stad  
C22410 23974 

Argo (€€) 
Prima restaurant, fantastisch gelegen op een rotspunt aan de zuidkant 
van het strand van Haraki. De bediening is uitstekend en de kaart biedt 
een goede keus. De specialiteit is plaatselijk gevangen vis.
BHaraki, Noord-Rhodos  
C22440 51410 W  www.argorestaurant.gr

Bakis Taverna (€)
Geliefd bij de plaatselijke bevolking voor de zondagslunch en bekend 
om zijn voortreffelijke vleesgerechten. Gasten kiezen zelf hun vlees, 
dat vervolgens op de barbecue gaat en op een grote schaal wordt 
geserveerd. 
BEmbonas, Noord-Rhodos C22460 41442

Epta Piges (€€) 
Geliefd eethuis op een open plek in een dennenbos aan een kab-
belend stroompje. Authentieke Griekse keuken.
BArchangelos, Noord-Rhodos  
C22410 56259 W  www.eptapiges.com
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75RHODOS-STAD

Rhodosstad (Poli tis Rodou) kan je dagen 
bezighouden. Het is het contrast dat zo fas
cineert, het contrast tussen de oude stad en 
de ontegenzeggelijk moderne nieuwe stad. 
Dankzij de vestingmuren die de Johannieter 
Ridders oprichtten vormt de oude stad een 
apart eilandje te midden van een verande
rende buitenwereld. 

Zodra je de oude stad door een van de mooie 
stadspoorten binnenkomt, voel je het verschil. 
Binnen de muren vind je musea en galeries 
en een enorme variëteit aan cafés, taverna’s 
en restaurants, allemaal tegen een middel-
eeuws decor. De haven was de sleutel tot de 
voorspoed van het antieke Rhodos en verbindt 
vandaag het oude met het nieuwe. In de Man-

draki-haven, met zijn oude windmolens, dure jachten en kleurige 
plaatselijke veerboten, maak je kennis met het moderne Rhodos, 
een wereld van hectisch verkeer op Eleftherias, de straat langs de 
haven. Maar de kade is voetgangers gebied, zodat je ook rustig de 
wereld aan je kunt laten voorbijvaren. En als je oversteekt, ben je 
op de bedrijvige Nieuwe Markt, met erachter het centrum van de 
nieuwe stad. Hier vind je modewinkels, maar ook delicatessenzaken 
en fijne terrasjes.

AM24 G Stadsbussen tegenover de ingang van de Nieuwe Markt (Nea 
Agora)  MExcursieboten vertrekken uit de Mandraki-haven, veerboten naar 
andere eilanden vanuit de Handelshaven (Emborio) 
LToeristenbureau Rhodos: 
Averof, Rhodos-stad,  
tel. 22410 35945  
 W  www.rhodes.gr

Rhodos-stad

Afandou

Embonas
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Poli tis
Rodou 

(Rhodos- 
stad)
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akropolis

Ialyssos
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Kastrou
Monolithos

Profitis Ilias
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   Anaktoro ton Arkhonton (Paleis grootmeesters)
   Ippoton (Ridderstraat)
   Palia Poli (Oude stad)
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76 VERKEN HET EILAND PER REGIO

ANAKTORO TON ARKHONTON  
(PALEIS VAN DE GROOTMEESTERS)
Top 10-selectie, P 38-39. In het paleis zijn twee interessante 
tentoonstellingen te zien.

Tentoonstelling 2400 jaar Rhodos
Deze uitstekende collectie oudheden vind je in het Paleis van 
de Grootmeesters. Ze voeren je van de eerste nederzettingen 
op Rhodos in de steentijd via de klassieke periode naar de 
Romeinse tijd. Onder de voorwerpen is een fraai hoofd van de 
zonnegod Helios, de mythische stichter van Rhodos. Een moza-
iekvloer uit de midden-hellenistische tijd stelt een toneelmasker 
voor – je zou zweren dat het een schilderij was, maar het is 
een fijn mozaïekwerk. Mis ook de kleine bronzen beeldjes van 
stieren en sprinkhanen niet. Prachtig aardewerk en huishou-
delijke artikelen uit alle perioden zijn op een inventieve manier 
tentoongesteld.

Tentoonstelling Rhodos in de middeleeuwen
De middeleeuwse tentoonstelling is ondergebracht in de vleu-
gels van het Paleis van de Grootmeesters en geeft een levendig 
inzicht in de Byzantijnse, middeleeuwse en Turkse perioden van 
Rhodos. De drukke handel in de Byzantijnse tijd is goed in beeld 
gebracht, evenals de ontwikkeling van de stad, die tijden van 
groei kende, maar sinds de hellenistische tijd ook van krimp. 
Ook het leven van de Johannieter Ridders wordt belicht en er 
zijn manuscripten en iconen te zien.
ARhodos-stad d5 B Paleis van de Grootmeesters, Plateia Kleovoulou, 
oude stad C22410 65270 DApr-okt dag. 8-20 uur (sommige onderdelen 
9-17 uur); nov-mrt 8-15 uur JPrijzig (EU-ingezetenen van 65 jaar en ouder 
gratis) ECafé in het paleis (€€) N Expositie 2400 jaar Rhodos

ASTIKI PINAKOTHIKI  
(GEMEENTELIJK KUNSTMUSEUM)
Op Rhodos vind je een uitgelezen collectie moderne Griekse 
kunst. Twee musea staan in de oude stad. Het Gemeentelijk 
Kunstmuseum heeft een mooie collectie gravures, terwijl het 
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88 VERKEN HET EILAND PER REGIO

w
an

de
lin

g door de oude 
stad
Deze korte wandeling door de middeleeuwse stad geeft 
je een voorproefje van wat er te ontdekken valt in de 
minder voor de hand liggende buurten van dit boeiende 
gebied.

Ga naar binnen door Pyli Panagrias (Mariapoort), steek 
Rodiou over en steek bij de ruïne van de kerk van de 
Heilige Maagd van de Stad het plein over. Loop recht
door over een geplaveid pad (Alhadef) met bomen 
erlangs. Ga net voor de Agandiapoort rechts, Dionis
siou in (pas op voor het verkeer) en loop verder door 
Ekatonos. Voorbij de ruïne van een Romeins gebouw 
neem je het tweede straatje rechts, de smalle Tlipo
lemou.
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