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Rodos
Rodos jest grecką wyspą słynącą z przepięknych krajobrazów, słońca i wspaniałych
zabytków starożytności. Lazurowe morze, malownicze zatoczki, relikty starożytności, cuda
natury i górskie przełęcze sprawiają, że jest to jeden z najpopularniejszych regionów
turystycznych.

PRZYDATNE INFORMACJE
Czas przelotu: Polska – Rodos: ok. 3 godz.
Czas lokalny: czas polski plus 1 godzina.
Język: nowogrecki, można się także porozumieć w j. angielskim lub niemieckim.
Waluta: EURO
Napięcie: 220 V.
Plaże: żwirkowe, publiczne, serwis płatny: 2 leżaki + parasol ok. 7 EUR/dzień.

Najczęściej Zadawane Pytania
Czy przy wyjeździe na Rodos potrzebuję wizę?
Grecja jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Podczas podróży wymaganym
dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Należy pamiętać, że osoby, które podróżują
z paszportem muszą mieć ważny ten dokument minimum 3 miesiące od powrotu do kraju.
Czy powinienem się szczepić?
Od przyjeżdżających do Grecji nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych.
Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie
obecnych w Europie.
Czy na wyspie jest bezpiecznie?
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru
rzeczy osobistych i dokumentów. Mimo, że władze greckie dbają o bezpieczeństwo turystów,
nie ma sposobu na zlikwidowanie drobnej przestępczości. Dlatego nie
pozostawiajmy bagażu bez opieki. Nie należy również nosić przy sobie większej ilości
pieniędzy, czy czeków podróżnych, a jeśli mamy więcej niż jedną kartę kredytową - nie
trzymajmy ich w tym samym miejscu.
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki?
Napięcie w sieci wynosi 220 V. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów,
nie ma konieczności przywożenia ze sobą adaptera do gniazdek.
Jak można poruszać się po wyspie?
Najtańszym środkiem lokomocji są autobusy kursujące między większymi miejscowościami.
Cena biletu to ok. 3 EUR. W każdym wakacyjnym kurorcie jest postój taksówek. Cena
taksówki to ok. 1 EUR/km. Popularnością cieszą się wypożyczalnie samochodów i
skuterów. Samochód wynająć może każdy kto posiada polskie prawo jazdy kategorii B.

Przed wypożyczeniem warto zrobić rozeznanie w kilku miejscowych punktach. Ceny między
różnymi wypożyczalniami mogą różnić się nawet o 50% dla tej samej klasy samochodu.
Bardzo ważne aby przed wypożyczeniem dopytać o ubezpieczenie. Koszt wynajmu
samochodu uzależniony jest od standardu samochodu to ok. 30 EURO/dzień + benzyna.
Do wynajęcia skutera potrzebne jest polskie prawo jazdy kat. A lub B. Wypożyczenie
skutera na 1 dzień kosztuje 12-15 euro.
Jaka religia obowiązuje?
Grecja jest krajem chrześcijańskim. Grecy są narodem wyznania prawosławnego.
Prawosławie w świecie chrześcijańskim uznawane jest za odmianę ortodoksyjną i
konserwatywną tej religii. Wiąże się to z surowym przestrzeganiem prawa kościelnego.
Trzeba mieć to na uwadze odwiedzając liczne, bardzo ciekawe miejsca kultu jak klasztory
czy cerkwie, w których można podziwiać bogate ikony i ciekawe wnętrza.
Kiedy najlepiej wybrać się na Rodos?
Sezon turystyczny na Rodos zaczyna się już pod koniec kwietnia i trwa do połowy
października. Najlepszy miesiąc na plażowanie to lipiec i sierpień, gdy panują tu wysokie
temperatury. Zwiedzanie najlepiej zaplanować na okres wczesnej wiosny lub jesieni.

Jakie plaże są na Rodos?
Wschodnie wybrzeże Rodos jest bardziej piaszczyste i osłonięte niż zachodnie. Można
znaleźć tu więcej dzikich plaż i jest tam cieplejsze morze. Na wyspie przeważają jednak
plaże piaszczysto-żwirowe oraz kamienisto-żwirowe. Piaszczyste plaże, przygotowane na
potrzeby turystyki znaleźć można w Faliraki, jednak miejscami, przy zejściu do morza
zdarzają się kamieniste fragmenty. Plaże zachodniej i południowej strony wyspy obfitują też
w liczne skorupiaki, a po odpływie na plaży jest bardzo wiele muszli. Przed wybraniem
hotelu i miejscowości warto dokładnie sprawdzić przy jakiej plaży usytuowany jest hotel.
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Jaka waluta obowiązuje w Grecji i jakie są orientacyjne ceny?
Obowiązującą w Grecji walutą jest Euro.
Przykładowe ceny:
obiad w tawernie – ok. 7 EUR

Sałatka grecka – o. 4 EUR

butelka oliwy z oliwek – ok. 5 EUR

lody – ok. 5 EUR

cola w puszce – ok. 2 EUR

kawa – ok. 4 EUR

napój – ok. 2 EUR

woda 1,5 l w sklepie – ok. 1 EUR

wino – ok. 4 EUR

piwo – ok. 2,5 EUR

magnes na lodówkę – ok. 2 EUR

pocztówka - ok. 0,5 EUR

zestaw przypraw – ok. 15 EUR

naturalne mydło – ok. 2 EURO

Gdzie i jakie pamiątki kupić na Rodos?
W miejscowościach turystycznych jest wiele sklepików z pamiątkami, gdzie oprócz
gadżetów związanych z wyspą czy poszczególnym miastem dostać można ręcznie tkane
materiały, koronki i hafty. Często z wyspy przywożone są też artystyczne wyroby
jubilerskie. Wiele ciekawych rzeczy można dostać na targowisku w stolicy wyspy.
Trzeba pamiętać, że większość sklepów zamykana jest podczas sjesty ok. godz. 14-17,
ale potem czynne są do 21.00. W poniedziałki, środy i soboty godziny otwarcia sklepów
są krótsze i kończą się w porze sjesty. Dla potrzeb turystów domy handlowe i markety
w dużych miejscowościach często rezygnują z przerwy na czas sjesty.
Jaka jest kuchnia?
Głównym składnikiem kuchni greckiej jest oliwa z oliwek, której zalety doceniano już
w starożytności używając jej w kosmetyce po kąpieli, a także polewano mięsa smażone
na ruszcie. Obecnie jest podstawą wszystkich greckich potraw i służy nie tylko do
smażenia, ale często w dużych ilościach dodawana jest do sałatek, sosów a nawet zup.
Kuchnia grecka jest bardzo popularna w Europie, ale jadąc do Grecji może nas w niej
zaskoczyć nie tylko bogactwo menu, ale też tradycje kulinarne. Pierwszym
zaskoczeniem może być sposób podawania potraw, gdyż większość podawana jest w
temperaturze pokojowej. Grecy uważają, że taka temperatura najbardziej uwydatnia
smak. Poza tym, zamawiając w restauracji obiad kilkudaniowy dostaniemy wszystko
naraz gdyż idea podawania dań kolejno jest w tym kraju obca. A jeżeli siedzimy przy
stoliku z kilkoma osobami, które zamawiają to samo można dostać wielki półmisek z
potrawą, z którego każdy nabierze ile sobie życzy.
Rytm dnia w Grecji sprawia też, że pory i ilość posiłków różni się od panujących np. w
Polsce. W Grecji nie jest popularne pełne śniadanie, a często słyszy się, że w ogóle się
go nie jada. Dla Greka śniadaniem jest zazwyczaj filiżanka kawy i sucharki, biszkopt
lub placek z dżemem. Przed południem jako przekąska typowe jest ciasto tyropitta,
wypełnione gorącym płynnym serem feta. Obiad spożywa się ok. 14-17, a głównym
posiłkiem jest kolacja jedzona zwykle na mieście w restauracjach lub tawernach ok.
godz. 20-22.

Ważnym elementem greckiej kuchni jest wino, które doceniane było już w
starożytności, a sposób jego powstania opisuje mitologia. By uchronić swego
nieślubnego syna Dionizosa przed gniewem Hery, Zeus zamienił go w barana. Bogini
jednak nie dała się oszukać i przywróciła mu człowieczą postać, ale ukarała go
obłędem. Szalony Dionizos żeglował po morzu i podczas jednej wyprawy poznał rolnika
o imieniu Ikarios, który nauczył go uprawiania winorośli. Sok z zebranych winogron
sfermentował, a Ikarius chcąc ukarać Dionizosa za niedopilnowanie kazał mu go
wypić. Historia, kończy się dość tragicznie, gdyż odurzony bóg zabił rolnika, ale od
tamtej pory kojarzony jest w mitologii z winem i zabawą.
Charakterystyczne w smaku i nie występujące poza Grecją jest wino Retsina, które jest
młodym winem przyprawionym sosnową żywicą. Po wytłoczeniu leżakuje zaledwie
kilka tygodni i nadaje się do spożycia, jednak po mniej więcej roku, jej smak
przypomina ocet. Narodowym trunkiem Grecji jest też „ouso me mese”, znane jako
ouzo – 48-procentowy alkohol doprawiany anyżem i koprem. Międzynarodową sławę
wśród alkoholi zyskała również Metaxa – brandy z dodatkiem wina i mieszanki
przypraw. By wyprodukować dobry trunek destyluje się dwukrotnie alkohol, który
następnie leżakuje od 3-15 lat. Dopiero po tum czasie dodawane są do niego wino i
zioła, które tworzą charakterystyczny smak. Niektórzy twierdzą, że niegdyś dodawano
też płatki róż. Alkohol jest następnie słodzony, trafia do dębowych beczek i czeka ok.
pół roku na rozlanie do butelek.
Na Rodos warto jadać w kameralnych tawernach, nie tylko ze względu na domowe i
regionalne specjały, ale również by zobaczyć tradycje sięgające początku rozwoju
turystyki na wyspie. W większości tawern nie ma menu – kiedyś pokazywano co
kucharz ma w garnkach i na podstawie zapachu i wyglądu wybierano potrawy do
spożycia. Wcześniej nawet to kucharz decydował o tym co będą jeść goście, co z
pewnością wzięło się z rodzinnego podejścia do odwiedzających.
Morze obfitujące w ryby i owoce morza sprawia, że znaczną część menu wyspy zajmują
morskie specjały. Popularne są kalmary zasmażane z warzywami, dolmadiaka –
gołąbki z ryżem lub mięsem zawijane w liście winogron oraz zapiekanki z bakłażanem.

Co warto zwiedzić?
Nissiros – niewielka wyspa wulkaniczna, której średnica
wynosi 8 km, z czego 4 km zajmuje średnica kaldery
wulkanicznej. W środku wulkanu, mimo niewielkiej
ilości opadów, rośnie bujna roślinność, przez którą
Nissiros nazywane jest "zielonym wulkanem". Na wyspie
znajduje się niewielki port, gdzie lepiej dopłynąć wraz z
wycieczką organizowaną przez biuro podróży, gdyż linie
promowe odpływają stąd raz dziennie (do miasta Kos
dwa razy).
Filerimos – znane w starożytności jako Jalissos, słynie z bizantyjskiego,
odrestaurowanego klasztoru z gotyckimi komnatami i oryginalnej mozaiki podłogowej z
motywem ryb. Miejscowość położona jest zaledwie 5 km od stolicy wyspy.
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Miasto Rodos - dzieli się na Stare Miasto otoczone
murami oraz Nowe, gdzie znajduje się wiele
restauracji i hoteli. Warto zobaczyć Pałac Wielkich
Mistrzów, plac Hipokratesa, Port Mandraki,
Muzeum Archeologiczne oraz meczety i muzea
dzielnicy tureckiej. Wąskie uliczki, targowisko,
zabytki i niesamowita gościnność mieszkańców
sprawią, że miasto ma niesamowity urok i
atmosferę.

Dolina Motyli – kanion w sąsiedztwie miejscowości
Petaloudes, gdzie w lecie na drzewach ambrowca
gnieżdżą się ćmy niedźwiedziówki – motyle o żółtoczarnych skrzydłach z czerwoną plamką widoczną
podczas lotu. Niesamowite wrażenie robi ich wspólny
lot przy większych podmuchach wiatru.
Agios Soulas – słynie z klasztoru i odbywających się
tutaj 29-30 lipca hucznych zabaw i wyścigów osłów.
Sianna – malownicza wieś słynąca z miodu i soumy –
wysokoprocentowego alkoholu na bazie winogron. Niedaleko wsi można zobaczyć
zamek Monolithos wiszący na 200-metrowej skale.
Wyspa Symi – rejs na malowniczą, dziką wysepkę
u wybrzeży Turcji, która kiedyś była najbogatszą
wyspą regionu dzięki połowom gąbek. Na wyspie, w
miejscowości Panormitis znajduje się klasztor
Michała Anioła, będący ważnym ośrodkiem
pielgrzymkowym Grecji. Miasteczko Symi zachwyca
tarasowymi domkami z kolorowymi fasadami.
Epta Piges – jedno z najbardziej urokliwych miejsc
na wyspie, gdzie woda z pobliskich strumieni zasila
akweduktem sztuczny zbiornik.
Marmaris (Turcja) - jest malowniczo położonym
tureckim kurortem Wybrzeża Egejskiego i
znaczącym miastem portowym. Zostało założone
prawdopodobnie już w IV w. p.n.e. jako Physkos i
wchodziło w skład krainy zwanej Karia. Głównym
zabytkiem jest zbudowany przez Jonów w IX w.
p.n.e. zamek, który przebudowywany był przez
Aleksandra Macedońskiego, następnie przez sułtana
Sulejama Wspaniałego, a w XVI w. odegrał rolę bazy
podczas ataku na Rodos. Obiekt został zniszczony w
pewnym stopniu przez flotę francuską podczas I
wojny światowej, jednak w latach 90. ubiegłego wieku został odrestaurowany i obecnie
znajduje się w nim muzeum. W samym mieście, jak i jego okolicy zachowało się wiele
zabytków z czasów antycznych i średniowiecza. Na wycieczkę wymagany jest paszport,
którego okres ważności jest dłuższy niż pół roku, a w porcie należy opłacić wizę
turystyczną.

Rejsy wokół wyspy – to świetna okazja do poznania regionu, jego zabytków,
malowniczych zakątków i plaż. Rejsy organizowane są przez biura podróży oraz
prywatne osoby w większych miejscowościach turystycznych. Rejsy odbywają się
barkami, jachtami, łodziami ze szklanym dnem lub tradycyjną łódką Kaiki.
Grecki wieczór – odbywające się w tawernach
wieczory, organizowane często prywatnie lub przez
biura podróży to świetna okazja do poznania ciekawej
kultury regionu i tradycyjnej kuchni. Często odbywają
się pokazy tańca i nauka Zorby.
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