
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL PÄIKESELISELE 
RHODOSE SAARELE 

 
Meie reisiesindajad Rhodosel on: 
Evelyn Karlsson:  + 372 513 0892 
Maire Makarjan:   + 372 516 032 
 
 
Esindajad vastavad telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 
Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 
 
Lend: Aurinko otsereisid Rhodose saarele toimuvad teisipäeviti 23.04.-11.06.19 (viimane väljalend 

Tallinnast). Lennud toimuvad lennukompaniiga Smartlynx ning lennuaeg on u 4 tundi. Lennuajad  
leiate Aurinko kodulehelt https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko 
Tallinna kontorist, sihtkohas meie esindajatelt.Tallinnas palume lennujaamas kohal olla 1,5-2 tundi 
enne väljumist. 
Aurinko tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi või ID kaardi alusel.                                                                                     

 
Pagas: Lubatud pagas on 20 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 
reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 
kontaktidega vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 
(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo kaudu pagasiomanikuga 

kiiresti ühendust võtta.Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 
pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 
Tallinna lennujaamas  reisiterminalis asuvast R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 
automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti). Palun tutvuge Smartlynxi pagasireeglitega: 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee. 
 

Teenindus Smartlynxi pardal: Lennuki meeskond räägib eesti, vene ja inglise keelt. Reisipaketi 
hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu 
Airo Cateringi kodulehelt https://flydinner.com/. Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja 
suupisteid pardamenüü alusel.  

Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis). NB! Ainult lennupileteid müüme igale 
reisile piiratud hulgal.  

 
Saabumine ja lahkumine: Pärast pagasi kättesaamist ootavad teid lennujaamas Aurinko 
reisiesindajad, kes suunavad teid transfeerbusside juurde. Ärasõidu transfeeri kellaaja teatavad 
teile Aurinko reisiesindajad kohapeal. NB! Palume kindlasti esindajat informeerida, kui mingil 
põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata. 
 
Infotunnid: Saabumise järel viivad Aurinko esindajad läbi infotunni, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka ekskursioonide kohta. Infotunni täpse toimumiskoha ja aja saate teada  Aurinko 
esindajalt kohapeal.  
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
Hea teada 
 

Rhodose saar kuulub Kreeka Vabariigi koosseisus Dodekaneeside saarestikku, olles saarestiku 
suurim ning Kreeka suuruselt neljas saar. Dodekaneeside pindala on  kokku 8500 km2. 
Dodekaneeside saarestikku kuuluvad Rhodos, Kos, Kalymnos, Leros, Patmos, Symi, Tilos, Nisyros, 
Karpathos, Kasos, Chalki, Astypalaia, Kastellorizo.  Rhodose saare pindala on 1412 km2, suurim 
laius 38 km ning pikim vahemaa 78 km. Saare kõrgeim tipp on Attaviros (1215 m).  
Rhodosel on u 120 000 elanikku, neist Rhodose linnas u 60 000 ning neist Rhodose keskaegses 
vanalinnas u 5000. Dodekaneesidel kokku u 190 000 elanikku. 

 
Ajavahe: Kreekas on sama aeg, mis Eestis.  
 
Apteegid & arstiabi: Apteegid on tähistatud rohelise või punase ristiga ning on enamasti avatud 
argipäeviti 9:00-13:00 ning pealelõunal uuesti 17:00-20:30. Laupäeviti on apteegid üldiselt avatud 
9:00–14:00, pühapäeviti suletud. Iga apteegi uksel on tavaliselt info ka selle kohta, kus asub lähim 

valveapteek. Faliraki hotellidele lähim apteek paikneb hotelli Epsiloni juures paiknevas 
ostukeskuses. Euromedica on avatud iga päev 24/7. Arsti juurde minnes tuleks kindlasti kaasa 
võtta isikut tõendav dokument ja reisikindlustus. Vajadusel saab arsti ka hotelli kutsuda, pöörduge 
palun oma hotelli vastuvõtu poole. Arstivisiidi hinnad algavad 70 eurost, millele lisandub vajadusel 
ravimite maksumus. Õhtuti ja nädalavahetustel on tariif kallim. Tasuda saab sularahas. 
Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes tšekkide alusel arstiabile, ravimitele ning arsti 
juurde sõiduks kulutatud raha tagasi. Mõnel juhul esitab arst arve otse kindlustusfirmale. 

Kindlustuse jaoks täidetakse arsti juures vastavad dokumendid. 
 

Turvalisus: Väärisesemete ja raha turvaliseks hoiustamiseks soovitame hotellis seifi rentida. 
Kuurordis ringi liikudes ei tasu kogu sularaha, kõiki pangakaarte ja dokumente kaasas kanda. 
Hotellitoast lahkudes veenduge, et aknad oleksid kinni ja uksed lukus. Lastega reisides ärge jätke 
last järelvalveta rõdule. Tavaliselt ei ole hotellibasseinide juures valvet. Enne basseini hüppamist 
kontrollige basseini sügavust. Basseini ümbrus on tavaliselt libe, seega tuleks seal vältida jooksmist 

ning mitte jätta lapsi järelvalveta. 
 
Saatkond ja hädaabinumbrid: Eesti saatkond Kreekas asub aasressil Messogion Ave. 2-4, 
Athens Tower, 23rd floor GR-115 27 Ateena. Tel +3021 0747 5660, embassy.athens@mfa.ee 
Konsuli vastuvõtt eelregistreerimisel +3021 0747 5660 või interneti teel. NB! Välisriigis 
hättasattunud  Eesti kodanik saab ööpäevaringselt helistada välisministeeriumi konsulaarosakonna 

valveametnikule tel +372 5301 9999. 
 
Turismimaks: Alates 1.1.2018 tuleb Kreekas majutudes tasuda turismimaksu, mida tasutakse 

kohapeal hotellis. Tasud erinevad vastavalt hotelli ametlikule kategooriale. Summa jääb vahemikku 
u 0,50-4,00 € öö/toa kohta. 
 
Joogivesi: Kraanivesi on joomiskõlbulik, kuid ebameeldiva maitsega. Soovitame teil juua 

pudelitesse villitud joogivett. 
  
Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge.  
 
Raha, krediitkaardid ja pangad: Kehtiv rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa, EuroMaster 
ja American Express, on laialt kasutusel pealinnas ja puhkekeskustes. Kauplustes ja restoranides 
saab maksta enamike krediit- ja deebetkaartidega. Väiksemates tavernides ja külapoodides 

eelistatakse reeglina sularaha. Pangad on tavaliselt avatud E-N 8:00-14:00, R 8:00-13:30. 
Rhodose linnas asub enamik panku Küprose nimelisel väljakul. Linnas on mitmeid sularaha-
automaate. 
 

Helistamine ja internet: Eestisse helistamiseks tuleb kõigepealt valida 00, siis maakood 372 ning 
seejärel telefoninumber. Enamikes Rhodose hotellides on internetipunkt ning wifi.  

 
 



 

 

 
Kuhu minna lastega: Faliraki Water Park veepark asub Faliraki hotellide piirkonnas. Park 
avatakse kevadel ilmade soojenedes ja suletakse oktoobri lõpus. Siit leiate erinevaid liumägesid, 
lainebasseini ja vees oleva jõusaali, mitmeid restorane ja baare. Veeparki viib tasuta buss Mandraki 

sadamast mitmeid kordi päevas. Lisainfot leiate www.water-park.gr. 
 
Vaatamisväärsused: 
Ialyssos: Asub läänerannikul, 10 km kaugusel Rhodose linnast. Siin on mitmeid antiikmälestisi -
Filerimose mäel asuvad antiiklinna ja kindluse varemed, Püha Neitsi klooster ja Agios Georgiose 
kabel, samuti Filerimose rist. Suurepärane panoraamvaade saarele. 
Kamiros: Läänerannikul, 30 km kaugusel Rhodose linnast asub Kamiros, mis antiikajal oli üks 

Rhodose tähtsamatest linnadest. Suurem osa linnast hävis 3.-2. saj eKr toimunud maavärinate 
tulemusel, kuid siiski on vaatamisväärset säilinud palju ning Kamirost peetakse isegi põnevamaks 
kui Ialysost. 
Lindos: Saare idarannikul, 50 km kaugusel Rhodose linnast asuv Lindos on maaliline külake 
valgete 17. sajandist pärinevate majadega ning üks saare populaarsemaid turismisihtpunkte. 
Lindose antiiklinn rajati juba 2000 a. eKr ning u 6. saj eKr sai temast piirkonna võimsaimaid 

keskusi. 5 saj eKr rajati aga Rhodose linn ning Lindos jäi veidi tahaplaanile. 116 m kõrgusel kaljul 
asub Lindose Akropol, kus paiknevad Athena tempel, Bütsantsi kirik ning Kreeka stoa. 
Prassonissi – surfiparadiis: Saare lõunatipp Prassonissi on tõelise üllatusena kohalik 
surfiparadiis. Prassonissi saar oli 1999. aastani Rhodosega ühendatud kitsa maariba kaudu, kuid 
praeguseks on merevee tase nii palju tõusnud, et Prassonissi on Rhodosest eraldatud. Tugevad 
tuuled meelitavad kohale sadu surfifanaatikuid, kes sätivad autod, vagunelamud ja telgid rannale, 
et iga hetke oma lemmikharrastusega tegelemiseks kasutada. Vingete tuulte tõttu soovitatakse 

seda piirkonda juba kogemusega purje- ja lainelauduritele. Lähedusse on viimastel aastatel 
ehitatud ka väikseid apartementhotelle. 

Rhodose linn: Oma tänase näo sai linn tänu Johanniitide Ordu 200-aastasele valitsusajale 14.-16. 
saj. Tänapäevani silmapaistvalt hästi säilinud vanalinn oli ordurüütlite elupaik ning Rüütlite tänav 
oli keskaegse linna peatänav, mis viis 15. saj rajatud Suumeistri Palee juurde. Praegu asub hoones 
muuseum, kus on muuhulgas muljetavaldav antiikaegne mosaiigikollektsioon, mis kogutud 
mitmetelt teistelt Kreeka saartelt. Ajaloohuvilistel soovitame külastada ka endises Rüütlite haiglas 

asuvat Arheoloogiamuuseumi, vanas katedraalis asuvat Bütsantsi muuseumi ja Kaunite kunstide 
muuseumi. Vanalinna idaküljele jäävad suur kaubasadam ning Mandraki sadam, kust väljuvad 
väiksemad laevad ning peatuvad jahid. Mandraki sadamas asuvad kaks hirvekuju, mis on Rhodose 
sümboliks ja tähistavad antiikmaailma 7 ime hulka kuulunud Rhodose Kolossi arvatavat asupaika.  
 
Harrastused: Rhodose linnast lääne poole (Ixia, Ialyssos jt) jäävad tuulised surfarite 

meelisrannad. Surf Line Rhodes www.surflinerhodes.gr on Rhodose linna poolt tulles Ixia ranna 
esimene surfiklubi. Surfiklubi on avatud aprillist oktoobrini. Näiteks purjelaua rent maksab u 25 
€/h, u 145 €/5 h, u 170 €/10 h. Surfiõpetus u 45 €/h, 130 €/5 h, 210 €/10 h. Faliraki keskuse 

rannal on veespordikeskus, kus saab muuhulgas rentida ka skuutreid. Keskus on avatud iga päev. 
Saab tegeleda ka muude veespordialadega ning tennist mängida. Rhodose linnast u 18 km idas 
asub 18-rajaline Afandou golfiväljak, mis on avatud iga päev. Väljaku juures töötab ka tagasihoidlik 
golfiklubi. Omal käel matkamiseks sobib suurepäraselt Rhodose linna lähedal paiknev Monte Smithi 

mägi või Agia Sofia nõlvad Faliraki lähistel. (kaarte märgistatud matkaradadega ei ole). Go Karts 
kardirada (alustavad tööd reeglina juunis) paikneb saare läänerannikul vana lennujaama lähistel, 
Maritsa ja Damatria külade vahel. Rhodose linnast jääb see u 18 km kaugusele. Faliraki keskuses, 
lõbustuspargi vastas paikneb Go Kart Stan’s. Siin korraldatakse ka väiksema mastaabiga võistlusi. 
Minigolfiväljak Hellas www.minigolf.gr paikneb Lindoses. Faliraki minigolfiväljak paikneb 
külakeskuses, baaride tänava lähedal.  
 

Kliima: Vahemereline – pehmed talved ning kuumad, kuivad suved. Suvine kuumus on kergelt 
talutav, sest õhk on kuiv ja saare põhjaosas puhuvad pidevalt värskendavad meretuuled.  
 
Putukad: Sõltumata hotellikategooriast võib tuppa sattuda sipelgaid või prussakaid, mis 

kaasnevad Vahemeremaade sooja kliimaga. Sääskede vastu müüakse supermarketites 
pistikupesasse paigaldatavaid sääsetõrjevahendeid, mis töötavad kas spetsiaalse vedeliku või 

tabletiga. 
 



 

 

 
 
Kreeka söögid ja joogid: Kreeklastele meeldib hästi süüa ning pärast sajanditepikkust 
eksperimenteerimist tuntakse ja tunnustatakse Kreeka kööki kogu maailmas. Tänu geograafilisele 

asukohale on siinsesse kööki jõudnud mõjutusi nii idamaadest kui Euroopast ning erinevate 
köökide segunemisel on tekkinud uusi, huvitavaid ja unikaalseid maitsenüansse. Osa ekslikult 
tüüpilisteks Kreeka roogadeks peetavaid toite on näiteks pärit hoopiski Türgist - souvlaki, döner-
kebab, magustoitudest baklava. Kreeklased oskavad sööki ja jooki nautida ning nende komme 
tundide kaupa hilises õhtusöögilauas istuda on lausa legendaarne. Koos söömine on kreeklaste 
jaoks loomulik osa igapäevasest suhtlemisest oma lähedaste, sõprade või külalistega. Õhtust 
lähevad kreeklased sööma reeglina mitte enne kella üheksat ja õhtusöögid venivad tihtipeale 

sügavasse öösse. Hommikusöögiks piisab kreeklasele enamasti kohvist, mõnikord võetakse juurde 
ka magus koogitükk. Lõunat süüakse enamasti kell 12:00-15:00. Kreeka köögis on oluline osa 
oliividel, sidrunitel, tomatitel, pähklitel ja loomulikult viinamarjadel. Oliive kasvab Kreekas mitut 
erinevat sorti ning neid kasutatakse ohtralt nii salatites kui ka mitmetes liha- ja kalaroogades. 
Liharoogade valmistamisel kasutatakse palju tomatit. Tomatit sisaldavad ka erinevad salatid, mida 
serveeritakse oliiviõli ja punase veini äädikaga. Viinamarju söövad kreeklased küll palju, ent ka 

viinamarjalehtedel on Kreeka köögis oluline koht – neid kasutatakse erinevate täidistega suupistete 
valmistamiseks. Kreeka köögis kasutatakse palju lambaliha. Maitseainetest kasutatakse palju 
oreganot ja rosmariini, basiilikut, peterselli, piparmünti, tilli ja loomulikult ka ohtralt sibulat ja 
küüslauku. Kreeka köögis on auväärsel kohal ka mereannid. Kala valmistatakse enamasti grillitult 
ning serveeritakse tervelt koos pea ja sabaga. Kala maitsestatakse maitsetaimede, oliiviõli ning 
sirunimahlaga. Kreekas süüakse palju ka krevette, kaheksajalgu ning kalmaare. Kreeka köögis ei 
saa muidugi ei üle ega ümber juustust. Kõigile on kindlasti tuttav valkjas mureda konsistentsiga 

feta juust, mida valmistatakse kitsepiimast ning kasutatakse salatites, süüakse saiaga, grillitakse 
viinamarjalehtedes või lihtsalt fooliumis. Teine tuntud Kreeka juustusort on kefalotiri, mis on 

kõvem ja tänu sellele annab teda riivida. Seda juustu kasutatakse nagu parmesani. Veel üks oluline 
osa Kreeka köögist on jogurt. Jogurtit kasutatakse nii suppides, magustoitudes kui ka kastmetes. 
Kreekas on väga levinud meze’de söömine. Meze on väike taldrikutäis suupisteid, mida tellitakse 
lauda seltskonna peale ja jagatakse. Sel moel kehakinnitamine on mugav ka seepärast, et ei peagi 
endale valima menüüst välja mingit üht kindlat praadi vaid seltskonna peale saab erinevatel 

hõrgutistel hea maitsta lasta. 
Kreeka veinide ajalugu ulatub arvatavasti umbes V – IV aastatuhandesse eKr. Vanim Kreeka 
viinamarjakasvandus arvatakse olevat asunud Kreeta saarel. Antiik-Kreekas joodi veini nii meele 
rõõmustamiseks kui ka tervise turgutamiseks. Antiik-Kreekas toodeti kolme värvi veini – valget 
(aspro), punast (kokkino) ja musta (mavro). Veinid olid kas lihtsalt magusad või lausa meega 
magustatud, üliküpsenud marjadest pressitud mahlast kääritatud või lihtsalt pehme naturaalse 

maitsega. Tavaliselt joodi sel ajal veini veega lahjendatult. Tänapäeval toodetakse Kreekas 
tüüpiliselt valgeid ja punaseid veine samuti on viinamarjadest valmistatud kangemaid jooke 
Kreekas arvukalt. Üks omapärane veinisort Kreekas on Retsina. Tavernides pakutav Retsina on 

reeglina kohalik ja teda ei villitagi pudelisse vaid lastakse otse vaadist. Paljud kreeklased eelistavad 
söögi juurde juua ouzo’t ehk aniisiviina. Ouzo’t serveeritakse tavaliselt mitte klaasiga vaid väikses 
karahvinis ja sinna juurde käib reeglina ka vesi. Ouzo´t peetakse Kreeka rahvusjoogiks, kuigi ta on 
samamoodi laialt levinud Türgis, ainult et Türgis nimetatakse aniisiviina raki’ks. Ouzo’t 

valmistatakse pressitud viinamarjadest ning lisatakse maitsetaimi, millest tugevaimad on 
aniisiseemned. Kui ouzo’t (kangus u 40 kraadi) veega segada, muutub jook piimjaks, kuna aniisiõli 
ja vee segunemisel tekivad valged läbipaistmatud kristallid. Teine Kreekas levinud kangem jook on 
raki, mis on puhas viinamarjadest tehtud kange naps. Põhja-Kreekas nimetatakse seda tsipuro’ks 
ja Rhodose saarel souma’ks.  Brändisõpradel tasub kindlasti proovida Kreeka brändit Metaxa. 
 
Restoranid ja meelelahutus: Söögi-ja joogikohtade valik on lai. Menüüd on trükitud kõikides 

peamistes võõrkeeltes. On väga erineva hinnatasemega söögikohti ning hinnatase sõltub nii 
asutuse nimest (kohvik, tavern, restoran) kui ka asukohast. Rhodose linna võrratu sadamavaatega 
ning vanalinna peaväljaku söögi-joogipaigad on tunduvalt kõrgemate hindadega. Kalatoidud on 
suhteliselt kallid ja nende hinda arvestatakse kilo järgi. Suvisel ajal on kalavalik aga väga 

mitmekesine ja värsked mereannid kogu aeg saadaval. 
 

Rannad: Üle 30 Rhodose ranna on pärjatud nende puhtust tunnustava rahvusvahelise sinilipuga. 
Saare läänekallas on reeglina üsna tuuline, idakallas tunduvalt vaiksem. Lääneosa rannad (Ixia, 



 

 

Ialyssos) on kiviklibused ja tuulised, seetõttu ei ole seal suviti liiga palav, kuid merepõhi on 
ebamugavalt kivine. Rand on kivi-liiva segune. Ka Rhodose linnas on mitu päevitamiseks ja 
ujumiseks sobivat randa, enamasti liiva-kivi segused. Tasub arvestada, et linna lääneküljel paiknev 
rand on samuti pidevalt tuuline. Kes otsib rahulikuma lainega randa, leiab selle saare tipus asuvast 

Akvaariumist edasi minnes u hotelli Mediterranean juures (see on juba saare idakülg), kus meri on 
alati rahulikum ja rand liivasem. Head liivarannad on idarannikul Falirakis ja Lindosel, kus tavaliselt 
ei puhu tugev tuul ning õhutemperatuur on mõni kraad kõrgem kui läänerannikul. Faliraki laugjad 
rannad sobivad ideaalselt lastele. Suurepärased väherahvastatud liivarannad asuvad idarannikul 
Kalitheas ja Tsambikas (Faliraki lähedal). Keskmiselt maksab 2 lamamistooli ja 1 vari kokku 10 
eurot/päev. 
 

Sisseostud: Rhodose linnas on suurepärased ostuvõimalused. Turistide hulgas on 
populaarsemateks suveniirideks keraamika, nahktooted, oliivid, oliiviõli ja käsitöö. Parim koht 
sisseostudeks on vanalinnas asuv Sokratese tänav. Osades kauplustes on võimalik ka tingida. 
Kauplused on üldiselt avatud E-R 9:00-13:00 ning peale lõunat 17:00-21:00. Laupäeviti töötavad 
kauplused enamasti ainult kella 14:00. Pühapäeviti on enamik kauplusi suletud. Suured 
supermarketid ning kaubamajad on avatud ilma lõunapausita, kuid pühapäeviti on suurem osa 

kauplustest suletud. Vanalinna ja hotellipiirkonna suveniirikauplused on suvekuudel avatud iga 
päev hommikust õhtuni. 
 
Transport: Rhodose bussivõrk katab enam-vähem kogu saare. Teenust pakuvad R.O.D.A. ja 
K.T.E.L., mis ühendavad Rhodose linna väiksemate  küladega sisemaal ning lääne- ja idarannikul. 
Bussid sõidavad ajavahemikus 7:00-23:00. Rhodosel saarel on kaks bussijaama. Mõlemad 
paiknevad kaubahalli taga, Mandraki sadamas. Idaranniku bussijaam paikneb Rimini väljakul, vana 

Sound & Light esitluspaiga ees. Siit väljuvad bussid Lindosesse, Afandousse, Kolimbiasse, 
Psinthosesse ja Faliraki külakeskusesse, kuid mitte hotellirajooni. Lääneranniku bussijaam paikneb 

mere poolt vaadates kaubahalli taga paikneval Averofi tänaval. Infopunkt paikneb suure 
plaatanipuu varjus. Siit väljuvad bussid muuhulgas lennujaama, Paradississe, Kremastisse, 
Embonasse ja Faliraki hotellirajooni. Falirakisse saab bussidega nr. 20, 21 ja 26. Suvekuudel väljub 
siit ka tasuta veepargi buss. Maaliinide bussid sõidavad vastavalt maainimeste vajadustele. Maalt 
linna sõidavad kaugematest küladest bussid hommikupoolikul ning naasevad küladesse õhtu 

saabudes. Lähiküladesse käib busse tihedama intervalliga. Maaliinide bussipiletid maksavad 
sõltuvalt vahemaast u 1,60-8,20 €. Busside sõidugraafikud muutuvad tihti ning nagu lõunamaades 
ikka, ei pea bussid sageli ka avaldatud graafikust lihtsalt kinni. Linnasiseste liinide bussijaam 
paikneb kaubahallist edasi mere pool. Osa busse ei sõida pealelõunasel ajal ja/või nädalavahetusel. 
Bussigraafikud on väljas Mandraki bussipeatuse kõrval paikneval tahvlil. Linnaliini bussipileti hind u 
1 € eelmüügist, bussijuhilt ostes kallim. Rhodose linnast saab veebussiga (alustavad sõitmist mais) 

sõita Falirakisse. Veebuss randub Faliraki vanas kalasadamas, kust saab siis sõita ka tagasi 
Rhodosele. Reis kestab u pool tundi. Hind u 7,50 €/suund ning 13 € edasi-tagasi pilet, lastele 
soodustusd. Minirongiga on mugav Rhodose linnaga tutvuda. Rong väljub Mandraki sadama 

rannatänavalt ajavahemikus 10:00-17:00. Falirakis on kõige hõlpsam takso hotelli vastuvõttu 
tellida. Takso saab käeviipega ka tänavalt. Suurim taksopeatus Rhodose linnas asub Mandraki 
sadamas Alexandria väljakul. Taksodel on fikseeritud hinnad. Öisel ajal (südaööst kuni kella 5:00 
hommikul) ning pühade ajal on hinnad kahekordsed. Alati tasub kohe taksosse istudes sõidu 

orienteeruvat maksumust täpsustada. Mõned taksod teevad saarel ka pikemaid ringsõite, kuid 
need hinnad ei ole Rhodose taksoühingu poolt fikseeritud.  
 
Autorent: Rendiauto pakub parimaid võimalusi saarega omapäi tutvumiseks. Juht peab olema 
vähemalt 21-aastane ja omanud juhiluba vähemalt 1 aasta. Suuremate autode ja mikrobusside 
puhul on miinimum vanus 23. Lisainfot autorendi kohta saate Aurinko reisiesindajatelt kohapeal. 
 

 
Vahemaad Rhodose linnast: 
Lennuväli      18 km 
Faliraki  15 km 

Lindos  52 km 
Prasonissi 80 km 

Ateena: 480 km 
 



 

 

 
 
Ekskursioonid 
 

 
Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on 20 osavõtjat. Juhul, 
kui soovijaid on vähem, siis on võimalik minna võõrkeelsetele ekskursioonidele. Nende  
toimumispäevad, hinnad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist mõnevõrra 
erineda. Kohapeal saab ekskursioonide eest maksta ainult sularahas eurodes. Lastele kehtivad 
soodustused. NB! Ekskursiooni hinnad ja programm on esialgsed ja võivad muutuda.  
 

Saaretuur ja Lindos (terve päev) 
Alustame päeva sõiduga piki idarannikut, et tutvuda Rhodose kauneima vaatamisväärsuse,  
antiikaegse Lindose akropoli, küla ning sealse kohaliku elu-oluga. Kalju tipus paikneva akropoli 
juures näeme jumalanna Athena auks püstitatud templi varemeid ning rüütlite aegseid kindluse 
müüre. Avanevad suurepärased vaated Vahemerele. Sissepääs akropoli 12 eurot, alla 18-a tasuta. 
Idarannikult suundume saare keskele, einestame traditsioonilises Profilia külatavernis (lisatasu 

eest). Seejärel jätkame teekonda läbi maalilise saare keskosa idarannikule. Teeme peatuse 
kohalike veinide ja kange viinamarjanapsu (souma) proovimiseks. Päeva lõpuks külastame 
Ialyssose piirkonnas asuvat Filerimose mäge, kus asub Filerimose rist, Püha Neitsi klooster ja 
avaneb panoraamvaade saare põhjarannikule. 
Hind: 47 €, laps vanuses 2-14. a  23 € 
 
Laevareis Symi saarele ja Panormitise kloostrisse (terve päev, laevapilet + transfeer) 

Symi on maaliline saar Rhodosest 2 tunnilise laevasõidu kaugusel, mis on tuntud käsnapüüdmise 
poolest.  Hobuserauakujulise lahe kaldale ehitatud sadamalinnakese tavernades on mõnus istuda ja 

traditsioonilise eluviisiga saare elu-olu jälgida. Saare teisel küljel on võimalus tutvuda  peaingel 
Miikaelile pühendatud mungakloostriga, mis on üks tähtsamaid õigeusukeskusi Dodekaneesias. 
Kloostri juurde kuulub ilus 12. sajandist pärit kirik.  
Hind: 39 €, laps vanuses 2-12. a 20 €  
 

 
 
Rahvusvahelised ekskursioonid 
 
Kreeka rahvusõhtu 
Meeleolukas rahvusõhtu kohaliku folklooriprogrammi ja toiduga. 

Hind: 48 €, laps 2-12 a 23 € 
 
 

 
 
Ülevalpool toodud info on antud 18.04.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel 
hooaja vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 

 
Head puhkust! 


