Rodos – otok boga Sonca

Opis poti
Kolesarsko potovanje po zgodovinski pokrajini največjega in najlepšega izmed
Dodekaneških otokov
26.8.-2.9.2023
Grška gostoljubnost, turkizno morje in divja ter zelena narava so samo nekateri izmed
razlogov, da je otok Rodos eden najbolj priljubljenih grških otokov. Med kolesarjenjem po tem
rajskem koščku sveta bomo odkrivali tudi manj turistične in bolj odročne vasi, okušali lokalna
vina in oljke ter uživali v pogledih na prelepo naravo. Pokrajina je zares pestra, še posebno, ko
bomo kolesarili skozi bolj gorata območja in borove gozdove, pa potem spet ob obali, s pogledom na
bleščeče modro morje in mimo slikovitih ribiških vasi.
Prav tako kolesarimo do številnih zgodovinskih krajev, saj je Rodos igral pomembno vlogo v
starodavnem svetu več kot 2.300 let nazaj. Pomembnost tistega časa je še vedno vidna v ostankih
starodavnih mest kot sta Kamiros in Lindos, ki sta skupaj z mestom Lalysos tvorila mogočno
mestno državo Rodos.
Rodos je bil včasih tudi križarska trdnjava in je zdaj na Unescovem seznamu svetovne dediščine.
V tem starem križarskem mestu smo nastanjeni 2 noči, tako, da lahko mesto Rodos podrobno
raziščete, kdor pa ima rajši morje kot zgodovino, se lahko odpravi na enodnevni izlet na otok
Symi.Izstopajoče:
+ Zelo dobro ohranjeno mestno središče Rodos pod UNESCO-vo zaščito, kjer domačini živijo in
delajo v istih stavbah kot vitezi sv. Janeza pred šestimi stoletji.
+ Starodavni Kamiros, ki ga pogosto primerjajo s Pompeji, čeprav mesta ni pokopal vulkanski
izbruh ampak so ga prebivalci enostavno zapustili in se odpravili v lažje življenje v novo mestno
središče.
+ Petaloudes (Dolina metuljev), še ena slavna znamenitost otoka
+ Velika gospodarjeva palača oz Križarska trdnjava v mestu Rodos, s svojimi 170-imi sobami in
dvoranami z mozaiki, freskami in rimskimi stebri, je osupljiva in največja trdnjava, zgrajena v
bizantinskem slogu.
+ Zgodovinsko »belo mesto« Lindos, po mnenju mnogih, najbolj impresivno arheološko
najdišče na Rodosu.
+ Epta Piges (7 izvirov), eden najbolj romantičnih krajev na otoku. Prelepa zelena soteska,
obdana z gozdom, s sedmimi žuborečimi izviri in tekočimi rekami, ki nikoli ne presahnejo. Ampak
kljub vsej lepoti in romantiki soteske, je najbolj vznemirljiv sprehod po temnem tunelu, po kamnih

in do gležnjev visoki vodi. Ni za tiste s klavstrofobijo, za vse ostale pa vznemirljiva izkušnja.
+ Ta pio ómorfo nisí« za mnoge najlepši izmed Dodekaneških otokov
+ Značilna sproščenost in gostoljubje domačinov
+ Čarterski polet na relaciji Ljubljana-Rodos-Ljubljana (let traja okoli 2,5h, letalska vozovnica je
vključena v ceno programa)

Potek poti
1 Dan
Čarterski let iz Ljubljane na otok Rodos.
Iz letališča Rodos do prvega hotela imamo organiziran prevoz. Nočitev v mestu Kalavarda. (H)

2 Dan
Krožna pot Kalavarda (cca 37 km in 440 m višinske razlike)
Kolesarski izlet po malo naseljeni in manj znani severozahodni obali. Po obalni cesti kolesarimo proti
ostankom nekdanje Mestne države Kamiros in dalje do očarljive vasice Mandriko. Od tu se spustimo
do majhnega ribiškega pristanišča Skala Kamiros, od koder pelje trajekt na otok Chalki. V bližini
pristanišča obiščemo trdnjavo Kritinia, ostanke beneškega gradu iz 16. stoletja, na hribu okoli 131 m
nad vasjo. Trdnjava velja za biser vasi, saj ponuja osupljiv pogled na Egejsko morje, otok Chalki in
otočke Strogyli, Makri, Alimia in druge. (Z, H)

3 Dan
Via Petaloudes - mesto Rodos (cca 43 km in 385 m višinske razlike)
Vzdolž obale, kolesarimo proti severu, do vasi Fanes, edinstvene zaradi svojih pisanih hiš, ki krasijo
vas. Nadaljujemo v dolino Petaloudes (po grško metulji). V tej čudoviti zeleni soteski je v poletnem
času na tisoče metuljev (od pribl. 20. junija do 20 septembra). Skozi gozdnato območje prikolesarimo
do Maritse in severneje do Pastide, kjer je pestra izbira odličnih lokalnih tavern. V staro citadelo
vstopimo spektakularno, skozi vrata Amboise in skozi to čudovito mestno jedro prikolesarimo do
današnjega hotela, ki se nahaja znotraj starega mestnega obzidja. (H, Z)

4 dan
Sprehod po mestu Rodos ali izlet na otok Symi (cca 6 km ali 23 km)
Danes lahko izbirate. Si privoščite dan oddiha, morda bi se rajši peš odpravili bolj podrobno raziskat
starodavno mestno središče Rodos. Obstaja pa še ena možnost in sicer izlet na čudovit in slikovit
otoček Symi (odvisno od razpoložljivosti trajektov). Trajekt pripelje do samostana Panormitis na jugu
obale (trajekt ni vključen v ceno). Če otok obiščete s kolesom, ga lahko vsega prekolesarite ali se
zapeljete na kakšno izmed pravljičnih plaž, ki jih otok ponuja. (H, Z)

5 Dan
Vzdolž vzhodne obale do Archangellosa (cca 39 km in 375 m višinske razlike)
Današnje kolesarsko potepanje nas vodi vzdolž vzhodne obale. Prva posebnost bodo starodavne
turške kopeli v kraju Kalithea, ki so bile nedavno čudovito obnovljene. V Afandouju kolesarimo vzdolž
lepih in mirnih plaž in že kmalu od daleč zagledamo samostan Tsambika, zgrajenem na 300 metrov
visoki pečini. Cilj današnjega kolesarskega izleta je živahna grška vas Archangellos. (H, Z)

6 dan
Lindos (cca 52 km in 470 m višinske razlike)
Tudi danes lahko izbirate. Se s kolesom odpeljete približno 3 km do plaže Stegna in uživate dan na
morju. Ali pa se odločite za kolesarski izlet do mesta Lindos. Če bi kdo želel, se v Lindos lahko
odpravi tudi z javnim avtobusom. Lindos, obsijan s soncem in blagoslovljen s starogrškimi bogovi, je
magnet za vsakega obiskovalca otoka. Čudovita majhna vasica belih kubističnih hiš ob vznožju
navpične skale, slikovite uličice, spektakularni razgledi, tradicionalni vonji in svetovljanska kultura,
tvorijo edinstven kraj, ki se mu je težko upreti. Mesto krona starodavna Akropola, na obeh straneh
vasi, pa sta dve očarljivi majhni pristanišči. (H, Z)

7 Dan
Do zahodne obale in do mesta Kalavarda (cca 40 km in 500 m višinske razlike)
Še en prelep kolesarski dan. Najprej prikolesarimo do Epta Piges, osupljivega kraja v gozdu, s
sedmimi izviri, gostilno in nekaj pavi. Nato se po zeleni dolini povzpnemo do samostana Agios
Nektarios s svojimi osvežilnimi izviri in ogromno platano. Eleousa je izjemna vas, ki so jo pred
približno 80-imi leti zgradili Italijani. Veliko hiš je zdaj zapuščenih in uničenih. Nadaljujemo po lepi
in razgledni cesti, ki se vije po pobočjih gora in nas pripelje do najstarejše bizantinske kapele na
Rodosu, Fountoukli. Od tu se samo še spuščamo proti zahodni obali, skozi vas Dimilia, mimo kapele
Silas, vgrajene v jamo, do obale pri Soroni, s kolesarjenjem pa zaključimo v mestu Kalavarda, kjer
nas čaka namestitev. (H, Z)

8 Dan
Čarterski polet v Ljubljano.
Organiziran imamo prevoz do letališča Rodos, od tam pa čarterski polet nazaj v Ljubljano.

Datum in Cena
Datum: 26.8.-2.9.2023
Cena na osebo, v dvoposteljni sobi: 1.720 €
Cena vključuje:
Povratni čarterski let iz Ljubljane na Rodos
Povratni prevoz letališče Rodos / hotel / letališče Rodos
Sedem nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi TWC (hotela v Kalavardi in Archangellosu sta majhna,
preprosta grška družinska hotela. Počutili se boste dobrodošli, hoteli so čisti, čeprav niso luksuzni. V
mestu Rodos je naš hotel bolj luksuzen, nahaja se znotraj starega mestnega obzidja v srednjeveškem
mestu Rodos).
2x večerja (prvi in drugi dan programa)
Najem treking kolesa (kolesarska torba vključena v najem) in tehnična pomoč
Slovenska spremljevalca poti za ves čas potovanja
Strošek priprave, organizacije in izvedbe programa ter DDV.
Doplačila po želji: enoposteljna soba 175 €, najem električnega kolesa 65 €, zavarovanje riziko
odpovedi (6,40 %), assistenca coris
Obvezna doplačila: strošek prijave 15 € (na prijavo, ne na osebo)

Cena ne vključuje: vstopnin, pijač, dodatnih obrokov oz vseh ostalih osebnih izdatkov, ki niso
vključeni v ceno programa.
Minimalno število udeležencev: 6
Maksimalno število udeležencev: 10
Roki plačil: 30 % cene aranžmaja plus letalska vozovnica ob prijavi, preostanek 21 dni pred
začetkom potovanja.
Rezervacije / povpraševanje na: info@sloactive.si ali po telefonu 031 251 010 oz preko spodnje
povezave:PrijavaPošljite povpraševanje

