


Primo Tours byder dig hjerteligt velkommen til
Rhodos

På de følgende sider vil du bl.a. kunne finde en masse praktiske informationer, samt gode råd om restauranter, shopping og
aktivitetsmuligheder.

Denne samling af information kan give dig et indblik i, hvordan man begår sig på Rhodos og kan være en inspiration til,
hvad du kan opleve på din ferie.

Vi fra Primo Tours ønsker dig en rigtig go' ferie!
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Vores destination Rhodos
Rhodos er Dodekanesernes hovedø og ligger i Det Ægæiske Hav, kun 20 km fra den tyrkiske kyst.

Rhodos var i 1960’erne en af Europas første og største charterferiedestinationer og selvom øen kun er på størrelse med Lolland, strømmer
der hvert år over 1 mio. chartergæster til. Dette er der også en helt naturlig grund til, da solen skinner helt op mod 300 dage om året, og
derfor er øen også opkaldt efter solguden Helios fra den gamle græske mytologi.
Selvom der hvert år strømmer mere end 1 mio. gæster til øen, kan man stadig finde store områder på øen, hvor man kan finde strande der er
mere eller mindre tomme for turister.
Om det er gamle antikke tempelruiner og gamle græske kulturklenodier eller en bargade og kulørte drinks man er til, finder man det hele på
Rhodos. Der er noget for alle, familier, ældre eller unge.

Rhodos by er øens største by med 54.000 af de i alt 120.000 indbyggere. Byen er centrum for alt på øen, handel, turisme, færgeforbindelser
osv. Rhodos bys hovedattraktion er den gamle bydel, som stadig bliver beboet af 6000 indbyggere. Hele den gamle by er omringet af den
gamle korsridderborg med 10 m tykke mure, som blev bygget af johanniterordenen i 1300-tallet og som dengang blev den stærkeste
fæstning, de kristne var i besiddelse af. I dag vil mange af bygninger også have Osmanniske træk, da de overtog byen i 1523 og indtil 1912
var under Tyrkisk styre. I 1912 erobrede Italienske tropper alle de Dodekanesiske øer og rev en del af de Islamiske bygninger og kirkegårde
ned og prøvede at redde så meget af de gamle ruiner og bygninger fra de kristne korsriddere.

Lindos er øens største turistmagnet. Den kaldes også "Den Hvide By" med Akropolis på toppen. Fra Akropolis, hvor resterne af Athenes
tempel står, har man en fantastisk udsigt og man får et indblik i antikkens mytologier og deres gamle stærke tro til deres guder. Byen er i sig
selv et flot syn og kirken i Lindos er noget helt for sig selv.

Vest for Rhodos by ligger Ialyssos, som er en hyggelig ferieby med gode muligheder både for at besøge restauranter og shoppe. Mange
windsurfere foretrækker at komme her, da det blæser mere på disse kanter. Til gengæld køler vinden meget i sommerens varme måneder, og
derfor er Ialyssos meget populær. Omkring kirken midt i byen finder man et hyggeligt lokalmiljø med både græske og internationale
restauranter, butikker og barer. Den lokale seværdighed er uden tvivl den Akropolis lignende ruin på toppen af Filemiros-bjerget bag byen. 
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Vores rejseledere
Hos Primo Tours på Rhodos har vi et team af danske rejseledere. De er der for dig og for at hjælpe til med, at du får en fantastisk og
uforglemmelig ferie.

Dine danske rejseledere kommer dagligt på dit hotel, og du kan finde de præcise træffetider i infomappen på dit hotel.

De har også et spændende udflugtsprogram, hvor der vil være lidt til enhver smag. 
Du kan finde det aktuelle udflugtsprogram i infomappen på dit hotel eller via Primo Tours App'en. På disse udflugter vil der altid være en af
dine danske rejseledere med.

På træffetiderne kan du komme, hvis du vil tilmelde dig en af vores udflugter, hvis du skulle have nogle spørgsmål eller hvis du skulle få lyst
til at komme og få en lille hyggesnak med din rejseleder.

Hvis du skulle få brug for akut hjælp, kan du ringe til vores servicetelefon, hvor dine rejseledere står til rådighed 24 timer i døgnet.
Telefonnummeret fremgår af dit velkomstmateriale samt i infomappen på dit hotel.
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Det græske køkken på Rhodos
At spise ude er ikke bare et måltid mad. Det er en begivenhed, hvor man fordyber sig i hinandens selskab og selvfølgelig maden, samt
drikke. For beboerne på Rhodos er mad en vigtig nydelse.

Typisk starter man med en masse forretter af bl.a. brød, tzatziki, saganaki, grøntsager og forskellige salater. Her er det traditionen at man
deler. På den måde kan man smage lidt på det hele. Samtidig drikker man god vin eller øl til maden.

Efter forretterne bestilles ofte lidt større og tungere retter som kød eller fisk. Der findes også mange gode vegetarretter i det græske køkken.
Efter maden slutter man oftest af med lidt frugt eller yoghurt med honning.
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Gode spisesteder på Rhodos
Vores anbefalinger til din græske aften

Rhodos by:

Vesuvio Pizzaria er Rhodos ældste pizzaria og det kan smages. Pizzaerne smager helt uacceptabelt godt, og man kan samtidigt nyde en
græsk forret.

Ialyssos:

Patty’s ligger på stranden lige foran Hotel Ialyssos bay i Ialyssos og her kan man nyde en kold drink eller et godt måltid. Restauranten er
senere på aften mere en bar og lounge end restaurant og med de mange sofaer er det helt ideelt til en drink eller kold øl. Maden er rigtig god
og man får serveret en Frappe helt i særklasse.

La Bonita er en af de mest populære restauranter i Ialyssos, hvor de fleste gæster er skandinaviske, da ejeren er svensker. Restauranten er
specielt kendt for deres fiskeretter og deres brug af helt friske råvarer. Som dansker får man altid sat et lille dansk flag på bordet og den
danske tjener får hurtigt din bestilling ud til kokken.  
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Græske specialiteter
Din mad-ordbog til de græske retter

Forretter:

Tzatziki: Græsk yoghurt med revet agurk og hvidløg
Keftedes: Frikadeller af lammekød
Dolmades: Vinblade fyldt med ris og oksekød
Taramo salat: Most kartoffel med fiskerogn, brød, løg og olivenolie
Græsk salat: En salat bestående af tomat, agurk, løg, feta og oliven
Saganaki: Kan være mange forskellige slags oste, som er tilberedt efter egnens opskrifter. Oftest er det dog grillet eller friturestegt gedeost

Hovedretter:

Moussaka: En form for lasagne med aubergine, kartoffel og lammekød. 
Souvlaki: Grillspyd bestående af lamme-, svine-, eller kyllingekød. 
Stifado: Gryderet der oprindeligt laves med lammekød, men ofte bruges der i dag 
oksekød.
Kalamari: Blæksprutte

Desserter:

Baklava: Fede kager af filodej med mandler og honning
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Grækerne er lidt glemsomme
Selv om vores rejseledere få timer inden jeres ankomst har checket med alle hotellerne, og har fået bekræftet at alle bestilte ekstrasenge,
opredninger m.m. er klar, så sker det en gang imellem, at det ikke er blevet bragt i orden.

Ring til house keeping

Du er naturligvis altid meget velkommen til at bede en af rejselederne om hjælp til at få situationen bragt i orden. Men oftest er det hurtigst
blot at ringe direkte til hotellets ”house keeping”, der er den afdeling, der står for rengøring, håndklæder, ekstrasenge m.m.
Telefonnumeret på ”house keeping” finder du enten på telefonen eller i hotellets telefonoversigt, der næsten altid ligger ved siden af
telefonen. Der vil som regel altid være én der taler hæderligt engelsk hos ”house keeping”.

Kontakt receptionen

Løber toilettet, er der gået en pære, er der vrøvl med airconditionen, eller andet der kræver en handy mand, så er det bedste som regel at
henvende sig til receptionen, og få dem forklaret problemet.

Søg hjælp hos rejslederne

Er der noget helt galt med værelset, har din henvendelse til ”house keeping” eller receptionen ikke hjulpet, så kontakt en rejseleder. Vi vil
gøre alt hvad der står i vores magt for at få løst problemet.
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Gudernes stamtræ
 

Kaos opstod først. Siden kom Gaia (moder jord) som videreførte gudernes
slægt. Hun var omnipotent, hvilket vil sige at hun kunne alt, bl.a. få børn med
sig selv. Alene skabte hun bl.a. Hav og Bjerge (jorden i store træk). Hun skabte
også Uranus som hun sidenhen fik børn med.

Gaia og hendes søn Uranus skabte sammen ondskaben på jorden som bl.a. var
giganterne og kykloperne. Gaia og Uranus fik også alle titanerne, deriblandt
Rheia og Kronos, som senere fik børn sammen.

Rheia og hendes bror Kronos fik sammen de 12 olympiske guder, hvoraf de
mest kendte er Zeus, Hades og Poseidon. Zeus fik sammen med den ikke-
gudelige Europa sønnen Minos som blev til kong Minos af Kreta.
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Mini parlør
 

Godmorgen Kalimera

Godaften Kalispera

Godnat Kalinihta

Hej Jassou (høfligt:: Jassas)

Tak Efkaristå

Mange tak Effkaristå para plo

Bede om Se para kalå

Undskyld Signomi

Ja Nai

Nej Ochi

Lille Mikri/Mikro

Stor Megallo

Kold Krio

Varm Zest’å

Til venstre Arristerá

Til højre Dexiá

Lige ud Efthia

Hvor meget koster det? Posso kanno eftå?

Regningen tak Loggariasmó sæ parakalló

Dyrt/ billigt Agrivå / Ftiná

Jeg forstår ikke Den katalavæno

Hvor er? Pu inæ

Danmark Dania



Grækenland Èllada

Stop Stamata

Tjener Servitóros

Læge Jiatrós

Indkøb, mad og drikke:

Guld Hrisó

Sølv Assimi

Avis Efiremida

Lighter Anaptides

Cigaretter Cigara

Frimærke Hramadosimo

Salt Aláti

Is Pagodó

Brød Psomi

Mælk Gala

Kylling Kotópoulo

Vand Neró

Fisk  Psari

Isterning Pagakia

Sukker Sakari

Vin Krasi

Kød Krea

Ugedagene:

Mandag Deftæra

Tirsdag Triti



Onsdag Tetardi

Torsdag Pæmpdi

Fredag Paraskevi

Lørdag Savato

Søndag Kirijaki

Tallene:

1 Ena

2 Dio

3 Tria

4 Dessera

5 Pænde

6 Æksi

7 Æfta

8 Októ

9 Ænæa

10 Deka

20 Ikosi

30 Trianda

40 Seranda

50 Pæninda

60 Eksinda

70 Evdominda
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Rhodos' historie
 

2000 f. v. t.  Fønikerne ankommer til Rhodos.
 

477  Rhodos er medlem af det attiske-
Deliske søforbund med Delos som centrum.

1500  Det minoiske rige får hovedsæde på Rhodos og
anlægger byerne Lindos, Kámiros og Ialyssos.  

431-404  Den Peloponiske krig

1400  Achaierne fra Mykene erobrer Rhodos (og Kreta)
 

408  Kamiros, Lindos og Ialyssos får fælles hovedby
(Rhodos)

1100  Dorerne invaderer og sætter gang i udviklingen i de
tre byer.  

305  Den makedoniske fyrste Demotrios Den første
Poliorketes belejrer i et år Rhodos i forsøget på at besætte
øen

1100-700  Det Doriske Seksby-forbund har magten i ca.
400 år og er i år 700 f.v.t. en stærksø magt med naboøen
Kos.

 
300  Kolossen opføres, efter at det lykkedes Rhodos at
afvise makedoniske forsøg på besættelse. Kolossen var et
af verdens syv vidundere.

227  Et jordskælv lægger Rhodos By i ruiner og Kolossen
ødelægges.  

395  Romerriget deles og Rhodos bliver en del af Det
østromerske Rige.

170-168  Rhodos erklærer sig neutral i konflikten med
Makedonien og mister frihavnsstatus fra romerne.  

1082  Veneziaerne begynder at handle fra Rhodos.

42  Rhodos nægter at støtte Antonius i magtkamp med
Oktavian og Antonius hævner sig ved at plyndre Rhodos.  

1191  Den britiske Kong Richard Løvehjerte besøger øen.

51  Kristendommen kommer til Rhodos med apostlen
Paulus.  

1240  Veneziaerne får kontrollen over Rhodos.

155  Jordskælv
 

1309  Johannitter-ridderne erobrer Rhodos og bygger
mange borge for at forsvare sig.

1453  Tyrkerne begynder at erobre Grækenland
 

1948  Rhodos bliver igen en del af Grækenland

1522  Tyrkerne erobrer Rhodos
 

1960’erne  Turistrejser til Rhodos begynder

1912  Italienerne besætter Rhodos
 

1981  Grækenland bliver medlem af EU

1943  Rhodos besættes af tyskerne
 

1988  Rhodos gør den franske præsident Mitterand til
æresborger i forbindelse med EF-møde på øen.

1945  Storbritannien befrier Rhodos
 

2010  Grækenland rammes af en stor økonomisk krise.
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Takt og tone i Grækenland
På denne side kan du finde gode råd og tips til takt og tone i Grækenland.

Bliver du inviteret indenfor i et græsk hjem er det almindeligt at medbringe en gave til værtinden. Det kan være en æske chokolade eller
blomster. Bliver du budt på mad er det vigtigt at rose værtinden for maden så snart du har smagt på den. Du skal dog ikke takke for maden
med det samme, da det er et tegn på at du er parat til at gå. Og det er uhøfligt. Man takker først for den gode mad, når man pænt siger farvel.

Hilser man på ældre mennesker er det altid den yngste der skal hilse først. Så hilser den ældre bagefter. Hilser du på folk du kun kender
overfladisk eller du præsenteres for et nyt bekendtskab, gives der hånd. Hilser du på gode venner eller familie, skal der kysses på kinden. En
gang på hver side. Det samme når man siger farvel.

Er du ryger og sidder sammen med andre og gerne vil tænde en cigaret, skal du byde alle andre i selskabet før du selv tager.

Er du blevet inviteret ud at spise af en græker, betaler denne for det meste regningen. Du bør dog tilbyde at betale, men når dette så afslås,
bør du svare tilbage med; Så betaler jeg næste gang.

Er I flere der er er ude og spise sammen på en græsk restaurant skal I ikke forvente at maden bliver serveret samtidig. Den serveres i den
rækkefølge, som den er klar i køkkenet.

Vil du gerne fotografere en af de lokale indbyggere er det altid en god ide at spørge om lov først. Så får man som oftest lov.

Vil du gerne ind i en lokal kirke er du næsten altid velkommen. Ofte står åbningstiderne i forbindelse med indgangen. Nogen kirker betragtes
ikke bare som et religiøst sted, men også historisk og der skal man betale entré. Som gæst i en ortodoks kirke skal man altid dække knæ og
skuldre. Og det gælder både for mænd og kvinder.

Når du drikker vin er det dårlige manerer at tømme glasset fuldstændigt. Lad hele tiden lidt være tilbage i glasset.

Bliver du budt på kaffe er det uhøfligt at afslå.

Personlige spørgsmål er meget almindelige i Grækenland. Det ses ikke som snageri. Hvis du reagerer negativt på et personligt spørgsmål er
det dig, der (ifølge grækerne) er den med de dårlige manerer. De spørger direkte om alder, vægt, familieforhold, løn etc.

Grækenland er kendt for sine gode strande. Hvis du gerne vil bade/ sole uden badetøj findes der deciderede nudist-strande. Ellers er det ikke
tilladt. At bade/ sole topløs er ikke velset. Man går ikke igennem byen kun iført badetøj.
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Baderåd på Rhodos
Det er vigtigt både at passe på sig selv og sine omgivelser når man bader, svømmer og dykker. Der er mange som opfører sig hensynsløst og
ligeglad, men at de gør det, er ikke ens betydning med at det er okay. Foregå dem i stedet med at godt eksempel ved at overholde de
nedenstående regler.

Hold dig altid opdateret med badeflagenes farve

Der benyttes et flagsystem på strandende, som bør overholdes for din egen sikkerhed:

Grønt flag: Tilladt af bade

Gult flag: Det er tilladt at bade, men vær ekstra opmærksom på eks. understrøm

Rødt flag: Badning forbudt

Undlad at fodre fiskene

Det ødelægger økobalancen. Fiskenes maver kan ikke tåle brødet og desuden er det forbudt at fodre fisk på Kreta.

Kast aldrig affald i havet – efterlad det i nærmeste skraldespand

Benytter du toilettet ombord på en båd, så put toiletpapiret i de dertil indrettede spande. Smider du det i toilettet, ryger det direkte ud i havet.
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Er uheldet ude...
Ring hvis du har brug for hjælp
Skulle der opstået et problem, hvor du kan have brug for hjælp - så ring til vores servicetelefon. Nummeret vil fremgå at dit
velkomstmateriale. Her er det altid en dansk rejseleder, der svarer.

Alvorlig sygdom

Har du brug for tilsyn af en læge, kan du kontakte vores servicetelefon og så vil en af dine rejseleder sørge for at kontakte en læge. Kontakt
servicetelefonen med det samme, hvis du bliver så syg, at du skal på hospitalet.

Når noget sker derhjemme

Er der pludselig alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie derhjemme, er det muligt at komme hjem før tid igennem din
rejseforsikring. Kontakt en af dine rejseledere og/eller forsikringsselskab hvis der brug for at komme hjem før tid.

Mistet pas

Mister du dit pas, skal du med det samme have et nødpas. Dette kan udstedes af det danske konsulat i Rhodos. Kontakt straks en af dine
rejseledere, hvis du mister dit pas.

Fået stjålet penge, kreditkort, rejsechecks m.m.

Kontakt da din bank og få spærret dine kort. Banken kan forklare dig, hvordan du kan få penge ned til destinationen. Kontakt en af dine
rejseledere, hvis du får stjålet noget.

MasterCard, Maestro og American Express spærres på tlf. +45 44 89 27 50
Visa, Visa Electron og Dankort spærres på tlf. +45 44 89 29 29
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Hjemrejse fra Rhodos
Der skal checkes ud fra hotellet senest klokken 12.00 på afrejsedagen medmindre andet er angivet. Dvs. du skal sørge for, at du har betalt din
evt. regning for mad og drikkevarer og at du har afleveret nøglen i receptionen. Checkes der ud senere end klokken 12.00, forbeholder
hotellet sig ret til at opkræve dig betaling for en hel eller halv dags ekstra ophold.

Kontroller afhentningstidspunkt

Tidspunktet for afhentning fra dit hotel kan du se i informationsmappen på hotellet. Check altid dagen før hjemrejse, og igen på
hjemrejsedagen, da der kan forekomme ændringer i sidste øjeblik.

Klar til afhentning

Stå venligst klar i receptionen på det oplyste tidspunkt. Sørg venligst for i god tid at have betalt din evt. ekstraregning, afleveret nøglen i
receptionen og hentet evt. værdier i hotellets bankboks. Hav venligst pas og rejsebevis klar i håndbagagen.

I bussen

Inden du går ind i bussen, så udpeg din bagage for ham, der sætter den ind i bussen. Gå ikke ind i bussen, før du har set, at al din bagage
bliver lagt i bagagerummet. Håndbagagen skal du selv tage med ind i bussen.

I lufthavnen

Husk at tage din bagage med hen til indcheckningsskranken i lufthavnen. Her vil du få udleveret et boardingkort, som skal opbevares
sammen med dit pas.
Vores rejseledere må ikke gå med gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Hold derfor selv øje med gaten, hvor flyet boardes – det er
langt fra altid at der kaldes ud til flyet og man kan heller ikke regne med at boardingen bliver slået op på tavlen.
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Shopping på Rhodos
Rhodos har noget at tilbyde til enhver smag. Uanset om du er på jagt efter souvenirs, guld og sølv eller badeudstyr, så har Rhodos det hele.

Guld og sølv

På Rhodos har de et stort udvalg af smykkebutikker, både i de større byer såsom Rhodos by, men også i turistområderne som Ialyssos og
Faliraki. Prisen er ca. 30% lavere her end i Danmark, så der er en del penge at spare.

Bade- og strandudstyr

Dette finder du både i mange supermarkeder, men også i mange af de små kiosker og butikker. Hvis du skal ud og investere i solcreme kan
det være en god idé at købe minimum faktor 30.

Tøj og sko

Hvis du skal ud på den helt store shoppetur, kan det anbefales at tage til en større by såsom Rhodos by. I den nye del af byen finder man de
større butikker, som har et større internationalt udvalg af tøj og sko såsom H&M, Zara, Hugo Boss og United Colours of Benetton.

Græske specialiteter

Når man er på Rhodos, er det næsten en skam ikke at investere i en olivenolie fra en af de lokale bønder eller fra en specialbutik. Så er man
næsten altid sikret at olivenolien er produceret her på Rhodos.

Souvenirs

De små souvenirbutikker er til at finde overalt. Både i Rhodos by, men også mindst lige så meget i ferieområderne som bl.a. Ialyssos og
Faliraki Her kan man købe alt lige fra strandting til nøgleringe og billige smykker.
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Sikkerhedsregler for bagage

Væsker

I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der maksimalt kan rumme 100 ml. Du må godt
medbringe mere end én beholder i din håndbagage, men ikke flere end der kan være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et rumfang på
1 liter.

Eksempler på væsker og flydende stoffer

Væsker som f.eks. vand, juice, saft, suppe og sirup.
Parfume, barbersprit, eau de cologne o. lign.
Delvist flydende stoffer som f.eks. hårshampoo og tandpasta.
Olier og cremer, f.eks. håndlotion eller solcreme.
Indholdet i beholdere under tryk, f.eks. deodorant, barberskum o. lign.
Blandinger af faste og flydende stoffer.

Gode råd

Pak din toilettaske og så mange væskebeholder som muligt, i din check-in bagage.
Rejser du kun med håndbagage, bør du inden rejse have pakket alle væsker i en gennemsigtig, genlukkelig pose.
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Sundhed

Pas på dehydrering

Sørg for at drikke en masse vand og få ekstra med salt for at undgå dehydrering. Drik ca. 1 liter vand pr. 10 grad. Husk at alkoholiske drikke
virker dehydrerende. Et tegn på dehydrering er skarp hovedpine og svimmelhed.

Pas på solen og varmen

Solen er stærk og varmen er hård. Benyt en solcreme med høj faktor, undgå at solbade i middagsheden, og ophold dig gerne med jævne
mellemrum i skyggen.

Brug for en læge?

Skulle der være brug for en læge, samarbejder Primo Tours med en. Du kan selv kontakte lægen, eller spørge en af dine rejseledere, der så
vil få dig i kontakt med lægen. Nummeret til lægen finder du under ”Vigtige telefonnumre” i denne mappe. Hvis du skal på hospitalet, skal
du straks kontakte en af dine rejseledere.

Apotek

Der ligger mange apoteker i Rhodos by, Ialyssos og Faliraki. En del medikamenter kan købes receptfrit, og ofte tales der udmærket engelsk
på apotekerne.
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 Tips til småbørnsfamilier
Grækerne er meget glade for børn, og børn er derfor velkomne alle steder.

Babyseng

Ring til hotellets house keeping fra værelset og bed om en ”baby cot”.

Barnestol

I næsten alle restauranter kan en høj stol fremskaffes – spørg tjeneren.

Klapvogn

Hvis der er løbet af ferien bliver brug for en klapvogn, skal det blot nævnes til en af vore rejseledere, der herefter vil skaffe den til jer.

Børnevenlige udflugter

Elafonissi: Den lavvandede strand Elafonissi, er et iddelt sted for hele familien. Der vil, på stranden, foregå forskellige ting så unge såvel
som gamle kan nyde dette badeparadis.

Græsk aften 

Græsk aften er en aften, hvor hele familien kan nyde den gode græske mad og blive underholdt på traditionel græsk vis.
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Toldregler

Når du rejser mellem Danmark og Rhodos er følgende toldregler gældende:
Ved indrejse fra et EU land

Spiritus over 22 % 10 liter
Cigaretter 800 stk.
Cigarillos
(max 3 gram pr. stk.)

200 stk.

Cigarer 400 stk.
Røgtobak 1000 gr.
Hedevin 20 liter
Vin 90 liter
Øl 110 liter

 

EU har opstillet en vejledende mængde for, hvad der anses for at være til eget forbrug.
Man skal være fyldt 18 år for afgiftsfrit at kunne medbringe spiritus og tobak til eget forbrug. 
Er man fyldt 16 år kan man medbringe bordvin og øl, med en alkoholprocent på max. 16,4.
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Vigtige telefonnumre
Primo Tours service/nødtelefon på Rhodos
Nødtelefon: 69 43 12 79 54. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf: 00 30 69 43 12 79 54

Primo Tours i Danmark

Tlf.: 00 45 88 18 46 18
info@primotours.dk 
Kontoret har åbent hverdage 09.30-17.00 og weekender 10.00-14.00

Den danske ambassade i Athen

Royal Danish Embassy
Mourouzi 10, 4th floor
GR-106 74 Athens
Tlf.: (210) 725 6440. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf. 00 30 21 07 25 64 40

Det danske konsulat I Rhodos

Pavlou Mela 12
85100 Rhodos by 
Tlf.: 00 30 22 41 07 80 55

Nødhjælp:

Ambulance: 166
Lægevagt: 105
Turistpoliti: 171
Politi: 100
Brandvæsen: 199
Biluheld: 104

Læge i Rhodos—Medical Center

Tlf. i dagstimerne: 00 30 22 41 03 80 08

Tlf. i nattimerne: 00 30 69 45 90 14 30

Gouda´s Emergency Center – Gouda Rejseforsikring

I tilfælde af hospitalsindlæggelse – hvis du har en Gauda rejseforsikring. 
Tlf.: 00 45 33 15 60 60 – svarer 24 timer i døgnet.

SOS alarmcentral

Hvis du bliver hospitalsindlagt og har gult sundhedskort. 
Tlf.: 00 45 70 10 50 50 – svarer 24 timer i døgnet.

Alarmcentralen – Europæiske rejseforsikring

I tilfælde af hospitalsindlæggelse, hvis du har en forsikring tegnet hos Europæiske rejseforsikring.
Tlf.: 00 45 70 10 90 30 – svarer 24 timer i døgnet. 
 

mailto:info@primotours.dk
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GRÆKENLAND - RHODOS

Udflugter på Rhodos
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Rhodos. Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af

sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din rejseleder for opdaterede informationer
om afgange, tider, priser og betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden dansk

rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

Tirsdag Byvandring med græsk velkomstmiddag Voksen 38€ / Børn 27€

Torsdag Lindos by Night Voksen €22 / Børn €13

Fredag Middelhavs bådtur Voksen €43 / Børn €25,50

Mandag, onsdag og fredag Udflugt med engelsktalende guide: Jeep Safari Voksen: 63€ / Barn 52€

Alle ugens dage undtagen søndag Udflugter med engelsktalende guide: Bådtur til Symi Voksen €51,50 / Barn €26,50

Alle ugens dage undtagen søndag Udflugter med engelsktalende guide: Dykning ved Kalithea Bay Voksen €67 / Barn €44

Alle ugens dage undtagen søndag Udflugter med engelsktalende guide: Snorkling ved Kalithea Voksen €55 / Barn €44

Generel information
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Byvandring med græsk velkomstmiddag
Til vores Primo hygge-aften på Rhodos er der lagt op til ægte græsk hygge og smukke omgivelser i den gamle bydel af Rhodos. Aftenen
byder blandt andet på et stop i den gamle bydel, alt imens der både i bussen og ved de forskellige stops vil blive fortalt om stederne - du vil
også få fortalt spændende fortællinger om den fængslende historie, der er tilknyttet Rhodos by. På vejen mod restauranten går vi i den gamle
bydel, som emmer af historie.

Her får du muligheden for at se og høre om korsridderne, der levede her på Rhodos for mange år tilbage, og som har bygget den gamle bydel
i Rhodos. Vi går blandt andet igennem den gamle riddergade og ser Stormesterens Palads, alt imens der på dansk vil blive fortalt historier fra
datidens Rhodos. Der er en super hyggelig atmosfære i den gamle bydel, hvor du virkelig kan fornemme hvordan Rhodos har været under
korsriddernes tid. Her lever få lokale stadig deres hverdag blandt de mange restauranter og souvenirbutikker. 

Efter en spændende og lærerig byrundtur ender vi ved restauranten, hvor den græske ejer står klar med en lækker, græsk menu. Derudover
vil der være mulighed for at købe drikkevarer til maden. I løbet af aftenen vil dine danske rejseledere også stå for noget underholdning, så
der er virkelig lagt i kakkelovnen til en super hyggelig aften i det græske tegn.

OBS: transporten hjem er ikke inkluderet i prisen

Huskeliste

Billet
Kamera
Penge til drikkevarer
Praktisk fodtøj
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Lindos by Night
På denne tur får du muligheden for at se den måske mest berømte by på Rhodos, nemlig den hvide by Lindos. Turen er en hyggelig aftentur
hvor der er rig mulighed for at udforske Lindos på egen hånd. Du kan gå en tur i de snoede gader, mærke pulsen falde på en af de mange små
cafeer eller tage turen op til toppen af byen, til det imponerende Lindos Akropolis, hvorfra der er den skønneste udsigt. Som aftenen skrider
frem, vil du mærke hvordan det tynder ud blandt folk, og en uspoleret ro falder over byen, mens dag bliver til aften. 

 

Huskeliste

 



NÅR FERIEN GÅR TIL RHODOS MED PRIMO TOURS

Middelhavs bådtur
På denne udflugt kan du tage med ud og opleve Rhodos fra havets overflade. Dagen byder på flere badestops nær Rhodos’ flotteste strande
og midt i det turkis blå vand. Vi sejler på denne tur ned langs østkysten, hvor der 4 gange i løbet af dagen vil være mulighed for en lækker
dukkert i det skønne hav og desuden flere gange være mulighed for at tage på udforskning blandt de mange klipper der er at finde i
områderne langs østkysten. Undervejs på turen vil der desuden være mulighed for at få lidt i maven, når der vil blive serveret noget lækkert
græsk mad. Der vil under hele turen være god mulighed for afslapning, badning og hygge på båden – alt efter hvad man har lyst til. 

Huskeliste

Billet
Solcreme
Kamera
Penge til drikkevarer
Badetøj og håndklæde
snorkeludstyr
Badesko
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Udflugt med engelsktalende guide

Jeep Safari
Få vind i håret og fart over feltet, når du kører rundt i det smukke landskab på Rhodos smukke bjergsider.

Huskeliste

Pas
Solcreme
Billet
Penge
Kamera
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Udflugt med engelsktalende guide

Bådtur til Symi
Oplev en af Dodekanesernes perler, den smukke ø Symi. Dagen byder på en bådtur til Symi med to forskellige stop på øen. Første stop er i
den charmerende havn, hvor der bliver mulighed for at udforske øen på egen hånd samt nyde en frokost på en af havnens lækre restauranter.
Næste stop er ved Panormitis, hvor man besøger et gammelt kloster bygget på ruinerne af en tidligere byzantisk kirke. På Symi vil du få
oplevelsen af en ægte, lokal græsk by på en lille, autentisk ø.

Huskeliste

Håndklæde
Solcreme
Badetøj
Billet
Penge
Kamera
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Udflugt med engelsktalende guide

Dykning ved Kalithea Bay
Rhodos byder på fantastiske dykkermuligheder, for nybegyndere og erfarne, ved øens østkyst. Tag med og oplev en fantastisk verden under
havets overflade.

Huskeliste

Pas
Håndklæde
Solcreme
Badetøj
Billet
Penge
Kamera
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Udflugt med engelsktalende guide

Snorkling ved Kalithea
En snorkeltur kan varmt anbefales i det smukke og krystalklare hav, der omkranser Rhodos. Nyd en dag i det azurblå hav, og se om du kan
spotte nogle af øens flotte fisk.

Huskeliste

Pas
Håndklæde
Solcreme
Badetøj
Billet
Penge
Kamera
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Generel information
Information om pris på udflugten, udflugtens varighed, opsamlingssted samt øvrige praktiske bemærkninger vedr. udflugten oplyses på
destinationen.

Mundbind er et krav i transportmidlerne på alle udflugter.

NB! Ved betaling med kort eller APP pålægges et administrationsgebyr på kr. 25 pr. transaktion.

Vær opmærksom på at visse udflugter kan have begrænsede pladser, så sørg for at bestille plads i god tid.
Udflugter skal tilmeldes senest på hoteltræf dagen inden og kan IKKE tilmeldes eller aflyses pr. telefon.
Alderen for børn er til og med 11 år!
Der skal tages forbehold for prisændring, aflysning eller ændring af udflugter ved udefrakommende faktorer, så som vejret eller ved
for få tilmeldte.
Ved aflysning grundet sygdom skal lægeerklæring forevises for refundering.
Nogle af disse oplevelser er i samarbejde med eksterne arrangører, hvor engelsktalende rejseledere kan forekomme
Udvalgte udflugter er sæsonbetinget, hvorfor vores udflugtsprogram kan variere efter høj- og lavsæson og ikke alle udflugter kan
garanteres hele sæsonen




