Tervetuloa Detur-matkalle Rodokselle

ROKOTUKSET
Ajankohtaista tietoa kohteen rokotusuosituksista ja terveystilanteesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta, osoitteesta www.thl.fi
MATKA- JA MATKATAVARAVAKUUTUS
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista sairastapausten varalle. Muistakaa vakuuttaa myös matkatavaranne.
MATKAVAHVISTUS JA LENTOLIPPU
Corendonin
lennoilla
(maakuntalennot)
saamanne
matkavahvistus/-lasku toimii virallisena asiakirjana (lentolippuna) lentoaseman lähtöselvityksessä sekä meno- että
paluulennolla, joten se tulee säilyttää koko matkan ajan.
Norwegianin lennoilla Helsingistä tulee olla
Deturin
matkavahvistus/-laskun lisäksi mukana lentoa varten Norwegianin e-lippu, joka lähetetään sähköpostiinne noin
viikko varauksen teon jälkeen. Lähtöselvityksessä voi olla
mukana tulostettu e-lippu tai Norwegeanin varausnumero,
jonka saatte e-lipusta.
LÄHTÖSELVITYS
Corendon: Lähtöselvitys Corendonin lennolla tehdään lähdön yhteydessä lähtöselvitystiskeillä. Lähtöselvitys avataan
n. 2,5 tuntia ennen matkalle lähtöä. Asiakkaiden tulee olla
ajoissa, vähintään 2 tuntia ennen kentällä lähtöselvityksen
avautuessa.
Säilyttäkää Deturin matkavahvistus koko lomamatkan ajan,
sillä sitä vastaan saatte paikkalipun paluulennon lähtöselvityksessä.
Norwegian: Automaatti lentoasemalla: Lähtöselvitys aukeaa kaksi tuntia ja sulkeutuu 45 minuuttia ennen aikataulunmukaista lentoaikaa. Lentokentällä tulee olla ajoissa, suorittelemme olemaan siellä 2 tuntia ennen koneen ilmoitettua
lähtöaikaa.
Matkustajien joilla on erityistarpeita, erikoismatkatavaraa
sekä yksin matkustavien lasten tulee olla lähtöselvitettynä
viimeistään 1 tunti ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa.
Etukäteen verkossa: Lähtöselvityksen voi hoitaa myös verkossa 24 h ennen koneen lähtöä. LInkki Norwegeanin Minun
matkani -osioon, jossa lähtöselvityksen voi tehdä:
https://www.norwegian.com/ssl/fi/minun-matkani/#/mytravels/lookup

ISTUMAPAIKAT Alle 2-vuotias sylilapsi matkustaa lennoilla
ilman omaa istumapaikkaa. Lennot ovat savuttomia.
Corendonilla on myös mahdollista itse valita istumapaikka
etukäteen lentoyhtiön omien nettisivujen kautta. Palvelu on
maksullinen ja suomenkielinen ja siitä vastaa lentoyhtiö. Varaamaan pääsee Deturin sivuilla olevan linkin kautta: www.
detur.fi >Lentosarjat.
Norwegianilla voit halutessasi valita maksutta istumapaikkasi lentoyhtiön sivujen kautta saamassanne Norwegianin
e-lipussa näkyvällä lentoyhtiön varausnumerolla, lisätietoja
lentoyhtiön asiakaspalvelusta 09-231 01600 sekä verkkosivuiltamme http://www.detur.fi/matkatoimisto/istumapaikkavaraus.
ATERIAT LENNOLLA
Tilauslennoillamme matkan hintaan ei sisälly lentoateriat,
mutta lennoilla voi ostaa juotavaa ja pientä välipalaa. Norwegianin lennoilla käy maksuvälineenä vain korttimaksu, ei
käteinen,
Corendonin lennoilla suosittelemme varaamaan käteistä
mukaan. Corendonilla voit myös tilata ateriat lennolle etukäteen (aikaisintaan 30 vrk ja viimeistään 4 vrk) lentoyhtiön
omilta sivuilta, linkki löytyy myös nettisivuiltamme kohdasta lentosarjat.
Tilauslennoillamme on taxfree-myyntiä.
MATKATAVARAT
Corendon: Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran enimmäispaino saa olla 20 kg + 7 kg (Corendon CAI) käsimatkatavarat. Matkustamoon saa viedä vain yhden käsimatkatavaran/hlö, jonka enimmäismitat ovat: 55x35x25 cm. Laukun
ulkomitat, taskut, pyörät ja kahvat mukaan lukien, eivät saa
ylittää näitä mittoja. Käsimatkatavaroissa kuljetettavista
nesteistä on voimassa erityiset turvamääräykset (kts. esim.
www.finavia.fi/ pakkaaoikein).
Yksittäisen ruumaan menevän matkalaukun paino ei saa
olla yli 32 kiloa. Yli 20 kg painavista matkatavaroista peritään ylipainomaksu, joka on 7 euroa/kg/suunta. Mahdolliset ylipainomaksut suoritetaan lähtöselvityksen yhteydessä
(Rodoksen päässä käteisellä/Helsingin päässä käteisellä/
luottokortilla). Alle 2-vuotiaalla sylilapsella (0-2 v) ei ole
matkatavarakiintiötä. Sylivauvalle voi ottaa maksutta ruumaan yhdet lastenvaunut sekä turvaistuimen. Asiakkaan tulee itse hoitaa pakkaaminen.

päititetty 8.1.2019)

PASSI JA VIISUMI
Kreikkaan matkustettaessa vaaditaan voimassaoleva passi
tai virallinen, kuvallinen henkilötodistus. Myös lapset tarvitsevat oman passin tai virallisen kuvallisen henkilötodistuksen.

Norwegian: Matkustaja saa ottaa ilmaiseksi mukaan kaksi
ruumaan menevän matkalaukkua, maksimipainoltaan 20 kg,
yhteensä 40 kiloa. Lisäksi matkustajat voivat ottaa mukaan
matkustamoon yhden käsimatkatavaran, joka saa painaa
enintään 10 kg (maksimimitat 55x40x23 cm). Alle 2-vuotiaalla ei ole käsimatkatavarakiintiötä, mutta hänelle voi ottaa
mukaan matkalla tarvittavat vauvanruuat/vastikkeet.
Lapset ja sylilapset, joilla on oma istumapaikka, voivat kuljettaa kirjattavaa matkatavaraa normaalien ehtojen mukaisesti. Alle 2-vuotiaalle voi maksutta ottaa myös mukaan
turvaistuimen ja lastenrattaat normaalin kirjattavan matkatavaran lisäksi.
Yksittäisen matkalaukun suurin sallittu paino on 32 kg. Paino ei saa ylittää tätä, vaikka laukkun olisi pakattu useamman
matkustajan tavaroita. Ylipainomaksu menee, kun matkatavaran paino on yli 20 kg/laukku. Kunkin laukun koko saa olla
enintään 250 x 79 x 112 cm (P x K x L) ja kokonaisympärysmitta enintään 300 cm.
ERIKOISVARUSTEET
Pyörätuoli kuljetetaan ilmaiseksi. Pyörätuolista tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle viimeistään viikkoa ennen lähtöpäivää. Pyörätuolejien määrä on rajoitettu/lento.
Corendon:
Erikoisvarusteiden kuljetuksesta Corendon periii erillisen
kuljetusmaksun. Maksut kattavat edestakaisen kuljetuksen.
Oheiset hinnat sitoumuksetta:
* Sukellusvälineet (max. 30 kg)
60 euroa
(painoilmapullojen tulee olla tyhjät)
* Polkupyörä (kumien tulee olla tyhjät) 50 euroa
* Golf-varusteet (max. 15 kg)
55 euroa
* Purjelauta (max. 30 kg)		
80 euroa
Edellämainituista välineistä tulee asiakkaan ilmoittaa DETURille hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisämaksut maksetaan
lähtöselvityksessä, paitsi golfbägi, joka maksetaan varauksen yhteydessä.
Norwegian:
Erikoisvarusteiden kuljetuksesta lentoyhtiö perii erillisen
kuljetusmaksun. Suosittelemme erikoismatkatavaran maksamista ennakkoon, sillä lentoasemalla hinta on korkeampi.
Erikoismatkatavaran kuljetus on mahdollista maksaa etukäteen Norwegianin sivuilla.

Mastercard/Visa Electron sekä Maestro -korteilla ja osassa
automaateista (Kato Stalos/Platanias/Hania) myös Dinersin
kortilla
MAAHAN SAAVUTTAESSA
Omat matkalaukut tulee ottaa mukaan kuljetushihnalta.
Vastaanottohallissa ja/tai heti sen edustalla ovat DETURin
oppaat ovat vastassa ja ohjaavat bussille, josta matka hotelleille alkaa. Lentokenttäkuljetus ei ole opastettu.
LENTOAIKA JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET
Lentoaika Rodokselle on n. 4 tuntia.
Lentokenttä - hotellit 7 - 30 km lomakohteesta riippuen.
Kesto noin 15 min - 1,5 h hotellista/lomakohteesta riippuen.
Lentokenttäkuljetus on valinnainen palvelu, sen voi varata
erikseen matkavarauksen yhteydessä, Edestakaisen kuljetuksen hinta on 20 €/aikuinen, 10 €/lapsi (2-11 v).
DETURIN TOIMISTO
Deturilla ei ole palvelutoimistoa Rodoksella. Suomenkielisen oppaan tavoitat päiväaikaan palvelunumerosta, joka
yöaikaan 18-08 toimii hätäpuhelimena.
Suomenkielisen oppaan puhelin: vahvistetaan kauden alkuun mennessä.
Palvelunumero lähetetään asiakkaille varauksella olevaan
puhelinnumeroon tekstiviestinä pari päivää ennen matkaa.
Se jaetaan myös saapuessa tervetulomateriaalin yhteydessä.
KREIKAN MAJOITUSVERO
Kreikan viranomaiset veloittavat matkailijoilta majoitusveron. Tämä vero ei sisälly matkapaketin hintaan, vaan vero
maksetaan kohteessa suoraan hotellille sisäänkirjauduttaessa käteisellä tai maksukortilla.
Majoitusveroa peritään per huone per alkava vrk seuraavasti: 1-2 tähteä= 0,50 €, 3 tähteä =1,50 €, 4 tähteä =3,00 € ja 5
tähteä= 4,00€. Vero määräytyy hotellin paikallisen tähtiluokituksen mukaan ja se voi poiketa Deturin omasta luokituksesta. Muutokset veron suuruudessa ovat mahdollisia.
KOTIKENTTIEMME YHTEYSTIETOJA

Ohjeita pakkaamiseen ja erikoisvarusteiden kuljetushintoja
löydät Norwegianin sivuilta:

(Puhelujen hinta 0,57 €/min. + pvm)

http://www.norwegian.com/fi/matkusta-kanssamme/

* Helsinki-Vantaan lentoasema:

Nettisivuilta saa infoa lentoasemian palveluista:
Lentokentän neuvonta p. 020 014636

MATKATAVARAVAHINGOT

https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa

Lennon aikana tapahtuneissa matkatavaravahingoissa ensisijainen korvaaja on aina vakuutusyhtiö. Suosittelemme
matkatavaravakuutuksen ottamista, sillä lentoyhtiön vastuu
vahingonkorvauksessa on rajattu. Korvauskäsittelyä varten
täytyy aina olla heti vahingon ilmettyä, lentokentällä täytetty vahinkoraportti (PIR-raportti).

* Oulun lentoasema: lentokentän info: 020 708 7800

Mikäli matkalaukku häviää tai vahingoittuu matkalla, tulohallista ei saa poistua ennen vahinkoraportin täyttämistä,
koska rakennukseen ei pääse palaamaan takaisin. Matkaseurueen muut jäsenet voivat siirtyä ulos ja ilmoittaa tilanteesta oppaalle.

https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/joensuu

MATKAVALUUTTA JA MAKSUVÄLINEET
Kreikassa on sama valuutta kuin Suomessa eli euro. Visa ja
Mastercard käyvät maksuvälineenä suurimmissa kaupoissa
ja ravintoloissa. Lisäksi lomakohteessamme on pankkiautomaatteja, joista voi nostaa rahaa tunnusluvullisella Visa/

Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/oulu
* Vaasan lentoasema: Neuvonta p. 020 7086130.
Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/vaasa
* Joensuun lentoasema:
*Jyväskylän lentoasema: Neuvonta p. 020 708 5761.
Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/jyvaskyla
* Porin lentoasema: Neuvonta p. 020 708 6010
Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/pori
* Turun lentoasema: Neuvonta p. 0207084717
Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/turku

KOHDETIETOA
Tästä kohdeoppaastamme löydät perustietoa Kreikasta,
Rodoksesta ja lomakylistämme. Kun saavut kohteeseen,
oppaamme jakaa lisää kohdemateriaalia, josta saat ajan-

kohtaista tietoa, samoin kuin infotilaisuudessa. Tapaat oppaitamme myös retkillä. Kannattaa tutustua myös hotellien aulatiloissa säilytettäviin hotellikirjoihimme.

YLEISTÄ KREIKASTA
Kreikka on ollut vuodesta toiseen suomalaisten ehdoton kesäsuosikki. Eikä ihme – sillä tarjoaahan sen
saaristo toinen toistaan upeampia lomakohteita, joihin palataan aina uudestaan ja uudestaan. Kreikan liki
kymmenentuhatta saarta ovat kaikki ainutlaatuisia
luonnoltaan ja niiden omaleimaisuutta korostaa lähinaapureiden Turkin ja Italian vaikutus sekä historian
saatossa kauttakulkijoiden jättämät jäljet.
Saarilla on helppo liikkua paikallisbusseilla, vuokraautoilla tai mopoilla. Saarten välit puolestaan taittuvat
vuorolaivoilla ja useimmilta saarilta on myös päivittäisiä lentovuoroja manner-Kreikan nähtävyyksille, mm.
Ateenaan.
Antiikin kreikkalaisilla oli omat jumalansa lähes kaikelle, niin rakkaudelle, viinille kuin sodallekin. Jumalia lepytettiin ja niiltä toivottiin suosiota ja onnea jokapäiväiseen elämään. Edelleenkin kreikkalaisten elämän
rytmi on iloinen ja nautinnoille antautuva. Kreikkalaisella ei ole koskaan liian kiire nauttia hyvästä ruuasta
ja juomasta ystävien seurassa ja tämä matkailijoihinkin
tarttuva kiireettömyys on yksi loman parhaita anteja.

TÄRKEÄÄ TIETOA
AIKA Kellonaika on sama kuin Suomessa.

VALUUTTA Euro

MAA JA ASUKKAAT
Kreikka on tasavalta. Maan pinta-ala on n. 132 000 km2 ja
asukkaita noin 11,2 miljoonaa. Pääkaupunki Ateena, asukkaita
5 miljoonaa. Rodoksen pinta-ala 1 400 km2 ja asukkaita saarella n. 117 000 asukasta, joista Rodoksen kaupungissa noin
60 000 ja Falirakissa noin 2000.

PALVELURAHA
Maan tavan mukaan annetaan palvelurahaa hyvästä palvelusta esimerkiksi ravintoloissa ja hotellissa siivoojille. Ravintolassa sopiva summa on noin 5-10 % laskun loppusummasta, takseissa summa pyöristetään lähimpään tasasummaan.

KIELI
Virallinen kieli on kreikka. Englantia puhutaan lomakohteissa
yleisesti, muualla huonommin.
ILMASTO JA VAATETUS
Välimeren ilmasto, kesät ovat yleisesti lämpimiä myös keväällä ja syksyllä hyvät mahdollisuudet rantaloman viettoon.
Merivesi on lämmintä aina myöhään syksyyn. Aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä kannattaa varata lämmintä vaatetusta viileisiin iltoihin.
USKONTO Suurin osa ortodokseja.
JUHLAPÄIVÄT
Pankit ovat avoinna maanantaista perjantaihin. 25.3. kansallispäivä, 8.-11.4.2017 ortodoksipääsiäinen, 15.3. Neitsyt Marian
päivä, 28.10. Oxi-päivä, kansallinen juhlapäivä.
Pääsiäinen on kirkkovuoden suurin juhla, mutta ortodoksikirkko käyttää juliaanista kalenteria, joten pääsiäiset eivät
osu samaan ajankohtaan suomalaisen pääsiäisen kanssa.

RUOKA JA JUOMA
Rodoksella on useita erilaisia ravintolatyyppejä. Tavernoissa
tarjoillaan valmiita ruoka-annoksia, salaatteja, kalaa ja grillattua lihaa, psistariassa grillattua lihaa kuten girosta ja souvlakia. Ouzeriat tarjoavat paikallista ouzo-alkoholijuomaa ja sen
painikkeena erilaisia mezedes-alkupaloja, ouzeriassa tarjoillaan lisäksi sekä lämpimiä että kylmiä liha- ja kasvisruokia.
LISÄTIETOJA KOHTEESTA ( sitoumuksetta)
http://www.rodosinfo.com
http://www.pienimatkaopas.com/rodos/
KESKILÄMPÖTILOJA RODOKSELLA
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RODOS

Rodos sijaitsee Egeanmeren kaakkoisosassa, jossa idän ja lännen väliset meritiet kohtaavat. Se on
suurin 200 saaren muodostamasta Dodekanesian
saarista ja saariryhmän pääkaupunki. Saarella on
pituutta 77 km, leveyttä 37 km ja rantaviivaa 253
km. Erinomainen ilmasto, hedelmällinen maaperä
ja maantieteellinen sijainti tekivät Rodoksesta jo
antiikin aikoina elinvoimaisen saaren. Vuosisatojen
aikana saarelle saapui valloittaja toisensa jälkeen
- roomalaiset, johanniittaritarit, ottomaanit, italialaiset, saksalaiset. Kreikalle Rodos siirtyi vuonna 1947.
Unescon maailmanperintökohteisiin valittu suuri
keskiaikainen kaupunki hallitsee kaupunkimaisemaa. Euroopan suurin keskiaikainen linnoitusalue
on vilkas kaupunginosa, jossa asuu ja työskentelee
tuhansia saarelaisia - samoissa rakennuksissa kuin
600 vuotta sitten johanniittaritarit asuivat. Pohjoisosan merkittävin rakennus on Kastello eli johanniittaritarien Suurmestarien palatsi. Korkeiden kivimuurien sisäpuolella uuteen päivään herätään aikaisin
ja päivä jatkuu myöhään iltaan alueen myymälöissä,
kahviloissa, tavernoissa ja tunnelmallisilla kattoterasseilla.
Rodoksella aurinko paistaa keskimäärin 300 päivää
vuodessa. Vuosi toisensa jälkeen saari houkuttelee
matkailijoita kaikkialta maailmasta – arkeologiset
paikat, luonnon kauneus ja kirkkaan auringon alla
loistavat puhtaat meret. Saarelaiset ovat vieraanvaraisia, sosiaalisia, pitävät juhlimisesta ja tekevät
parhaansa, jotta heidän rakkaasta kotisaarestaan
jäisi matkailijoille hyvät muistot.

Rodoksen kaupunki
Vanha kaupunki ja uusi kaupunki tarjoavat yhdessä ainutlaatuisen
yhdistelmän kaupunkilomaa hienojen rantojen ja historiallisten nähtävyyksien kera. Ravintolatarjonta on loputon - kahvilat, tavernat,
kansainväliset ruokaravintolat, baarit ja yöklubit tarjoavat valinnanvaraa kreikkalaisesta bouzukista kansainvälisiin listahitteihin.
Kaupungin niemenkärjessä on kaksi rantaa, joista länsipuolista
kutsutaan nimellä ”Tuulinen ranta” ja itäpuolista rantaa ”Ellin ranta”.
Antiikin ajalta ovat säilyneet Afroditen temppelin pylväät (restaurointi käynnissä), stadion ja marmoriteatteri. Johanniittaritareiden
johtajan, Suurmestarin palatsi toimi keskiajalla vanhan kaupungin
puolustuslinnoituksena.
Ixia
Rentouttavaan lomaan sopiva Ixia sijaitsee länsirannikolla lähellä
Rodoksen kaupunkia. Alueella sijaitsee ylellisiä hotelleja omine
ranta-alueineen. Päätien toisella puolella avautuu turkoosin ja sinisen sävyissä läikehtivä Triantan lahti. Peräti 8 kilometriä pitkä ranta
koostuu hiekasta ja pyöreäksi hioutuneista vaaleista kivistä. Ixian
rannan lähistöllä onkin nykyisin myös loistohotellialueiden ulkopuolella melkoisen kattava palvelutarjonta ravintoloita, kahviloita,
marketteja ja erilaisia liikkeitä.
Ialyssos
Ialyssos sijaitsee lähinnä lentokenttää ja on saaren toiseksi suurin
kaupunki. Se on kuitenkin rauhallinen ja sopii rentoa lomaa etsiville
sekä lasten kanssa matkustaville. Rannan ääreltä sekä keskustan
katujen varrelta löytyy tunnelmallisia tavernoja ja pieniä baareja,
joissa on myös ohjelmallisia iltoja muutaman kerran viikossa. Ranta
on muodostunut pääosin litteistä, pyöreäksi hioutuneista kivistä ja
vesi on kirkasta. Rannoilla on suihkut ja wc:t. Tällä puolella saarta
tuulet ovat voimakkaampia ja sopivat hyvin kokeneille leijasurffaajille ja purjelautailijoille.
Faliraki
Saaren itärannikolla sijaitseva Faliraki tarjoaa yhden saaren parhaista hiekkarannoista aivan kaupungin keskustan edustalla. Tämän
4 kilometrin hiekkarannan lisäksi alueella on 5 pienempää rantaa.
Falirakin hiekkaranta syvenee loivasti ja sopii lasten kanssa lomaileville. Täällä on myös iso vesipuisto, joka avataan keväällä, kun säät
ovat lämmenneet riittävästi ja suljetaan lokakuun lopulla.
Falirakin ytimessä puolestaan vietetään yöelämää vauhdikkaasti
aamuun asti. Kadut alkavat täyttyä auringonlaskun aikoihin nuorisosta ja muista juhlijoista. Baarikadulla on vieri vieressä lukuisa
määrä pubeja, diskoja, pikaruoka- ja muita ravintoloita, joissa juhlinta jatkuu pikkutunneille.
Kalithea
Rhodoksen kaupungista, noin 7 km päässä sijaitseva Kalithean alue
on kuuluisa kuumista lähteistään. Vuonna 1929 italialaisten rakennuttama kylpyläkompleksin on avattu historialliseksi nähtävyyskohteeksi peruskorjauksen jälkeen. Kylpylän ranta on turistien suosima.
Paikallisten suosima uimaranta on kylpylästä Falirakiin päin. Mäntypuiden reunustamissa pienissä rantapoukamissa vuokrataan aurinkotuoleja ja alueelta löytyy myös pieniä tavernoja. Kalithean kirkas,
sininen merivesi houkuttelee paikalle myös sukeltajia ja snorklaajia.

HYVÄ TIETÄÄ

APTEEKIT
Päivystävä apteekki on Rodoksen kaupungissa, mutta kaikissa lomakaupungeissa on apteekkeja. Saatavilla on suurin piirtein samoja
käsikauppalääkkeitä kuin Suomessa.
ARVOESINEET/TALLELOKERO
Suosittelemme arvoesineiden, ylimääräisen matkakassan, passin
ja lentolipun säilyttämistä tallelokerossa. Hotelli ei ole vastuussa
huoneista kadonneista arvoesineistä. Huoneen avain tulisi jättää
vastaanottoon hotellilta poistuttaessa.
INTERNET
Hotelleissa usein internetnurkkaus ja osassa hotelleista on langaton
verkko. Palvelut ovat useimmiten maksullisia.
JUOMAVESI
Pullotettua vettä on saatavilla kaikkialla.
LASTEN KANSSA
Rodos soveltuu lasten kanssa lomailuun hyvin. Osa rannoista syvenee kuitenkin melko nopeasti, myös voimakasta aallokkoa etenkin
länsipuolen rannoilla on varottava. Falirakin hiekkaranta on loivasti
syvenevä.
Äidinmaidonkorvikkeita myydään apteekeissa, Farmakeion. Vaippoja ja purkkiruokia on myynnissä hyvin varustetuissa supermarketeissa. Lidl ja Carrefour -ruokakaupoista löytyy tuttuja elintarvikkeita.
Liikenne on vilkasta eikä jalkakäytäviä ole joka paikassa. Kaupungissa ei ramppeja ole rattaiden kanssa liikkuvien avuksi juurikaan.
ostokset
Parhaat ostosmahdollisuudet löytyvät Rodoksen kaupungista.
Vanhankaupungin tunnetuin ostoskatu on Sokrateskatu, uuden
kaupungin puolella on runsaasti merkkivaateliikkeitä ja tunnettujen
ketjujen liikkeitä. Suosittuja tuliaisia ovat laukut ja kengät, kultakorut ja käsityöt sekä mausteet, öljyt, hunaja ja paikalliset juomat.
LIIKKUMINEN
”RODA” -bussit ajavat kaupungin sisäisiä linjoja sekä Faliraki-IxiaIalissos alueille. Sisäisistä linjoista suosituimmat vievät Akropoliskukkulalle nro 5, Rodini-puistoon nro 3. Pysäkki sijaitsee kauppahallin edessä meren puolella.
KTEL RHODES liikennoi maaseudulle ja näillä busseilla pääset
esim. Falirakin kautta Lindosiin sekä saaren eteläisimpään kylään,
Prasonisiin. Linja-autoasema sijaitsee vanhan kauppahallin takana
Aferok-kadulla Mandrakin satamassa. Aikatauluja saat infokioskista. Bussiliput voit ostaa edullisimmin ennakkoon bussiaseman
kioskeista.
Taksin voi napata lennosta tai tilata puhelimitse, jolloin hintaan
lisätään 2€ lisämaksu. Takseissa on mittarit. Henkilömäärä normaalitaksissa enintään 4. Saarella on myös invataksi. Matkalaukuista
peritään eri maksu.
Rodoksen kaupungin päätaksiasema on Alexandria-aukiolla, Mandrakin satamassa. Taksikeskus puh +30 22410 69800.
Falirakissa päätaksiasema on baarikadun päässä Falirakin aukiolla.
Taksikeskus puh. +30 22410 85444.

Ixian ja Ialyssoksen Taksikeskus puh. +30 22410 92515.
Esimerkkejä taksimaksuista (syyskuu 2016):
Rodos - Ixia 9€ Ialissos 15€, Faliraki 20€, lentokenttä 25€
Faliraki - lentoasema 30€, Ialyssos - lentoasema 16€
Ixia - lentoasema 20€
ETÄISYYKSIÄ
Rodoksen kaupunki =>Ixia 7 km, Ialyssos 10 km, Faliraki 15 km,
lentokenttä 22 km, Lindos 52 km
Faliraki => lentokenttä 17 km, Ialyssos 17 km, Ixia 14 km
LÄÄKÄRI
Kun tarvitset lääkäriä, ota yhteys hotellin vastaanottoon tai oppaamme päivystysnumeroon.
PANKKIAUTOMAATIT
Rodoksen kaupungissa on runsaasti pankkiautomaatteja. Falirakissa ATM löytyy päätien varrelta. Ialyssokseen johtavalla päätiellä ja
rantaan johtavan tien varrella on automaatteja. Ixiassa ATM on mm.
supermarketin edustalla.
Yleisimmät luottokortit käyvät kaupoissa ja suuressa osassa ravintoloita maksuvälineenä. Niillä ja Visa Electronilla voi
nostaa rahaa automaateista.
ravintolat ja iltaelämä
Kreikkalaiseen tapaan on yleistä tilata alkupaloja ja annoksia
yhteisesti jaettavaksi. Vanhankaupungin ravintoloissa on korkeampi hintataso. Rodoksen kaupungissa on useita ravintoloita, joissa
ruokalista löytyy myös suomenkielisenä. Katukuvassa näkyy myös
suomalaisia ravintoloita. Kahden hengen illallinen ilman juomia
maksaa n. 13-18 euroa.
Rannat
Rannat ovat yleisiä (kunnallisia) ja rantahotellit maksavat vuokraa
niiden käytöstä. Tästä syystä hotellit yleisesti veloittavat aurinkovarjon ja kahden tuolin käytöstä n. 6 euroa/päivä (v. 2016). Osalla
hotelleista/rantabaareista on tarjouksia, jolloin syödessäsi heillä,
saat rantatuolin maksutta käyttöön päiväksi. Rannat ovat yleisiä,
niillä voi olla kuka vaan hotellista riippumatta. Mikäli rannalla ei ole
aurinkotuoleja/varjoja, rannan käyttö on maksuton.
SÄHKÖ
Sähkövirta on 220V
Urheilu- ja muut aktiviteetit
Polkupyöriä vuokrataan, samoin skoottereita ja autoja.
Golfia voi pelata ympäri vuoden Afandou Golf Clubilla. 18-reikäisen
(par 73, 6800 yards) kentän on suunnitellut englantilainen Donald
Harradine. Klubilla on vuokrattavana välineitä.
Rannoilla voi vuokrata välineitä mm. surffaukseen ja leijasurffaamiseen sekä harrastaa vesihiihtoa, nousuvarjoliitoa, ajaa jetskillä
yms. Snorklaamiseen kirkkaat vedet sopivat hyvin. Sukelluskoulut
järjestävät kursseja ja päiväsukellusretkiä.

RETKET

Lomaviikkosi lopullisen retkiohjelman saat oppaalta saavuttuasi kohteeseen. Kreikassa historiallisilla kohteilla tulee olla
mukana akkreditoitu paikallisopas. Opastuskielenä heillä
on englanti. Mikäli mukana on Deturin henkilökuntaa, niin
hän ei välttämättä ole suomenkielinen vaan voi olla myös
skandinaavinen oppaamme. Joillakin retkillä on vain englanninkielinen paikallisopas.

Lindos laivaretki (kesäkuukausina)
Kokopäiväretki - englanninkielinen paikallisopas

Laiva lähtee klo 09 Rodoksen kaupungin Mandraki -satamasta ja ajaa kaunista rannikkoa myötäillen postikorteista tuttuun maisemaan noin
11:30. Perillä on mahdollista kävellä kapeita kujia
ja portaikkoja pitkin Akropolikseen. Voit myös
vuokrata paikallisen taksin eli ratsastaa aasilla
huipulle. Akropolis sisäänpääsymaksu 12€ ja aasi
6€ (ei sis. retken hintaan). Ellet halua kavuta huipuille voit viettää päivän kylän rannalla tai ihailla
kaunista Lindosia tavernojen kattoterasseilla ja
nauttia lounasta. Kylässä on lukuisia liikkeitä, jotka myyvät käsitöitä, oliiviöljyä, mausteita, vaatteita, kenkiä, laukkuja, matkamuistoja. Paluumatka alkaa noin 14:45. Välillä pidetään uimatauko ja
Anthony Quinn –poukamassa on mahdollisuus
valokuvaamiseen. Paluu satamaan noin 17:15.
Hinta aikuiset 45 €, lapset 2-12 v. 22,50 €.

Retkiä voi ostaa matkavarauksen yhteydessä netistä ennakkoon. Kohteessa retki maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä.
Retkien toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää
ja retkien järjestämiseen vaikuttavat kausikohtaiset rajoitukset sekä sääolosuhteet. Hinnat sitoumuksetta, perustuvat kesäkauden 2018 retkiohjelmaan, oikeudet muutoksiin
pidätetään.

Symin saari

Kokopäiväretki - englanninkielinen paikallisopas

Laivaretki lähtee Rodoksen kaupungin Mandraki
-satamasta kahden tunnin matkalle, jonka päätteeksi saavumme pienen Symin saaren satamaan. Pastellinväriset, neoklassisen aikakauden
rakennukset ympäröivät idyllistä satama-aluetta,
Yialosta. Voit kävellä Choran antiikinaikaiseen
kylään, josta avautuu mykistävä maisema ja virkistyä uimarannan kirkkaissa vesissä. Useat kalaravintolat ja muut kreikkalaiset tavernat sataman
ympärillä valmistavat paikallisia herkkuja.
Laiva pysähtyy myös Panormitisissä, saaren
länsirannikolla, jossa on mahdollisuus vierailla
1100-luvun luostarissa.
Hinta aikuiset 44 €, lapset 2-12 v. 22 €

Laivaretki Halkin saarelle

Lahdelta lahdelle - laivaretki

kokopäiväretki - englanninkielinen paikallisopas

Kokopäiväretki - englanninkielinen paikallisopas

Bussimatka satamaan kestää noin tunnin ja laivamatka yhdelle Dokanesin saariryhmän pienimmistä saarista kestää niinikään noin tunnin.
Halkia kutsutaan myös ”rauhan ja ystävyyden
keskukseksi”. Päivän voit viettää kävellen historiallisille kohteille kuten St. Niclaksen kirkkoon
vuodelta 1861 sekä vilvoitella ympäröivissä kirkkaissa vesissä ja nauttia tavernoissa lounaan
omaan tahtiin.
Hinta aikuiset 45€, lapset 2-12 v. 22,50 €

Laiva lähtee Mandrakin satamasta n. klo 09.00
Päivän aikana pysähdytään useissa saaren kuuluisissa poukamissa, joissa on mahdollista käydä uimassa. Aluksi suuntaamme laivan etelään
Anthony Quinn -lahdelle ja seuraava pysähdys
on hienohiekkaisen Tsambika-rannan edustalla.
Pidempi tauko pidetään Stegna-rannalla, jonne
kuljetus hoidetaan pikkuveneillä. Siellä on myös
lounas ja aikaa vaikka uimiseen kristallinkirkkaassa vedessä. Laivamatka jatkuu Afandoun rannalle. Paluumatkalla pidetään lyhyt kuvaustauko
Kallithea-kylpylän edustalla. Takaisin satamaan
saavutaan noin klo 17:15.
Hinta aikuiset 47 €, lapset 2-12 v. 23,50 €

PIENI SUOMI-KREIKKA -LOMASANASTO
Hei				
hérete
Terve ! Moi 		
jássu /monikko jássas
Mitä kuuluu?		
ti káneis
Kiitos hyvää		
kalá efharistó tai mia hará
Entä teille ?		
ki esís
Kiitos (paljon)		
efharistó polí
Eipä kesä		
típota
Ole hyvä (otettessa ja annettaessa)
parakaló
Anteeksi		
signómi
Ei se mitään		
then pirási
Selvä/OK		endaksí
Hyvää huomenta		
kaliméra
Hyvää iltaa		
kalispéra
Hyvää yötä		
kaliníhta
Mikä sinun nimesi on?		
pós se léne
Nimeni on...		
Me léne ... tai Légome....		
Kyllä				
né
Ei				
óhi
Paljonko kello on ?		
Ti óra íne
Tänään		símera
Huomenna		ávrio
Eilen				
htes
Aamu			
proí
Keskipäivä		mesiméri
Iltapäivä		
apójevma
Ilta				
vrádi
Yö				
níhta
Sunnuntai		kiriakí
Maanantai		deftéra
Tiistai			
tríti
Keskiviikko		tetárti
Torstai			
pémpti
Perjantai		paraskeví
Lauantai		sávato
En ymmärrä		
then katalavéno
Puhutteko englantia?		
Miláte anglíka		
Paljonko tämä maksaa ?		
Póso kánei aftó
Otan tämän/nämä		
Tha páro aftó/ aftá
Missä on wc ? 		
Pú íne i tualéta?
Missä on poliisiasema?		
Pú íne i astinomía ?
Missä on apteekki?		
Pú íne to farmakío ?

RAVINTOLASANASTOA:
Minne voimme istua?
pu mborúme na kathísume
Saanko ruokalistan?
Ton katálogo, parakaló
Haluan… yhden mehun.
Thélo éna himo, parakaló		
Tahtoisin… oluen.
Tha íthela mía bíra, parakaló
Voisinko saada… kahvin. Mboró na ého éna kafé, parakaló
Lasku, kiitos.
Logariasmó, parakaló
Hyvää ruokahalua!
Kkalí – sas- óreksi
Se oli herkullista.
Itan nóstimo
VesI
Maito
Mehu
Kahvi
Olut			
Tee
Viini
Valkoviini
Punaviini
Sokeri
Kala
Liha
Kana		
Salaatti
Kreikkalainen salaatti
Tomaatti
Kurkku
Sipuli
Juusto
Paprika
Kananmuna
Sitruuna
Kesäkurpitsa
Munakoiso
Leipä
Alkuruoka
Pääruoka
Jälkiruoka
Lasillinen… olutta
Pullollinen… viiniä

(neró)
(gála)
(himó)
(káfe)
(mbíra)
(tsái)
(krási)
(áspro krasí)
kókkino krasí)
(záhari)
(psári)
(kréas)
(kotópulo)
(saláta)
(horiátiki saláta)
(tomáta)
(aggúri)
kremmídi)
(tirí)
(piperjá)
(avgó)
(lemóni)
(kolokitháki)
(melitzána)
(psomí)
(oretikó)
(kiríos piáto)
(epidórpio)
(éna potíri mbíra)
(éna mboukáli krasí)

