
Rhodos
Rhodos er en fantastisk sammenblanding af nyt og gammelt. Her finder I gode strande, restauranter og byliv side om 
side med smukke middelalderborge og dybe voldgrave omkring den gamle bydel. En bydel, der virkelig charmerer man-
ge med sine brostensbelagte gader og græske atmosfære. Samtidig har øen et væld af spændende oplevelser, som I kan 
opleve på jeres ferie.  

Hotel Cosmopolitan   Bravo-kat. 4
Lækre faciliteter for hele familien
Vil du bo i de bedst tænkelige omgivelser lige ved stran-
den, så er Cosmopolitan det helt rigtige sted! Her er mas-
ser af aktiviteter, du kan kaste dig over, fx billard, bord-
tennis. Vandhunde kan have det sjovt med de forskellige 
vandsportsaktiviteter ved hotellets strandområde. Du 
har direkte adgang til stranden via en tunnel under ho-
vedvejen.
Hotellet har et virkelig skønt poolområde med swim-
mingpool samt en helt ny lidt mindre pool. Solsenge og 
parasoller er til fri afbenyttelse. Du kan leje lækre pool-
håndklæder mod depositum.

Dobbeltværelse med All Inclusive 

Rejs i april, maj og juni fra kr.  4.998 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse 

Rejs ultimo september, oktober fra kr.  5.498 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse

http://www.bravotours.dk/rejser/grakenland/rhodos/
ixia--ialyssos/hotel-cosmopolitan

Vi flyver til Rhodos fra april til oktober.

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Hyggelige 
tavernaet, 

skønne 
strande og 
smuk natur



UDFLUGTER (tilkøb):
Byrundtur
Selvom Rhodos by udgør en lille del af selve øen, så finder 
man her mange flotte oplevelser. På denne tur besøger vi 
nogle af de største seværdigheder i området og får et lille 
indblik i alt fra den græsk-ortodokse kirke, Johanniterrid-
derne, og både det antikke og moderne Grækenland.
Fra Ialyssos starter vi turen gennem de mere lokale 
områder. Destinationen er Filerimos-bjerget og det 15 
meter høje kors på bjergtoppen. En hyggelig sti prydet af 
cypresser og smukke påfugle leder os op til udkigsposten 
hvor det store kors står. 
I Rhodos by mødes nutiden med fortiden og ved Mandra-
ki-havnen kan man finde levn fra mange af de forskelli-
ge kulturer og folkefærd, der har præget øens historie. 
Det er dog den italienske periode, der dominerer ved 
Mandraki-havnen, hvor italienerne opførte mange flotte 
bygninger, der nu bruges til offentlige kontorer. 
Ikke langt derfra ligger Rhodos’ gamle by. Vi går en tur 
gennem gaderne og ser nogle af de flotte bygninger Jo-
hanniterridderne byggede, blandt andet det store palads, 
der var hjem for stormesteren. Ad de gamle gader ser 
man også, hvordan tyrkerne og senere italienerne byg-
gede om og byggede til, for at gøre Rhodos til deres hjem 
i en periode. Her kan man vandre langs Sokrates-gaden 
og kigge på de mange souvenir-butikker, sætte sig ved 
fortovskanten og få sig en kold forfriskning. 

Fantastiske Rhodos
Rhodos Ø byder på mange flotte og imponerende sevær-
digheder. Langs med både vest- og østkysten er der store 
oplevelser i vente. Ad små snoede bjergveje, langs kysten 
og gennem små hyggelige landsbyer, kommer vi på denne 
tur rigtigt rundt på øen og oplever, hvordan livet er uden-
for turistområderne.
Fra morgenen sættes kursen øst på, hvor vi gør vores før-
ste stop ved en olivenolie-fabrik. Der vil være mulighed 
for at se, hvordan olien bliver produceret i dag, men også, 
hvordan det gik til i det gamle - vi plejer også at få en lille 
smagsprøve. Derefter kører vi mod den stemningsfyldte 

by, Lindos. Byen, der ofte bliver kaldt ”Den Hvide By”. 
Hovedattraktionen er den store borg på toppen af bjer-
get, der blev bygget af Johanniterridderne. Man kan ikke 
andet end blive fascineret af de bygningsværker og den 
kultur, som startede her for mere end 3.700 år siden.
Turen fortsætter vestpå mod byen Apolakkia, hvor vi 
møder den græske gæstfrihed, når vi spiser frokost på en 
af de hyggelige tavernaer. Turen dertil går ad naturskøn-
ne områder, som dog bærer på store ar efter de mange 
skovbrande, der hærger øen næsten hvert år.

Stegna bådtur
Tag med på en dejlig tur ud på Middelhavet og mærk vin-
dens susen og få flere forfriskende dukkerter undervejs. 
På denne tur sejler vi langs østkysten der gemmer på 
flere charmerende bugter.
Om bord på båden sejler vi ud fra havnen i Rhodos fra 
morgenen og vender snuden mod syd. Vi skal en tur ned 
langs kysten, hvor mange af øens bedste strande findes. 
Vi gør holdt ved Anthony Quinn-bugten, der har fået sit 
navn fra den amerikanske/mexikanske skuespiller, der, 
efter han var med til at indspille film på Rhodos, blev så 
glad for øen, at han købte sommerhus her.  
Dagens længste stop er ved stranden i Stegna. Her sejler 
vi i land i mindre både, og der er mulighed for at sole på 
stranden, bade og bare slappe af. Her kan du spise din 
medbragte madpakke eller nyde frokosten på en af taver-
naerne, der ligger ved stranden. 
Dagen er ikke helt omme, før vi har gjort stop ved bugten 
i Afandou. Ved alle stop vi gør i løbet af dagen vil der være 
mulighed for at bade fra båden. 
På denne tur er der lagt op til en hyggelig dag for alle, der 
gerne vil en tur ud på havet, om man vil bade eller bare 
nyde sejlturen og øen fra vandsiden.
OBS: Dagens badestop kan variere afhængigt af vind 
og vejr. Medbring: Badetøj, håndklæde, vand, solcreme, 
madpakke eller penge til frokost samt godt humør.


