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Wyspa Rodos – spełniaj swoje marzenia na jednej z najbardziej
pożądanych wysp świata!
Rodos chyba niewielu osobom trzeba tłumaczyć, ponieważ Rodos
to wyspa niezwykle popularna na mapie turystycznej świata, która
daje dostęp do mnóstwa atrakcji których zażyjemy właśnie na tej
wyspie. Przy okazji warto wspomnieć, iż Rodos jest
najatrakcyjniejszą wyspą na Morzu Egejskim, o obszarze 1,4 tys.
km², dzięki czemu jest to największa wyspa w archipelagu
Dodekanezu (Sporadów Południowych).

Historia i klimat to na pewno atuty które przyciągają na wyspę Rodos. Dzięki nim, turyści z całego świata
przyjeżdżają nad tą wyspę, szukając odpoczynku i atrakcji turystycznych, których na Rodos kompletnie nie brakuje.

Rodos daje możliwość zabawy w bardzo nowoczesnych miejscach, ponieważ posiada nowoczesne centrum
zakupów, a także rozrywkowe. Sprawia to, iż ludzie którzy znajdują się na porcie lotniczym umieszczonym na
Rodos, mogą w szybki sposób przedostać się do nowoczesnego centrum handlowo rozrywkowego.

Jeśli jednak bardziej interesują nas zabytki, to Rodos posiada całą masę atrakcji związanych z turystyką
historyczną. Warto dodać, że na Rodos jest wiele zamków pochodzących z różnych czasów, które aktualnie są w
stanie ruiny, bądź są częściowo odbudowane przez ludność z wyspy Rodos.

Najciekawszym zamkiem będzie oczywiście Pałac Wielkiego Mistrza zakonu joannitów w mieście Rodos, który
stanowi niezwykle dużą atrakcję dla osób, które udają się w to miejsce. Oprócz tego znajdziemy w bliskim
położeniu również mnóstwo świątyń i miejsc historycznych, które są zrekonstruowane do poziomu, który pozwala
zachować jak najwięcej oryginalnych elementów w stanie, który pozwala turystom na swobodne zwiedzanie, bez
zagrożenia ich zdrowia.

Również miejsca kulturalne typu muzea to punkt, który na Rodos powinien być dla nas obowiązkowy. Największe i
najlepsze muzeum to Muzeum Kościelne Lindos z uwagi na świetnie zachowaną, średniowieczną polichromię tego
miejsca.

Na którą część wyspy warto jest się udać ?

Jeśli szukamy bardziej suchego, spokojnego i zarazem ciepłego klimatu, wschodnia część wyspy będzie dla nas
najlepszym rozwiązaniem. Rodos posiada część wschodnią i zachodnią, z czego zachodnia jest trochę gorsza pod
względem pogody. Wybierając natomiast wschodnia część wyspy Rodos, wybieramy spokojne plaże, które będą
dla nas najlepszym miejscem do spokojnego wypoczynku.
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Wschodnia część jest również wybierana przez większą część turystów, dzięki czemu mamy pewność, iż właśnie
tutaj będzie miało miejsce wiele wydarzeń kulturalnych.
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