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Viešbučio aprašymas
Iki Rodo oro uosto: ~10 km
Iki Rodo miesto:
~4 km
Iki autobusų stotelės: šalia viešbučio
Iki paplūdimio:
per kelią

Kompaktiškas 3* viešbutis, įsikūręs aktyvioje kurortinėje zonoje, netoli Rodo centro. Šalia yra autobusų stotelė, iš kurios per 7
minutes miesto autobusu galima pasiekti istorinį salos centrą. Iksijai būdingas vėjuotas oras ir banguota jūra, paplūdimyje yra
jėgos aitvarų ir banglenčių sporto įrangos nuomos bazė. Rekomenduojamas jaunimo poilsiui, mėgstantiems vandens sportą ir
tiems, kam svarbu būti netoli miesto infrastruktūros.

Paplūdimys
Miesto žvyruotas paplūdimys pasiekiamas per aktyvų kelią, atvira pakrantė . Įėjimas į jūrą akmenukai su stambiu žvyru
(stambus ir smulkus). Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai ir gultai nemokami.

Kodėl Rodas?
Jei svajojate apie rojaus kampelį, kurio niekada neaplanko žiema, Rodas – puikus pasirinkimas! Čia ištisus metus poilsiautojus
lepina saulė, užburia unikali gamta bei žavi istoriniai griuvėsiai, primenantys, kad atsidūrėte labai ypatingoje vietoje, kurioje
tūkstantmečius viešpatavę graikai, romėnai ir turkai paliko unikalų paveldą. Jei svajojate apie atostogas, kurių metu ne tik
ramiai gulinėsite, besimėgaudami kaitria saule ir Egėjo jūros bangomis, tačiau ir pažinsite Europos kultūros lopšį, suskubkite
pakuotis lagaminus. Vos kelios valandos ir Jūs jau viename dailiausių Europos kampelių!
Salos lankytojai gali džiaugtis subtropiniu Viduržemio jūros klimatu. Vasaros Rode karštos ir sausos, temperatūra dažnai
perkopia 30 °C laipsnių skalę, o žiemos šiltos, ir drėgnos, dažnai oras įšyla net iki 20°C. Lietus čia lyja retai, o saulė lepina net
300 dienų per metus, todėl sala yra itin populiari tarp vasariškos kaitros ir lepinimosi paplūdimyje išsiilgusių poilsiautojų!
Lankydamiesi Graikijoje pamirškite dietas ir kitokius apribojimus! Vieną turtingiausių virtuvių pasaulyje turinti valstybė pasiūlys
gardžiausių patiekalų, pradžiuginančių net ir išrankiausią poilsiautoją. Nebijokite ragauti ir eksperimentuoti – tikrai nenusivilsite!
Užsukite į nedideles vietines tavernas, kuriose galėsite pasimėgauti tradiciniais patiekalais. Graikija garsėja lengvomis
salotomis, graikišku feta sūriu, stipria kava ir alyvuogėmis, tačiau derėtų paragauti, ir tik Rodo salai būdingų patiekalų, tokių
kaip pitaroudia, kapamas, manatsouki, salamogia, smaližius pradžiuginančių saldžiųjų blynelių su medumi ir riešutais talagoutes
bei energijos užtaisu vadinamo melekouni, gaminamo iš riešutų, sezamo sėklų, medaus ir citrusinių vaisių. Pastebėsite, kad
daugumos patiekalų sudėtinė dalis – avinžirniai, kurie yra vienas svarbiausių tradicinių patiekalų ingredientų. Užsukę į
restoranus nenustebkite, jei būsite gausiai vaišinami – tai neatsiejamas graikų kultūros bruožas.

Rekomenduojamos ekskursijos
Nors įspūdingasis Rodo kolosas yra laikomas vienu iš 7 pasaulio stebuklų, jo jau nebe pamatysite. Antikinė graikų Saulės Dievo
Helijo statula seniau žymėjo vartus, pro kuriuos laivai įplaukdavo į didingąjį Rodo uostą. Nenusiminkite, be bronzinio milžino,
kadaise simbolizavusio graikų šlovę, saloje yra pilną kitų objektų, vertų išskirtinio dėmesio. Jau daugiau nei 2000 metų
gyvuojančiame Rodo mieste sutelkta nemažai vertingų paminklų, kurie ištirpdys Jūsų laiką! Neaplenkite masyvia siena apjuosto
senamiesčio, saugomo UNESCO. Jame regėsite didingą viduramžių pilį primenančius Magistro rūmus bei Riterių kvartalą,
kuriame norinčių apsisaugoti nuo priešų riterių namai labiau primena įspūdingas tvirtoves, o ne gyvenamuosius statinius.
Rekomenduojame apsilankyti pirmajame parke pasaulyje, pavadintame Rodini vardu. Čia išvysite ne tik pasakiškus gamtos
kampelius, bet ir romėnų akveduką bei uoloje esantį žymiojo geografo, ir astronomo Ptolemėjaus kapą.
Sala pasiūlys daug įdomių vietų, tokių kaip Drugelių slėnis, vienas įspūdingiausių paplūdimių saloje - Prassonissi, Lindos
akropolis, Ladiko įlanka, Tsambikos vienuolynas, Kalitėjos šaltiniai. Taip pat rekomenduojama aplankyti Chalki ir Simi salas bei
daug kitų vietų.

https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/rodas-lito-hotel-3

puslapis 1 / 2

KELIONĖS APRAŠYMAS
RODAS - Lito Hotel 3*
2021-04-30

https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/rodas-lito-hotel-3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

puslapis 2 / 2

