Velkommen til

Rhodos

Endelig ferie

Star Tours service
Ring oss:
Tlf: +30 22410 36930

Hjertelig velkommen til Rhodos. Vi ønsker deg en fin ferie full av nye
opplevelser!
I denne brosjyren har vi samlet informasjon som vi håper du kan ha nytte av
i ferien.
Vi forteller om utfluktene våre og gir deg tips til steder å besøke på egen
hånd. Du kan også lese om den lokale matkulturen, restauranter og
shopping. Lengst bak i brosjyren finner du viktig informasjon om hva du skal
gjøre hvis noe uforutsett skulle skje. Du finner også informasjon om vårt
aktive miljøarbeid og sosiale ansvar.
Uansett hvordan du velger å tilbringe dine feriedager kan du alltid kontakte
oss. Vi er her for å hjelpe deg med alt fra å bestille utflukter til å tipse om de
beste strendene. Les mer om servicen vår nedenfor.
God ferie!

Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe er vi her for deg. Du kan ringe
servicetelefonen mellom kl. 8–20. Dersom noen akutt inntreffer om natten
kan du ringe samme nummer. OBS! Du kan kun ringe til dette nummeret,
det er ikke mulig å sende sms til denne telefonen.
Send oss sms:
Vi svarer på sms innen en time alle dager kl. 8–20. Du sender sms til
nummeret du får en velkomst-sms fra. Hvis du ikke har mottatt
velkomst-sms ber vi deg ringe nummeret ovenfor.
Send oss mail:
Du kan fortsette å sende oss mail på samme adresse som før avreise.
Møt guidene:
I hotellpermen vår finner du informasjon om når vi kommer til ditt, eller et
nærliggende hotell.

Informasjonen i denne brosjyren er innhentet i februar 2014. Vi tar
forbehold om eventuelle endringer.
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Opplevelser på egen hånd
Vil du oppleve mer av reisemålet? Her tipser vi om ulike aktiviteter og
steder du kan besøke på egen hånd. Kontakt oss hvis du vil vite mer om
åpningstider, veibeskrivelse eller noe annet.
Vi ønsker deg en trivelig oppdagelsesferd!
Kollektivtrafikk
Bil – en leiebil gir deg frihet til å utforske omgivelsene og oppdage nye
steder i eget tempo. Vi samarbeider med Budget Rent a Car. Kontakt
guidene for mer informasjon om priser, bestilling og utfluktstips.
Buss – Busstasjonen i Rhodos by finner du ved torghallen i
Mandrakihavnen. Bybussen som tar deg rundt i Rhodos by går fra
havsiden. Bak torghallen ligger busstasjonen som tar deg til øst- og
vestkysten. Billetter kan kjøpes på bussen eller i kioskene på stasjonen.
Billetter til bybussene kjøper du på forhånd. Bussforbindelser finnes blant
annet til Ixia, Kolymbia, Faliraki og Lindos.
Båt – Det går båt til de nærmeste øyene Symi og Kos fra Mandraki-,
Commercial- eller Akandiahavnene. Fra Mandrakihavnen går det også
dykkerutflukter og båter til Lindos.
Sykkel – Å leie sykkel er en utmerket måte å komme seg rund tpå egen
hånd. Trafikken på Rhodos har et litt høyere tempo enn det vi er vant med
hjemme.
Afandou
Den antikke byen ble ødelagt av pirater på 600-tallet. Navnet kommer fra
det greske áfanton som betyr usynlig. Byen synes nemlig ikke fra havet.
Den ble bygget lenger inn i landet for å beskytte innbyggerne mot overfall.
Her ligger også øyas eneste golfbane, en 18-hullsbane. Det finnes også en
kilometerlang strand med klart vann som er meget populær blant
lokalbefolkningen.
Apollona
Apollona er en koselig fjellandsby der gamle tradisjoner fortsatt holdes ved
like. Byen er først og fremst kjent for sin flotte kirke. Det sies at det finnes
en liten bit av det korset Jesus ble korsfestet på inne i kirken. Det er bare
presten som vet hvor biten ligger gjemt, men er du heldig er han til stede og
kan vise deg.
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Attaviros
Øyas høyeste fjell, 1215 moh. En liten vei fører opp på fjellet, og videre går
det små stier opp til toppen. Et annerledes eventyr.
Embona
Embona er en av Rhodos største landsbyer og ligger ved foten av det
høyeste fjellet Ataviros. Nå har du kommet opp i vindistriktet der en av de to
vinfabrikkene på øya, Emery, ligger. Her kan du prøvesmake lokale viner
og kjøpe med deg vin til fordelaktige priser. Hvitvinen Villare, aprikoslikøren
Triple Sec og den musserende vinen Demi Sec er verdt en prøvesmak.
Epta Piges - De syv kildene
Epta Piges, De syv kildene, ligger ca. 5 km innover på øya fra landsbyen
Kolymbia på østkysten. Kildene munner ut i en 186 meter lang
undervannsdemning fra den italienske okkupasjonen. Her kan du vandre
barbent i det iskalde vannet, gjennom den trange og mørke tunnelen og ut
til den lille sjøen og vannfallet på den andre siden. Der finnes også en liten
taverna og har du flaks kan du se de fargerike og vakre påfuglene som
holder til i området.
Filérimosfjellet
Fjellet er 267 meter høyt og her finnes det 3000 år gamle levninger. Det
vakre klosteret er fra 900-tallet, og det er godt bevart takket være italienske
arkeologer som restaurerte klosteret like før den andre verdenskrig. Øverst
oppe på avsatsen ligger ruinene av et lite Athenatempel fra 300-200 f.Kr.
samt flere andre kapeller fra 1400- og 1500-tallet. Rundt omkring ligger det
murer som skulle beskytte ved eventuelle angrep.
På toppen av fjellet står det i dag et kors som ble oppført av Lions i 1996.
Korset står på det stedet der Ialyssos Akropolis en gang lå. Inne i korset
finnes det en spiraltrapp som på hele 17,5 meter. Utsikten fra toppen er
fantastisk med et panorama over Rhodos' vakre vestkyst.
Kamiros
Sagnomsuste Kamiros var en av de tre viktigste byene i antikken og kalles
gjerne for Hellas' Pompeii. Det er det eneste stedet på øya der du kan finne
rester fra en hel antikk bosetting.
Fra den koselige, lille fiskerbyen Kamiros Skala kan man ta båt til naboøya
Chalki. Et perfekt sted å spise lunsj er en hyggelig taverna ved stranden
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som serverer fiske- og skalldyrretter.
Kallithéa
Frem til den andre verdenskrigen kom mange besøkende til Rhodos på
grunn av de varme kildene i Kallithéa. Her ble rike mennesker kurert for
sine sykdommer. Anlegget ble tegnet av en italiensk arkitekt og er bygget i
orientalsk stil. Området er omgitt av palmer og det er gode muligheter til sol
og bad. Kallithéa er også det eneste stedet på Rhodos der det er tillatt med
sportsdykking, vannet er klart og fint.
Kolymbia
Her ligger Blue Village Aegean Park – en fredelig landsby med noen
restauranter og butikker. Det meste foregår rundt Eukallyptus Avenue og
den lange sandstranden. Nede ved stranden ligger restaurant Limanaki der
du kan nyte utsikten over det vakre havet med den tilhørende stranden og
Tsambika-klippen på den andre siden.
Kritiniaborgen
Kritiniaborgen er en festning som ble bygget av Johannitterridderne på
1400-tallet. Borgen ligger høyt oppe på en klippe og herfra overvåket man
de mange piratskipene som trafikkerte Rhodos' kystlinje i middelalderen.
De velbevarte ruinene, som er åpne for besøkende, byr på en fin utsikt.
Lindos
"Den hvite byen" og Rhodos' stolthet. Dette er et av Hellas' mest
fotograferte steder, og det med rette. Her blandes spennende historie med
fantastisk arkitektur og herlige sandstrender. I dag står Lindos oppført på
UNESCOs verdensarvliste som innebærer at det ikke er lov til å bygge noe
nytt, alt er bevart i gammel stil. Byen består av små hvitkalkede hus som
klamrer seg fast til fjellsiden og toppes av det fantastiske Akropolis, tilegnet
gudinnen Athena. Et helt fantastisk sted.
Monolithos
Et av de vakreste stedene for fotografering på øya. Her finner du levninger
fra middelalderen og en festning på toppen av en klippe som ble oppført på
1400-tallet. En lang steintrapp fører opp til borgen og vel oppe har du en
fantastisk utsikt over havet og landskapet. Har du tatt veien opp ved
solnedgang innser du imidlertid at turen var verdt bryderiet.
Petaloudes
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Petaloudes betyr sommerfugl på gresk. Denne lille oasen er tilfluktssted for
flere hundre tusen sommerfugler som lever her mellom juni og september.
Dalen er utrolig vakker med sine naturlige vannfall og frodige vegetasjon.
Benytt anledningen til å oppleve dette naturfenomenet når du er på
Rhodos.
Prassonissi
Prassonissi ligger så langt syd som det er mulig å komme på øya. Den
åpne beliggenheten ved havet innebærer at du som oftest må regne med
ganske friske vinder. Du kjører gjennom et militært område på vei til
stranden, så bli ikke overrasket om det vrimler av panservogner her. Vel
fremme finnes det et par tavernaer. Du kan ta en tur til den lille halvøya ved
lavvann, men pass deg for tidevannet slik at du ikke risikerer å bli igjen der
ute når det stiger igjen.
Profitis Ilias
Byggverket "Hjorten og hinden" står på Rhodos nest høyeste fjell Profitis
Ilias, 798 meter over havet. Landskapet har en hel del likheter med Alpene.
Hit kjører man lettest med bil, enten fra Salakos i nord, fra Embonas i
sørvest eller fra østkysten. I en pinjeskog, 100 meter fra toppen, ligger
hotellene Elafos-Elafina (hjort-hind). De kunne like gjerne ha ligget i Alpene
på grunn av arkitekturen. Det var italienerne som bygde disse med tanke på
at det skulle bli feriebolig for Mussolini. I dag er det en restaurant og
spahotell med en meget vakker beliggenhet med en eventyrlig utsikt over
øya.
Psinthos
På veien fra Sommerfugldalen ned til Afandou ligger landsbyen Psinthos.
Der beseiret italienerne tyrkerne i 1912. I Psinthos finner du kjærlighetens
og galskapens kilde. Legenden sier at om du drikker vannet fra en av disse
kildene blir du enten vanvittig forelsker eller helt gal. Ingen vet hvilken kilde
som er hvem. Om dette er helt sant vet vi ikke, men om man prøver å
drikke av begge skulle det jo innebære at man både blir forelsket og gal.
Sianna
Denne lille fjellandsbyen er kjent for sin gode honning og sitt lokale
brennevin Suma. Her møter du et annerledes Rhodos. Sauer og geiter
streifer fritt omkring i gatene og du kommer lokalbefolkningen nært inn på
livet.
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Tsambikaklosteret
Tsambika er et nedlagt nonnekloster og kirken er tilegnet Jomfru Maria.
Navnet Tsambika betyr "ildskjær" og legenden forteller om et barnløst
ektepar som ble med barn etter at Jomfru Maria åpenbarte seg i form av et
mystisk ildskjær på fjellet. I dag er den lille kirken et valfartssted for unge
kvinner som vil bli gravide og få et lykkelig ekteskap. Den som vil bli gravid
skal gå til fots helt opp og helst krype på knærne det siste stykket. På
Tsambikadagen, 8. september, valfarter man hit og i kirken legges det
offergaver og brev.
Sol og bad
Agathi
Agathistranden har takket være sine flotte sanddyner blitt alle sol- og
badeentusiastenes - og også lokalbefolkningens - favorittstrand. Stranden
består av lys, herlig sand og passer for hele familien da den er langgrunn.
Anthony Quinn Bay
Den greske militærjuntaen ga bukten til Anthony Quinn som takk for at han
spilte inn "Kanonene på Navarone" her og gjorde øya kjent. Det er en
fantastisk vakker bukt med krystallklart vann. Det finnes noen få solstoler
og parasoller til leie i sommermånedene samt en liten taverna.
Faliraki Beach
Øyas lengste sandstrand med finkornet sand ligger på østkysten, ca. 15 km
fra Rhodos by. Her finnes en mengde ulike vannsporter, badeland, barer og
butikker. Faliraki har også et stort antall bassengbarer langs
strandpromenaden. Her kan du leie solsenger, delta i leker og høre på
musikk.
Tsambika
Stranden ligger i en vakker bukt på østkysten, ca. 35 km fra Rhodos by.
Tsambika er en lys, finkornet sandstrand. Rundt stranden finnes det enkle
tavernaer, vannsportaktiviteter samt mulighet til å leie solsenger og
parasoller.

Kjøkkenet på Rhodos
Det greske kjøkkenet har mye til felles med andre land rundt Middelhavet
selv om matkulturen også har blitt påvirket av både det tyrkiske og det
arabiske kjøkkenet. Mat og drikke er en viktig del av den greske kulturen og
det finnes mye godt å velge mellom. Gjør deg kjent med det greske
kjøkkenet ved å bestille meze - småretter. På den måten får du prøve det
meste.
Prøv gjerne retter som:
Tzatsiki – en dip som er laget av naturell yoghurt, agurk og hvitløk.
Gresk salat – består av tomat, agurk, løk, fetaost og oliven. En klassiker
med tzatsiki og brød.
Dolmades – vinbladrulletter fylt med ris, kjøtt og krydder.
Moussaka – en grateng laget av aubergine og kjøttdeig. En av Hellas mest
populære retter.
Pastitsio – minner litt om moussaka, men er mer lik en lasagne med pasta
og bechamelsaus.
Saganaki – en stykke fritert ost som serveres sammen med sitron. Bestiller
du blåskjell- eller rekesaganaki får du en rett som består av
fetaostgratinerte skalldyr i en mild tomatsaus.
Taramosalata – en rosafarget dip med fiskerogn, olivenolje og kokte
poteter.
Melizanosalata – en puré av grillet aubergine, olivenolje og urter.
Souvlaki – minner litt om et grillspyd, og finnes i varianter med kylling-,
lamme-, svine- eller oksekjøtt.
Stifado – en gryte med oksekjøtt og tomatsaus, smaker deilig!
Gyros pita – meget populær blant lokalbefolkningen, minner om den
tyrkiske kebaben, kebab, men her kan man velge mellom kylling, oksekjøtt
og lam.
Octopus – en større blekksprut, tilberedes og serveres på flere måter.
Kalamari – liten blekksprut, serveres som oftest som friterte ringer med
sitron.
Souzoukakia – greske kjøttboller som serveres med tomatsaus og andre
tilbehør.
Gemista – tomater fylt med ris, oksekjøtt og krydder, vanligvis en forrett.
Desserter
Baklava – en meget søt og god kake med valnøtter, mandler og sirup.
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Kathaifi – en populær, gresk dessert som finnes på de fleste restaurantene.
En meget søt dessert som består av nøttemasse med honning.

Restauranter

Viner
Her følger noen forslag på lokale viner fra Rhodos. På Rhodos finnes det to
lokale vinprodusenter, Emery og Cair.

God mat og nye restaurantopplevelser er noe som hører ferien til. Her kan
du lese mer om restauranter på reisemålet.
Rhodos by

Rødvin
Archontiko – en av øyas beste rødviner. Den har en god rund smak og er
passe tørr. God til de fleste kjøttretter eller bare som aperitiff.
Tsantali – også en tørr vin og meget populær blant lokalbefolkningen.
Mavrodafne – en søt dessertvin.
Hvitvin
Villare – lokal vin som passer til fiskeretter.
Rhodos 2400 – en tørr vin fra samme vingård som den røde Archontiko.
Ilios sec – en lokal, tørr vin.
Tsantali – en halvsøt vin med god smak.
Retsina – en av landets mest kjente viner med en historie som går langt
tilbake i tiden. Den særpregede duften og smaken av kvae kommer fra
tretønnene som den lagres i, mange drikker den som en "spritzer" blandet
med Sprite.
Lokalt brennevin og øl
Metaxa – en brandy som har blitt kjent over hele verden. Dette er et av de
mest kjente produktene fra Hellas og alle som har litt kunnskap om
brandy/konjakk kjenner merket. Metaxa finnes i 3*, 5*, 7*, 12* og 25*
avhengig av hvor lenge den er lagret.
Ouzo – nasjonaldrikken som i likhet med fransk pastisse er krydret med
anis. Den er klar og fargeløs, men drikkes vanligvis utspedd med is og vann
som gir den en spesiell, litt grumsete farge.
Mythos – det beste lokale ølet i Hellas. Det finnes også internasjonale
merker som er produsert på lisens, bl.a. Amstel og Heineken.

Alexandra
Mandilara 55, tlf. 22410-240 51 Restauranten ligger sentralt på hotell
Vassilia. Hvis du vil ha en smaksopplevelse av hjemmelagede, greske
retter har du kommet til rett restaurant. Alexandra tilbyr også gode salater
og internasjonal meny.
Alexis 4 Seasons
33, Aristotelous Str, tlf. 22410-70522 Alexis 4 Seasons ligger i den gamle
delen av Rhodos by. Restauranten er åpen året rundt og tilbyr
gastronomiske delikatesser med smak av Hellas og Middelhavet. Nyt den
avkoblende atmosfæren og den førsteklasses maten.
Red
G. Papanikolaou 25, tlf. 22410-303 77 En av de nye, moderne
restaurantene i den nye bydelen. Moderne middelhavsinspirerte retter av
høy kvalitet til gode priser. Personalet er serviceinnstilt og gjør alt for
gjestene sine. Bestill bord!
Romeo
7-9 Menekleous, tlf. 22410-251 86 Greske spesialiteter, fisk, kjøtt,
steinovnsbakt pizza og stor barnemeny. Rask service og trivelige servitører.
Levende musikk hver kveld, en ingrediens for å forsikre deg om at du får en
uforglemmelig kveld! Restauranten er anbefalt av "The greek national
tourist organisation". Facebook: Romeo Restaurant Old Town Rhodos.
E-post: info@romeo.gr
Rustico
Ippodamou 3-5, tlf. 22410-231 82 Når du kommer til Rustico er det som å ta
et steg tilbake i tiden. Forestill deg selv sittende i en lite landsby ute på
landet der du nyter gresk mat som holder høy kvalitet og som er laget etter
tradisjonelle oppskrifter. En uforglemmelig opplevelse i Gamlebyen!
Facebook: Rustico Restaurant Old Town Rhodos. E-post: info@rustico.gr
AUVERGNE CAFE BAR
Auvergne Café / Bar Restaurant is located in Rhodes Old Town in the
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historic building "Tongue of Auvergne" " Cuisine: Cold Plates - Sandwiches
- Fresh Juices - Smoothies Adress: Alexander The Great Square, Rhodes,
Old Town Telephone: +30 22410 76100
Ialyssos
Cactus
22, Ierou Lochou Str., Ialyssos, tlf. 22410-91354, www.cactusrhodes.com
På denne familieeide restauranten som åpnet i 1979 kan du nyte
tradisjonell gresk mat og gresk gjestfrihet. Prøv bekri meze, kopanisti eller
panert fisk. Veldig populært blant familier, lekeplass finnes. Cactus ligger i
midten av Ierou Lochou, mellom trafikklysene og veien til havet.
Velkommen!
La Bonita
Ialissos beach, tlf. 22410-920 01 Restauranten spesialiserer seg på alle
slags fiskeretter, men er også berømt for sine gode biffer. På menyen finner
du alt fra svinekjøtt til gresk salt og hai. Store porsjoner. Pass på at du får
hilse på den trivelige restauranteieren "Pappa".
Cavo Italiano
Ferenikis 3, tlf.+30 22410 90993 / 91251. På menyen finnes pastaretter
laget av fersk pasta fra restaurantens eget kjøkken og steinovnsbakt pizza.
Taverna Pezouli
Tradisjonell gresk middelhavsmat, salater og fiskeretter.
Faliraki
Marios Taverna
Tlf. 6993-722380 En familierestaurant som har spesialisert seg på skalldyr
og greske mezedes. Populær blant både lokalbefolkningen og turister. Her
kan du nyte en hyggelig atmosfære, beliggenhet, servicen og den gode
maten. Restauranten ligger ved den gamle havnen i Faliraki med utsikt over
stranden og kysten.
Kolymbia

Tlf. 22410-50003 Artemida Taverna ligger 800 meter fra det store torget i
Psinthos mot Archipolis. Artemida ligger på den populære veien mellom
Sommerfugldalen og de 7 kildene. Her kan du nyte tradisjonelle og
hjemmelagde matretter. Prøv det hjemmebakte brødet som bakes i vedovn
og spesialiteten geit som tilberedes på ulike måter. Ikke gå glipp av de
hjemmelagde dessertene heller. Åpent hver dag fra kl. 9–23.30.
Naboøya Symi
Taverna Neraida
Tlf. 22460-71841 Taverna Neraida ligger i en oppusset, nyklassisk bygning
i hjertet av Yialos. Åpent fra lunsj til sent hver dag hele året. Tavernaen er
et ideelt sted å nyte et godt måltid, en drink eller en enkel meze.
Sitteplasser både inne og ute.
Nireus Restaurant
Tlf. 22460-72400 Nireus Restaurant tilbyr deg greske salater og nyfanget
fisk som fiskes av lokale fiskere eller hvorfor ikke prøve en spesialitet fra
Symi. Ta en kald øl eller prøv en lokal vin og nyt atmosfæren ved havet.
Lindos
Dolphins
Tlf. 22440-33101 Trivelig strandrestaurant som har eksistert siden 1977.
Her serveres genuine greske matretter og nyfangede delikatesser fra havet.
Ligger sentralt på hovedstranden i Lindos.
Ice Bar
Nyt en spennende opplevelse -5 °C Lindos Ice Bar, den eneste permanente
isbaren i Hellas, før du varmes opp i loungebaren og restauranten. Våre
komfortable loungebar og restaurant er det perfekte stedet å unnslippe
stress og mas, nyte god mat, gode cocktailer og vennlig service. Del en lett
matbit eller et måltid fra det store utvalget av moderne og tradisjonelle
greske retter. Adresse: Krana Square, Lindos, Rhodes - Tlf. 2244031491.

Limanaki
På Limanaki Beach, nær Atlantica Imperial, tlf. 22410-562 40 Restauranten
ligger ved havet og du kan nyte den vakre utsikten. Limanaki er populær
blant de lokale på øya, ettersom den byr på fersk fisk av alle slag. Du kan
selv bestemme hvordan du vil ha den tilberedt.
Psinthos
Artemida Taverna
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Shopping

den tyrkiske byen Marmaris.

Rhodos by
Rundt Kyprosplassen i den nye bydelen, finnes det mange, litt eksklusive
merkebutikker, som f.eks. Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren, Lacoste,
Diesel og Benetton, men også store kjeder som Zara, Mango, H&M, Marks
& Spencer og kosmetikkbutikker som Body Shop, Zephora og Hondos
Center. Bydelen har mange handlegater og du finner også skobutikker, vinog brennevinbutikker, kiosker og små supermarkeder.
I den nye bydelen kan prisene på enkelte varer være omtrent som hjemme,
men du kan også finne mye som er billigere, bl.a. tepper, keramikk, vesker,
paraplyer, briller/linser, krydder, olivenolje, honning, parfymer og håndverk
som produseres på øya. Utenfor den nye bydelen ligger det en del større
matbutikker, blant annet Eurospar nær sykehuset og Pappou i Zefyros.
På Sokratesgaten i Gamlebyen finnes alt du kan tenke deg når det gjelder
shopping. Her kan man også prute en del på prisen, i motsetning til i den
nye bydelen. I Gamlebyen råder en herlig basaratmosfære og det finnes
mengder av butikker som selger alt mellom himmel og jord.
Ialyssos & Ixia
I Ixia/Ialissos finnes det flere små shoppingsentre. Ett ligger på hovedveien
ved trafikklyset og ett ligger mellom hovedveien og havet i vestlig retning.
Det ligger også mange "turistbutikker" langs havet østover. Langs
hovedveien ligger det store matbutikker som Carrefour og Pappou.
Faliraki & Kolymbia
I Faliraki ligger de fleste butikkene langs hovedgaten Kalithea Ave, i
Kolymbia finnes det noen få butikker på Eucaluptus Ave. Langs strandveien
i Kalithea/Faliraki ligger det matbutikker som Eurospar og Lidl. I Faliraki
finner du også matbutikken AB.
Lindos
Som øyas mest populære utfluktsmål kan prisnivået i Lindos være noe
høyere enn ellers på øya, men som regel går det an å prute.
Tyrkia
Den mest fordelaktige shoppingen finner du som blir med på utflukten til
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Bærekraftig turisme
Med "bærekraftig turisme" mener vi en turisme der både du som kunde og
vi som arrangør tar langsiktig ansvar for reisemålets miljø, kultur, dyr og
lokalbefolkning.Star Tour har et ansvar for de lokale miljøene der selskapet
driver virksomhet, og må forsikre seg om at virksomheten har minst mulig
negativ påvirkning på miljøet, både på kort og på lang sikt.
Vårt sosiale ansvar
Star Tour følger alltid de beslutninger som våre politikere, myndigheter og
UD beslutter. Samtidig er det den reisendes ansvar å ta stilling til hvor man
vil reise og hvordan.
Vi bruker først og fremst lokaleide hoteller og følger opp hotellenes arbeid
ved å kontrollere at de følger vår miljøkontrakt og gjennom organisasjonen
Travelife. Mistenker du misforhold på et hotell vil vi at du kontakter oss så vi
kan utrede saken.

ulovlige antikviteter er straffbart. Forbudet gjelder både selgere og kjøpere
og omfatter produkter som er laget av blant annet korall, slangeskinn,
krokodiller, skilpadder, ville orkidéer og kaktuser.
2. Ta hensyn til lokal skikk og bruk. Vær nysgjerrig – og ta det ikke som en
selvfølge at du oppfører deg "som vi gjør hjemme". Vær ydmyk og vis
respekt i ditt valg av klær. Benytt gjerne en lokal guide.
3. Ta deg god tid. Høflighet og tålmodighet åpner ofte døren til positive
opplevelser og vennskap. I mange kulturer anses hastverk som dårlig
maner.
4. Vis respekt. Spør om lov før du tar bilder. Unngå å vise eller
fremprovosere sinne. I de fleste kulturer mister man ansikt hvis man ikke
klarer å beherske seg.

ECPAT & The Code
Vi er stolte over at Star Tour var først i verden til å inngå et samarbeid med
EPCAT for å kunne arbeide aktivt mot seksuell utnyttelse av barn.
Mistenker du at barn utnyttes seksuelt skal du gjøre følgende:
- Reager omgående så det syns at du er oppmerksom på hendelsen
- Meld fra om mistanke til det lokale politiet. Telefonnummer finner du i
denne brosjyren.
- Kontakt Star Tours personale. Kontakt nordisk politi dersom nordiske
kunder er innblandet.

5. I en god handel er begge parter fornøyd. Bruk humor og vær tålmodig.
Utnytt ikke motpartens fattigdom.

Miljøvennlig ferie
Det er ingen hemmelighet at reiser forårsaker utslipp, forbruker energi og
generer avfall. Det kan minskes gjennom vårt og ditt engasjement. Star
Tours charterflyselskap TUIfly Nordic og alle Blue Village er miljøsertifisert i
følge ISO 14001.

8. Støtt opp om lokale miljøaktiviteter. Hvis turen koster litt mer så går ofte
et beløp til å bevare miljø- og kulturarv.

Miljøkompenser reisen
Miljøkompenser gjerne flyreisen. På vår hjemmeside forteller vi hvordan du
kan gjøre det.
Noen enkle tips før reisen
1.Handel med, eller suvenirer fra utrydningstruede dyr og planter, samt

9

6. Gi ikke penger til tiggende barn. Gi heller til foreldrene, lærere eller lokale
humanitære organisasjoner. Barn som tjener penger på å tigge forsømmer
ofte skolen.
7. Kjøp lokale produkter så støtter du den lokale økonomien, og medvirker
samtidig til å holde tradisjoner og håndverk i live.

9. Spar på naturresursene. Bruk dusj i stedet for badekar. Begrens bruken
av aircondition. Hvis mulig, sorter avfall og kjøp returemballasje. Følg stier
og veier, og besøk lokale naturparker.
10. Reis gjerne i lavsesongen. Da er det lettere å få kontakt med
lokalbefolkningen, fordi de har bedre tid. Samtidig er du med på å begrense
miljø- og kulturbelastningen i det området du besøker.
Tipsene er laget av UNESCO for Star Tour.
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Barnehjem for handikappede
På Rhodos støtter vi et lokalt barnehjem for handikappede barn. Vi samler
inn klær og leker fra hotellene, samaerbeidspartnere og gjestene våre.
Sammen med Bamse leverer vi alt vi har samlet inn til barna på
barnehjemme. Hvis du har noen leker eller klær du ikke vil ha med deg
hjem igjen kan du kontakte guidene.

Viktig informasjon
Lege
Vi samarbeider som regel med private leger på reisemålet.
Ambulanse: tlf. 166
Rhodos sykehus: tlf. 22 410-800 00
Rhodos by og Ixia
Hiotakis Medical Centre, 15 Efstathiou G Str. Tlf. (22410) 276 16 eller 225
85.
Politi
Nødnummer: 100
Rhodos by & Ixia
Turistpoliti: 224 10-274 23/233 29
Faliraki
Turistpoliti: 224 10-847 00
Kolymbia
Turistpoliti: 224 10-511 11
Pefkos & Lardos
Turistpoliti: 224 40-312 23
Ambassade & konsulat
Det norske konsulatet: Tlf. (22410) 28816
Den Norske Ambassaden i Athen: Tlf. 30 210 72 46 173
Reiseforsikring
Vi samarbeider med forsikringsselskapet Allianz.
Hvis du har tegnet reiseforsikring gjennom os og får behov for akutt
behandling, eller annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en
ulykke, sørger vi for at du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på
reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen

10

Bestill reisen på www.startour.no

gjennom oss er en tilleggsforsikring.
De fleste forsikringsselskaper samarbeider med SOS International: +45 70
10 50 50.
Husk å ta vare på kvitteringer for alle kvitteringer på utgifter du har hatt i
forbindelse med sykdommen/skaden og eventuell bekreftelse fra legen slik
at du får riktig erstatning fra forsikringsselskapet. Du kan melde en skade
både under og etter reisen.
Timeshare / andelsleilighet / ferieklubb
Se opp for useriøse selgere av timeshare, andelsleilighet, tidsdelt bolig,
langtidsferie-produkt, poengklubb eller ferieklubber som finnes på ulike
reisemål. Ikke signer kontrakter eller betal noe på forhånd. Bruk sunn
fornuft. Informasjon om angrerett finner du på www.forbrukereuropa.no.
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