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Het zuidoosten van Rhodos, met haar glooiende heuvels, verstilde kloosters en uitgestrekte stranden, ligt eigenlijk in

de schaduw van het stadje Lindos. Dat is met stip de hoofdattractie van de regio. Maar weinig toeristen wagen zich

verder in het droge, ongerepte zuidoosten, waar berggeiten de dienst uitmaken en de bewoners nog geen feta 

hebben gegeten van het massatoerisme. Voor avontuurlijk ingestelde bezoekers die graag zelf op ontdekkingsreis

willen, heeft de regio heel wat in petto. Cultuur snuiven in eeuwenoude dorpjes, op zoek naar je eigen ‘Blue Lagoon’

of te voet, paard of fiets buiten de gebaande paden; in het zuidoosten van Rhodos kan het allemaal!  

Tekst en beeld - Emma Kwee
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GMRhodosSpecial

Verdwalen in Lindos

De heuvels rond Lanchania
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Eliza was here blinkt uit in authentieke

en unieke accommodaties rond het

Middellandse Zeegebied. Centraal staan

kleinschaligheid en genieten. Geen hor-

des toeristen, maar onontdekte plekjes

weg van het massatoerisme.

Dit geldt ook zeker voor Petroto Villas,

gelegen in Kiotari. Dit kleinschalige

vakantieparadijsje bestaat uit een zestal

villa’s voor twee tot vijf personen. 

De ruime villa’s zijn op traditionele wijze

ingericht met olijvenhouten, verhoogde

bedsteden, een volle-

dig ingerichte keuken

(met oven, koelkast

en vriesvak) 

en een badkamer

met zitbad.

Vanuit je heerlijke groene tuin met eet-

hoek en ligbedden kijk je uit op het

zwembad dat een verdieping lager ligt

en op ongeveer 500 meter de zee. 

De zorgzame beheerders verrassen 

je met Griekse hapjes en drankjes en

laten het je aan niets ontbreken.

Petroto Villas is simpelweg een verade-

ming. Kijk voor meer informatie op

Elizawashere.nl.

Verken Rodos met Walking Rhodes    Pater in Lachania Lindos, een levende ansichtkaart
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