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Wie eerder op Rhodos is geweest, weet hoe lastig het is om een
top 10 van de mooiste stranden van Rhodos te maken.
Desalniettemin hebben wij een lijst met de 10 mooiste stranden
van Rhodos samengesteld. Waarbij je d aarnaast ook leest waar

je kan parkeren en of er een restaurant en toilet is.
Rhodos is een fantastische vakantiestemming met veel leuke
bezienswaardigheden en de meest prachtige stranden. We hebben
een combinatie gemaakt van bekende toeristische stranden en
pittoreske baaien waar de inwoners van Rhodos ook graag komen.
Hoe Grieks kun je het hebben! Houd je van lange zandstranden
die langzaam in de zee verdwijnen of zwem je liever snel met
de “voetjes van de vloer”? De stranden van Rhodos bieden het
je allemaal!
Ben je al nieuwsgierig geworden waar op Rhodos je de mooiste
stranden kan vinden? Lees dan snel verder over de mooiste
stranden van Rhodos.

Inhoudsopgave:
1. Lindos
2. Faliraki Beach
3. Aghati Beach
4. Prasonisi Beach
5. Kiotari
6. Elli Beach
7. Ladiko Beach
8. Ladiko Bay
9. Kamiros Beach
10. Fourni Beach

1. Lindos

Het eerste mooie strand van Rhodos is Lindos Beach. Dit strand
ligt centraal aan de oostkust van Rhodos, op ongeveer 45
kilometer van Rhodos stad. In de omgeving van Lindos zijn
meerdere prachtige stranden, echter maakt de baai het strand
speciaal. In deze baai vind je namelijk het mooiste van alle
goudgele zandstranden van Rhodos. Daarnaast is de zee prachtig
helder blauw. Je kunt hier heerlijk zwemmen of snorkelen in
het heldere water. Uiteraard kun je ook genieten van de zon,
gewoon op een handdoek of op een strandbed. De kosten voor het
huren van een strandbed zijn ongeveer €4,00.
Je hebt verschillende mogelijkheden om te parkeren, de
dichtstbijzijnde is Lindos Beach Parking. Deze ligt op
ongeveer 100 meter van het strand. Direct aan het strand is
trouwens ook een parkeerplaats, maar van de locals begrepen we
dat deze altijd vol is. Niet zo gek ook, want deze
parkeerplaats ligt echt aan dit strand op Rhodos. Tot slot
vind je bij Lindos Beach diverse leuke tavernes waar je

heerlijk kan dineren met een uitzicht over de zee. Als klant
mag je gebruik maken van het toilet. Helaas zijn er bij dit
strand op Rhodos geen openbare toiletten.

2. Faliraki Beach

Eén van de mooiste en bekendste stranden van Rhodos is
Faliraki Beach. Hierdoor is ze direct ook heel erg populair en
heeft dit normaal niet onze voorkeur. Echter mag één van de
mooiste stranden van Rhodos niet uit onze lijst ontbreken,
omdat het er druk is. Dit mooie strand wordt bezocht door
zowel de toeristen als de Grieken zelf. Het voordeel hiervan
is dat er dankzij deze combinatie een fijne Griekse sfeer
heerst. Het prachtige lange gele zandstrand gaat over naar het
mooiste heldere zee water. Verwacht alleen niet meters de zee
in te lopen, want het wordt al snel diep en je dobbert dus in
zo rond in de zee. Er is ons verteld dat dit één van de snelst
aflopende zand stranden van Rhodos is. Aangezien de toeristen

dit strand op Rhodos goed weten te vinden, heb je er een ruime
keuze aan diverse restaurants, cafés en hotels langs dit mooie
strand in Rhodos. De douches, kleedhokjes en toiletten zijn
hier allemaal gratis en goed onderhouden. Zodra je omgekleed
bent, kun je direct één van de vele restaurants in Faliraki
ontdekken. De beste restaurant tips vind je in het blog De top
10 beste restaurants in Rhodos.

3. Agathi beach
Op ongeveer 16 kilometer ten noorden van Lindos beach vind je
het volgende strand op Rhodos, Agathi Beach. Een klein maar
doet zich zeker niet onder bij andere zandstranden op Rhodos.
Parkeren doe je makkelijk en vrijwel direct aan het strand,
echter is deze parkeerplaats niet supergroot. Wij stellen
daarom ook voor om op tijd te komen (rond 9:00 uur) om een
parkeerplek te hebben.
Je vindt hier ook de mogelijk om wat te eten, dit doe je bij
de Georgia & Manolis Canteen. Je kunt op Agathi beach kiezen
voor het huren van twee strandstoelen met één parasol, dit
kost je €15,-.

4. Prasonisi Beach
Op het meeste zuidelijke puntje van het eiland Rhodos vind je
het strand Prasonisi Beach. Dit is een prachtig, zeer ruim,
geel zandstrand waardoor het voor ons één van de mooiste
stranden van Rhodos is. Dit strand ligt tussen de zuidkust van
Rhodos en het schiereiland Prasonisi. Het schiereiland is te
voet of zwemmend te bereiken, dat ligt er maar net aan rond
welke tijd je hier heen zou willen. Dit heeft te maken met de
eb en vloed van de zee.
Parkeren bij Prasonisi Beach is goed te doen. Parkeren die je
direct aan het strand en kost niks. Op het strand zelf zijn
geen cafés of restaurants te vinden, echter is het maar 5

minuten lopen naar het nabijgelegen dorpje Macheria . Hier
vind je diverse restaurants, hotels en een kleine supermarkt.
Er staat eigenlijk altijd wind op dit strand op Rhodos,
hierdoor voelt het altijd minder warm en benauwd aan. Het
perfecte strand dus als het warm is op Rhodos!
Dit strand op Rhodos is ook zeer populair bij windsurfers,
mede hierdoor heb je diverse plekken om hiervoor trainingen of
uitrustingen te kopen en huren.

5. Kiotari

Aan de zuidwest kust van Rhodos, ongeveer een kilometer van
Rhodos stad vind je het rustige strand bij Kiotari. De
perfecte plek dus als je even weg wilt van de drukte van de
meer toeristische stranden op Rhodos. Je hebt bij dit strand
op Rhodos een mooi schoon kiezelstrand en een prachtig heldere
zee.

Alhoewel het strand dan misschien minder toeristisch is, heb
je hier wel alles voor het recept van een toeristische
locatie. Denk hierbij aan diverse tarvernes, restaurants en
cafés.
Parkeren bij het strand op Kiotari is goed te doen. Er zijn
meerdere parkeerplaatsen bij het strand te vinden. Mochten de
parkeerplaatsen vol zijn kun je altijd nog een plek zoeken in
het naastgelegen dorp. Zelfs dan is het maximaal 10 minuutjes
lopen naar het strand.

6. Elli Beach

In het meest noordelijk puntje van Rhodos vind je het strand
Elli Beach. Dit strand ligt tegen Rhodos stad aan, hierdoor is
dit strand goed te combineren met een bezoek aan Rhodos stad.
Dit strand heeft een mooi schoon kiezelstrand en een prachtige
blauwe zee, hierdoor denk je bijna alsof je in het Caribisch

gebied bent. Het water bij dit strand is zeer rustig, en wordt
daarom ook veel bezocht door mensen die willen zonnen. Maar
door het rustige water is er bij die strand op Rhodos
natuurlijk ook super om lekker te zwemmen!
Er is bij dit strand op Rhodos voldoende parkeerplaats, zowel
langs de weg die langs het strand loopt als bij diverse
parkeergarages. Tegen betaling is het mogelijk om toiletten en
douches te gebruiken, ook kun je een ligbed met handdoek huren
voor €15,- per dag.

7. Ladiko Beach

Dit strand vind je aan de noordkant van het eiland Rhodos
ongeveer 15 kilometer rijden vanaf Rhodos stad. Ladiko Beach
is een zandstrand die zich bevindt in een prachtige baai. Je
bent hier omringd door rotspartijen waar je wellicht een
groepje wilde geiten kunt spotten! Je vindt hier een mooi geel

zandstrand met een kristalheldere zee. De perfecte kans dus om
te snorkelen en de wereld onder water te ontdekken. Echter
door de vele rotsen die je tegenkomt zodra je de zee ingaat,
raden wij aan waterschoenen te dragen.
Zoals bij de meeste mooie stranden op Rhodos vind je hier een
gezellig restaurant, namelijk Ladiko Restaurant Beach Bar.
Hier heb je een prachtig uitzicht over het strand en de zee.
Let wel op, de parkeerplekken zijn hier gelimiteerd, dus wees
vroeg (8:00 uur) aanwezig. Mocht het vol zijn kun je er ook
voor kiezen om te parkeren bij Ladiko Bay , of bij de Anthony
Quin bushalte. Alle drie deze parkeerplekken zijn gratis. Een
ligbed met parasol kost hier €10,- om te huren bij dit strand
op Rhodos

8. Ladiko Bay
Mocht je een bezoek doen aan Ladiko Beach, dan zie je aan de
overkant het leuke Ladiko Bay liggen. Hoewel beide in dezelfde
baai liggen zijn ze toch verschillend. Zo is Ladiko Beach,
zoals de naam doet vermoeden een zand strand op Rhodos, maar
Ladiko Bay een rotsplateau waar je via een trap de zee in
loopt. Ook hier raden wij echt de waterschoenen aan, dit omdat
de rotsen soms wat scherp kunnen zijn. Je vindt hier het
gezellige restaurant Kounna Beach & Resto Bar . Net zoals
Ladiko Beach kost de huur van een ligbed en parasol hier €10,voor een dag.

9. Kamiros

Centraal gelegen aan de noordkust van Rhodos vind je het
strand Kamiros ongeveer 30 kilometer van Rhodos stad. Naast
dit strand vind je nog meer van de mooiste stranden als je de
rit maakt vanuit Rhodos stad. Een leuke route om te
strandhoppen wellicht? Dit is een strand op Rhodos dat goed
georganiseerd is en waar je voorzien bent van alle gemakken.
Je vindt hier meerdere kleine parkeerplaatsen waar je gratis
mag parkeren. Ook heb je hier twee restaurants met een
prachtig uitzicht over het strand en de zee namelijk Porto
Antico en Old Kamiros Taverna . Doordat dit strand wat
verderop aan de westkant van het eiland ligt is het hier ook
een stuk rustiger en minder toeristisch.
Mocht je iets te eten of te drinken nemen bij één van de
restaurants kun je gratis gebruik maken de douches,
kleedruimtes en ligbedden bij het strand.

10. Fourni Beach
Dit is een stukje strand op aan de westkust van Rhodos waar
niet veel mensen van weten. Mede door deze reden is het dus
heerlijk rustig en totaal niet toeristisch, daardoor vinden
wij het ook een van de mooiste stranden aan de westkust van
Rhodos. Het strand is een combinatie van een zandstrand en
kiezelstrand maar zodra je het water inloopt is het vooral
fijn zand.
Je hebt hier een terras waar je overdag diverse kleine snacks
en dranken kunt bestellen vanuit een foodtruck. Of deze er
elke dag staat durven wij echter niet te zeggen. Dus wij
stellen voor ook zelf wat te eten en te drinken mee te nemen
bij een bezoek aan Fourni Beach.
Parkeren kan bijna direct aan het strand nabij het terras en
is gratis.
Voor ons waren Fourni Beach en Kiotari de mooiste niet
toeristische stranden van Rhodos. Dit zijn erg mooie en
rustige stranden, zodra je van meer avontuur bent is het
strand Prasonisi Beach “the placet to be” op Rhodos. Dankzij
dit blog weet je de 10 mooiste stranden van Rhodos te vinden
en ben je bekend met waar je het beste kan parkeren en eten.
Tevens hebben we onze 3 favoriete en volgens ons mooiste
stranden op Rhodos met je gedeeld en zijn we benieuwd wat jouw
favoriete strand van Rhodos is. Laat een reactie achter in de
comments!
Meer te weten komen over Rhodos, Griekenland? Lees dan onze
andere Rhodos blogs!
Bezienswaardigheden Rhodos
Reistips Rhodos
Restaurants Rhodos
Het budget Rhodos
Onze favoriete route op Rhodos

