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Rhodos in het algemeen:
Oppergod Zeus had de taak de wereld onder de goden te verdelen. Hij vergat echter een
stuk aan zonnegod Helios te geven, waarop prompt Rhodos uit de zee omhoog kwam. Aldus
de mythe over het ontstaan van het eiland. Van Helios zou in de oudheid een gigantisch
bronzen beeld zijn vervaardigd dat met gespreide benen over de ingang van de haven van
Rhodos-Stad zou gestaan hebben met een brandende fakkel in zijn hand. De schepen voeren
eronder door. Deze 'Kolos van Rhodos' zoals het beeld genoemd werd, zou een van de zeven
wereldwonderen zijn geweest. Of hij echt bestaan heeft, is niet te achterhalen. Er is namelijk
nooit iets van teruggevonden. Aan dit enorme standbeeld hebben we wel ons woord 'kolos'
te danken.
Rhodos is het grootste eiland van de Dodekanessos en staat qua grootte op de vierde plaats
van de Griekse archipel. De bevolking van het eiland leeft voornamelijk van het toerisme en
landbouw. Er wordt wijn en olijfolie geproduceerd. Het eiland ligt amper 20 kilometer van de
Turkse kust en is behoorlijk groen. Het wordt niet voor niets het bloemen- of rozeneiland
genoemd. (ródo is Grieks voor roos) Bijna het hele jaar door bloeien er de prachtigste
bloemen. De bergen van Rodos komen nergens boven de 1000 meter uit. Daarom zijn veel
delen Rhodos geschikt om te fietsen.
Op Rhodos vindt de verwende toerist alles wat hij nodig heeft. De moderne, mondaine stad
met al zijn voorzieningen en luxe, dorpjes waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan en mooie
stranden. Het is een van de populairste Griekse vakantie-eilanden dus zeker in de
zomermaanden zeer druk bezocht.
Oppervlakte: ca. 1400 km2
Kustlijn: 220 km
Inwoners: ca. 68.000
Hoofdstad: Rhodos-Stad

Vooraf aan de reis:
Voor de reis ben ik toegevoegd aan een privé Facebook pagina samen met de andere
Sentido teamgenoten. En kregen hier de eerste opdracht.
• Uitleg SENTIDO concept
• Waarom Rhodos (omschrijf in een leuke tekst waarom klanten hun vakantie moeten
doorbrengen op dit Griekse eiland)
Ook werden er persoonlijk nog een aantal vragen gesteld:
Wat verwacht je specifiek van deze (digitale) ontdekkingsreis? (Geef minimaal 3
verwachtingen)
Welke doelen stel jij jezelf tijdens deze reis? (Geef minimaal 3 doelen)
Welke vragen vanuit jouw klanten krijg je over Rhodos waar je nu geen antwoord op
kunt geven? (Bedenk minimaal 3 vragen)
Op welke manieren breng jij tijdens en na de reis kennis over aan collega’s en
klanten? (Geef minimaal 3 ideeën)

Zaterdag 14 mei
Einde van de middag zijn wij vanaf Schiphol naar Rhodos gevlogen met Aegean Airlines.
Na ongeveer 3 uur stonden we in Rhodos aan de grond na een vrij turbulente landing.
Slecht weer in Rhodos.
Met een georganiseerde transfer zijn wij in ca. 20minuten naar ons hotel gebracht, waar zijn
4 nachten zijn verbleven in hotel Smartline Semiramis. Onlangs bijna volledig gerenoveerd
en omgetoverd tot een Smartline hotel van Thomas Cook. Moderne kleine kamers. Het is
een stadshotel met een klein zwembad en op loopafstand van het centrum. Het lokale
strand ligt op 500 meter, maar is vrij rustig. Het bekende Ellie Beach is ongeveer 15min
wandelen. Wel beide kiezelstranden.
Zondag 15 mei
Na een prima ontbijtje in het hotel kregen wij een algemene presentatie van Neckermann.
Over het product, vernieuwingen binnen Thomas Cook en de inhoud van de digitale
ontdekkingsreis. Na diverse workshops over het bloggen en vloggen en de uitleg over de gopro gingen per groep op pad voor de Insta Walk opdracht.
Per groepje was het de bedoeling naar aanleiding van een enveloppe met opdrachten de
juiste en originele foto’s te maken en deze uploaden op Instagram om punten te verdienen.
We hebben ook een hotel onderweg moeten bezoeken  Mitsis Grand.
Centraal gelegen, gescheiden van het zand-/kiezelstrand van Rhodos-stad door de weg.
Ca. 500 m van de haven en de oude stad, maar winkels, restaurants en bars liggen in de
directe omgeving.
Het hotel heeft een gedateerde inrichting, zowel de lobby als de kamers. Het hotel heeft
vaste klanten en een wat ouder publiek.
Maandag 16 mei
In de ochtend hebben we per groep diverse accommodaties bekeken in Trianta en Ixia.
Deze 2 plaatsen lopen in elkaar over en liggen nog geen 10minuten bij Rhodos-Stad vandaan.

Appartementen Villas Duc
Kleinschalige en knusse accommodatie. Mooie en ruime appartementen met prachtige
bloemen in de tuin. Een oase van rust.

Sun Beach Hotel
Dit hotel/ appartement bestaat duit 2 delen, gedeelte aan het strand en een gedeelte aan de
andere kant van de weg. Kamers redelijk gedateerd, je kan het beste een luxere kamer
aanbieden. Leuke mini club voor de kinderen. Bedjes aan het strand zijn tegen betaling.
De eetzaal is alleen binnen in het gedeelde aan de andere kant van de weg en doet vrij
benauwd aan.

Appartement Graziella
Alleen op de Nederlandse markt. Hele simpele maar schonen appartementen. Klein
zwembad, de receptie is ook gelijk de bar en de ruimte waar het ontbijt wordt geserveerd.
Hier kun je iemand met weinig wensen naartoe sturen, die lekker centraal in het centrum wil
verblijven.

Hotel Avra Beach
Een prima 4 sterren hotel met nette, maar wel gedateerde kamers. Erg druk aan het
zwembad met veel luidruchtige Engelsen en clubdansjes met het animatieteam.
De lunch was heerlijk en veel keuze. Kiezelstrand.
In de middag zijn we met de bus naar Lindos vertrokken.
Ons team had de opdracht een vlog te maken over het plaatsje Lindos.
We hebben allerlei shots en foto’s gemaakt om het plaatsje zo goed mogelijk in beeld te
brengen.
Lindos is een heel mooi schilderachtig wit dorpje. 50km ten zuiden van Rhodos-Stad.
Allerlei kleine, knusse straatjes en een prachtige baai met een gezellig strandje.
Ik adviseer geen hotel in deze plaats te boeken, maar wel iedereen aanbevelen er een dagje
naartoe te gaan. De meeste winkeltjes hebben een dakterras waar je heerlijk een drankje
kan doen. Aan de top van Lindos ligt Akropolis. Op een grote driehoekige rots die 116 meter
hoog is bevindt zich o.a. het kasteel van Lindos. Dit is gemakkelijk wandelend te bereiken als
je goed ter been bent. Ook kun je op een ezeltje naar boven of naar beneden worden
gebracht.
De avond is afgesloten met een heerlijk diner in Old-Town in een Taverne met live muziek en
heerlijke meze hapjes.
Dinsdag 17 mei
Na het ontbijt hebben we weer een aantal presentaties gehad van Neckermann en over
vloggen en bloggen. Vervolgens naar Faliraki. Een middelgrote toeristenplaats met leuke
restaurants, bars en winkeltjes. Hier hebben we hotel Mitsis Alila Resort en Spa bezocht
voor een rondleiding Een prachtig en modern hotel. Diverse kamertypes, ook met een privé
zwembad. Vele a la carte restaurants en een prove zandstrand.
Het opvolgende hotelbezoek was Hotel Calypso in Faliraki. Op het oog een mooi hotel. Een
leuk zwembad en ruime tuin. Echter heel gedateerd en de eetzaal is boven, binnen in een
glazen soort bol/ ufo. Een hele nare samenstelling. Ook buiten allemaal plastic stoeltjes en
de kamers roken muf en waren zeer gedateerd. Alles was echter wel schoon.
Echter kan ik het niet aanraden.
De rest van de middag hebben we gewerkt aan onze opdrachten en het uitwerken van onze
vlog en bestemmingsvideo. Diverse shots gemaakt in Rhodos-Stad.
Voor het diner zijn we naar hotel Sentido Grand Ixia gegaan. Een mooi hotel direct aan het
strand. Of het echt Sentido waardig is, naar mijn mening niet. Redelijk gedateerd.
Kamers hebben we niet kunnen zien, omdat het hotel 100% volgeboekt was.

Woensdag 18 mei
Deze dag stond in het teken van Sunny Cars.
Na de presentatie van Jutta van Sunny Cars kregen we de sleutel en mochten op eigen
gelegenheid het eiland gaan verkennen. Dit was ontzettend leuk.
Wel jammer dat er verplicht 2 hotel bezoeken aan vast zaten aan het einde van de middag,
waardoor het bereiken van andere kant van Rhodos onmogelijk was.
De 2 bezochte hotels waren:

Sunconnect Kolymbia Star
Leuke, moderne, ruim opgezette accommodatie. Met de nieuwe aankleding van Sunconnect.
Heel leuk voor kinderen, vooral tieners. Die hoeven zich hier geen moment niet te vervelen.
Diverse zwembaden. Via de achterkant van het hotel loop je binnen 5 minuten richting het
strand en centrum van Kolymbia.

Sentido Port Royal villa’s en Spa
In 1 woord geweldig als je van rust en genieten houd. Prachtig hotel met schitterde kamers.
Heel modern en rustig aangekleed met aarde tinten.
Direct aan het strand en in het centrum van Kolymbia.
Na de hotelbezoeken zijn we aangekomen bij ons overnachtingshotel voor de laatste nacht.
Het nieuwe hotelmerk: CASA COOK in Kolymbia.
Een hotel ingericht in een trendy bohemian stijl, met natuurlijke accenten en lounge
meubilair in een vintage decor.
We werden verwelkomd met een drankje en een heerlijk diner.
Heel leuk hotel, superfoods bij het ontbijt en alles heel natuurlijk. In de tuin worden de
kruiden gekweekt. Ook het personeel had heerlijke outfits aan. Een skinny jeans met een
lange top. Alle kamers liggen direct aan het zwembad.
Donderdag 19 mei
Vandaag werden de laatste details aan de filmpjes toegevoegd. Hier kregen alle teams de
tijd voor. Na de lunch zijn we vertrokken naar ons eerste overnachtingshotel Smartline
Semiramis om alle filmpjes samen te gaan bekijken, te evalueren en voor de presentatie van
ons opdrachten.
Einde van de middag zijn we nog een kijkje gaan nemen bij Smartline Cosmopolitan in Ixia.
Een rondleiding en een hapje en drankje maakte dit het einde van de studiereis.
Rond 19:00uur zijn we vertrokken naar de luchthaven, waar we na een vlucht met Transavia
veilig weer in Amsterdam zijn aangekomen.
Smartline Cosmopolitan is een ruim opgezet resort met een tunnel naar het kiezelstrand van
Ixia. Alleen de lobby en de restaurants zijn gerenoveerd en heeft de Smartline decoratie.
De rest volgt later. Kamers zijn hierdoor erg gedateerd, maar wel netjes en schoon.
Ligging is perfect, nog geen 10minuten van Rhodos-Stad en Trianta.

Na een aantal weken wachten is onze groep Sentido uitgeroepen tot de winnaar van de
opdrachten!
Hieronder de puntentelling van de video’s en vlogs:
Youtube inspiratievideo’s
Neckermann Casa Cook
Way of Live of Rhodos
Smartline Semiramis

Team
Smartline
SENTIDO
Sunconnect

Views
1.033
374
261

Hoeveel punten?
50 punten
30 punten
10 punten

Vlogs
Vlog Lindos
Vlog Casa Cook
Vlog Sunny Cars
Vlog Rhodos Old City

Team
SENTIDO
Sunconnect
Sunprime
Smartline

Views
735
536
237
88

Hoeveel punten?
50 punten
30 punten
10 punten
0 punten

Al deze filmpjes zijn terug te vinden op YOUTUBE en op de Facebook pagina van Toerkoop
Reisburo van Gerwen Rijnsburg staan de filmpjes van team Sentido.

Mijn indruk van Rhodos:
Ontzettend leuk vakantie eiland. Zeker de omgeving van Lindos, werkelijk prachtig. De lokale
bevolking is heel aardig en zijn heel blij met de toeristen.
Rhodos Stad is heel gezellig met restaurantjes, winkeltjes en barretjes. Voor het strand zou ik
de kust van Faliraki en Kolymbia aanraden. Ook voor jongeren is Rhodos Stad een goede
keuze. Er is een barstreet en in het oude centrum zijn diverse barretjes.
Rhodos heeft geen vluchtelingen problematiek, maar wel een financieel probleem. Je kan
heel goed zijn dat de hoteliers hier last van hebben. Er zijn veel hotels aan renovatie toe,
maar daar is geen budget voor. Vaak wordt dan alleen de lobby en de restaurants
gerenoveerd en de kamers komen dan niet aan de beurt.
Het begin en eind van de zomer is veel gesloten, daarom is het reisadvies van juni t/m
september.
Een auto huren is naar mijn mening een must. Je kan hier rechts rijden op goed begaanbare
wegen. Er zijn prachtige uitzichtpunten en leuke strandjes waar je heen kan gaan, ook de
vlindertuin is een aanrader.

Welke hotels ik kan aanbevelen aan de klanten:
-Mitsis Alila Faliraki
-Casa Cook Kolymbia
-Sunconnect Kolymbia Star
-Sentido Port Royal Villa’s en Spa
-App. Villas Duc

Waarom Rhodos?
Ideaal voor zowel actieve als rustige vakanties
Enorm gezellig oud centrum met een indrukwekkende middeleeuwse stadsmuur
Acropolis van Lindos, nog ouder dan die in Athene!
Combinatie van eeuwenoude, historische gebouwen en prachtig binnenland
Heerlijke Griekse keuken
Zeer vriendelijke, gastvrije bevolking
Heel veel verschillende Thomas Cook Hotels & Resorts beschikbaar.
Super goede autobestemming waardoor je heel veel vrijheid hebt

Deze studiereis van Neckermann was zeker anders en vernieuwend. Op de digitale manier
ontdek je veel meer en ga je er zelf op uit om leuke shots en weetjes te verzamelen voor je
film. Ook de opdrachten in combinatie met Instagram vond ik erg leuk.
Veel hotels bezocht, maar dat is wel goed voor de kennis van het product.

