
Tämän tietovisan tarkoituksena on herättää kiinnostusta Rodosta ja Kreikkaa kohtaan, virkistää muistiam-
me tiedoista Rodoksen saaresta ja jakaa kokemuksia turistimatkoista. Rodoksesta on tullut Kreikan suosi-
tuin lomapaikka ja nykyään järjestetään suoria lentoja ja pakettimatkoja Tampereelta Rodokselle.
Rodos on yksi Dodekanesian suosituimmista kesälomakohteista sen kosmopoliittisen ja romanttisen 
ilmapiirin, keskiaikaisten linnojen ja rakennusten sekä rikkaan historiansa ansiosta. Iltakävely Rodoksen 
vanhassa kaupungissa, jossa Ritarikadun päässä sijaitsee uskomattoman upea Suurmestarin palatsi, on 
ainutlaatuinen kokemus. Rodos on ihanteellinen paikka lomailla ja monesta muustakin syystä. On mah-
dollista matkustaa muille saarille lähelle Rodosta ja nauttia päiväretkistä tai viikonloppumatkoista.

Σκοπός αυτού του κουίζ είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον για τη Ρόδο και την Ελλάδα, να ανανεώσει τη 
μνήμη της τοπικής γνώσης και να μοιραστεί εμπειρίες από τουριστικά ταξίδια. Η Ρόδος έχει γίνει το πιο 
δημοφιλές ελληνικό θέρετρο και σήμερα υπάρχουν απευθείας πτήσεις και οργανωμένες εκδρομές από το 
Τάμπερε στη Ρόδο.

ΡΟΔΟΣ/RODOS

1γ, 2α, 3β, 4α, 5γ, 6α, 7γ, 8γ, 9β, 10β, 11γ, 12γ, 13β, 14β, 15α, 16α, 17α, 18γ, 19α, 20β
alfa α  (a),   vita β  (b),   gamma γ  (c)

Η Ρόδος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές στα Δωδεκάνησα 
χάρη στην κοσμοπολίτικη και ρομαντική ατμόσφαιρα, τα μεσαιωνικά κάστρα και κτίρια και την πλούσια 
ιστορία της. Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα σαν μια βραδινή βόλτα στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με το 
απίστευτο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου να βρίσκεται στο τέλος της Οδού των Ιπποτών. Κι όμως, η 
Ρόδος είναι ιδανική για διακοπές και για έναν ακόμη λόγο. Mπορείτε να πάτε σε πολλά άλλα νησιά κοντά 
στη Ρόδο και να απολαύσετε ημερήσιες εκδρομές ή αποδράσεις το Σαββατοκύριακο.



1.Ποια χώρα βρίσκεται στα ανατολικά της Ρόδου; 
α) Ρωσία β) Ιταλία γ) Τουρκία 

2.Που βρίσκεται το κάστρο των ιπποτών;  
α)  Ρόδος β)  Σαντορίνη  γ) Κάρπαθος 

3.Πως λέγεται η πιο φημισμένη οδός του κάστρου;
α) Οδός των Αλόγων β) Οδός των Ιπποτών  
γ) Οδός του Μεγάλου Μαγίστρου 

4. Πως λέγεται το παλάτι που βρίσκεται μέσα 
στο κάστρο; α) παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου 
β) παλάτι του Βασιλιά Ριχάρδου γ) παλάτι των 
ιπποτών 

5. Ποιοι έχτισαν το παλάτι; α) Άποικοι της Ιταλίας  
β) Ιππότες του Βυζαντίου 
γ) Ιωαννίτες Ιππότες 

6. Ποτέ χτίστηκε το κάστρο καταρχήν; 
α) 7 αιώνα π.Χ. β) 10ο αιώνα π.Χ. 
γ) 12ο αιώνα π.Χ.     

7. Για ποια πράγματα είναι  γνωστή η Ρόδος; 
α) για τίποτα  β) για το νερό, τη δημιουργικότητα 
και την τέχνη  γ) Για τους Ιππότες της

8. Για ποιο παγκόσμιο θαύμα είναι γνώστη η Ρόδος;
α) τη παραλία του Φαληρακιού β) το φρούριο της 
Λίνδου γ) το Κολοσσό

9. Ποια κοιλάδα είναι σωστή;  α) Ιπποτών β) 
Πεταλούδων γ) λουλουδιών 
 
10. Το παλάτι του  α) Μεγάλου Μάγου β) Μεγάλου 
Μάγιστρου γ) Μεγάλου Βασιλιά

Κουιζ για την Ρόδο Rodos-tietovisa
1.Mikä maa on Rodoksesta itään?
a) Venäjä b) Italia c) Turkki

2. Missä on ritarien linna? 
a) Rodos b) Santorini c) Karpathos 
 
3. Mikä on linnan kuuluisimman kadun nimi?
a) Hevostenkatu b) Ritarikatu  
c) Suurmestarinkatu 
 
4. Mikä on linnan sisällä olevan palatsin nimi?  
a) Suurmestarin palatsi 
b) Kuningas Rikhardin palatsi 
c) Ritarien palatsi 
  
5. Kuka rakensi palatsin? a) Uudisasukkaat Italiasta 
b) Bysantin ritarit  
c) Pyhän Johanneksen ritarit 
  
6. Milloin linna rakennettiin alun perin? 
a) 7. vuosisadalla b) 10. vuosisadalla  
c) 12. vuosisadalla 

7. Mistä asioista Rodos on tunnettu?  
a) ei mistään b) vedestä, luovuudesta ja taiteesta 
c) ritareista 
 
8. Mistä maailman seitsemästä ihmeestä Rodos on 
tunnettu? a) Falirakin rannasta b) Lindoksen linnasta 
c) Kolossista
 
9.  Mikä laakso on kysymyksessä?  a) Ritarien 
b) Perhosten c) Kukkien laakso 
 
10. Mikä palatsi on kysymyksessä? a) Suuren Taikurin 
b) Suurmestarin c) Suuren Kuninkaan 
 

1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6a, 7c, 8c, 9b, 10b,  11c, 12c, 13b, 14b, 15a, 16a, 17a, 18c, 19a, 20b



11. Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου ήταν κτίσμα 
του α) 6ου αιώνα β) 7ου αιώνα γ) 14ου αιώνα 

12. Ποιο είναι το πλησιέστερο νησί στη Ρόδο; 
α) Σύμη  β) Κως  γ) Χάλκη

13. Πού είναι το παλιό φρούριο; α) Φαληράκι  
β) Λίνδος  γ) Παλιά πόλη της Ρόδου

14. Σε ποια ομάδα νησιών ανήκει η Ρόδος; 
α) Κυκλάδες  β) Δωδεκάνησα  γ) Σποράδες 
 
15. Πόσοι τουρίστες επισκέπτονται τη Ρόδο 
ετησίως;  α) 4,254,000  β) 5,000,000  γ) 1,000,000

16. Πόσο κοστίζει η πιο φτηνή πτήση από τη 
Φιλανδία  για τη Ρόδο;  
α) λιγότερο από 100ε  β) 177 ευρώ   γ) 400 ευρώ 

17. Ποιο είναι το μήκος του νησιού;  
α) 80 χιλιόμετρα β) 20 χιλιόμετρα  γ) 15 χιλιόμετρα 

18.Ποιος είναι ο πληθυσμός του νησιού (το 2022); 
α) περίπου 90 000  β) 140 000   γ) 120 000  

19.Ποιος είναι ο πληθυσμός της πόλης της Ρόδου 
(το 2011); α) περίπου 50000  β) περίπου 30000  
γ) περίπου 60000            

20. Ποιο όνομα δεν χρησιμοποιούνταν για τη Ρόδο 
από τα παρακάτω;
α)  Πελαγία  β) Ομορφία
γ)  Ποντία

11. Suurmestarin palatsi oli rakennus
a) 600-luvulta b) 700-luvulta c) 1400-luvulta 

12. Mikä on Rodoksen lähin saari?  
a) Symi  b) Kos  c) Halki

13.Missä on vanha linnake? a) Faliraki   
b) Lindos  c) Rodoksen vanha kaupunki

14. Mihin saariryhmään Rodos kuuluu?  
a) Kyklades b) Dodekanisa  c) Sporades 

15.Montako turistia käy vuosittain Rodoksella? 
a) 4,254 000 b) 5,0 milj.  c) 1,0 milj.

16. Paljonko maksaa halvin lentolippu yhteen 
suuntaan Tampere-Rodos?
a) alle 100€  b) 177€  c) 400€

17. Mikä on saaren pituus?
a) 80 km  b) 20 km  c) 15 km

18. Mikä on saaren väkiluku (v. 2022)?
a) noin 90,000  b) 140,000  c) 120,000 
 
19. Mikä on Rodoksen kaupungin väkiluku (2011)?
a) noin 50,000  b) n. 30,000  
c) n. 60,000

20. Mitä seuraavista nimistä EI ole käytetty 
Rodoksesta?
a) Pelagia  b) Omorfia
c) Pontia
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