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De gemeente Ialyssos
Ialyssos (of Trianda), geboorteplaats van Olympische helden, is een 

stadje met prachtige zonsondergangen, een fantastisch goede toe-

ristische infrastructuur, met een rijke culturele en religieuze tra-

ditie en volop mogelijkheden om aan sport te doen of je op een 

andere manier te vermaken. De stad was één van de drie grootse 

oude steden van Rodos. Samen met Lindos, Kamiros, Kos, Knidos 

en Alikarnasos vormde Ialyssos de Dorische Hexapolis (zes steden 

federatie). Het gebied werd aanvankelijk bewoond door de pre-Hel-

leense stam der Kariërs en daarna door de Feniciërs. Volgens de 

overleveringen werd de stad Ialyssos beroemd dankzij de Olympi-

sche kampioen Diagoras. Ialyssos nam deel aan de Atheense oor-

logen tot 412 v.C. In de Middeleeuwen kwam het gebied onder de 

heerschappij van de Johannieter Ridders die er veel monumenten 

en gebouwen opzetten waarvan er veel tot op heden bewaard zijn 

gebleven. De overblijfselen van de Akropolis van Ialyssos, getuigen 

van het bestaan van een ooit grootse Dorische tempel die gewijd 

was aan de godin Athene en Zeus. 

Tegenwoordig is de gemeente Ialyssos een populaire kosmopo-

litische badplaats. De moderne hotelcomplexen van Ialyssos bij 

Trianda en Ixia bieden het hele jaar door onderdak aan duizenden 

bezoekers die vooral in het hoogseizoen tussen maart en oktober 

naar het eiland komen om er vakantie te houden, om congressen 

bij te wonen of die er om andere beroepsmatige redenen vertoeven. 

Op de stranden met allerlei voorzieningen kan men genieten van de 

zon, zee, watersporten,  strandvoetbal en beach-volley om maar 

een paar mogelijkheden tot vermaak aan de waterkant te noemen. 

Het strand van Ialyssos is één van de meest populaire internationa-

le bestemmingen om te windsurfen, kitesurfen en zeilen. Ialyssos 

heeft een bruisend nachtleven te bieden dankzij de vele cafeetjes, 

barretjes en Griekse taverna’s in het centrum van Trianda en Ixia, 

waar men van de plaatselijke traditionele gerechten en hapjes kan 

genieten. Daarnaast wordt hier de van oudsher bekende Griekse 

gastvrijheid aangevuld met het schilderachtige natuurschoon van 

het gebied en een overvloed aan archeologische bezienswaardig-

heden. 

Op de groene hellingen van de Filerimos heuvel kan men een be-

zoek brengen aan het klooster van de Heilige Maagd maar ook aan 

de ruïnes van de oude Akropolis tempel. Daarnaast kan de bezoe-

ker tijdens een wandeling, van het natuurschoon en een uniek uit-

zicht op zee genieten terwijl men er ook kan paardrijden of moun-

tainbiken. Eveneens mooi en interessant om te bezichtigen zijn de 

neoklassieke huizen, de Byzantijnse kerkjes en de vele fortachtige 

herenhuizen in het gebied die dateren uit de tijd van de Johannieter 

Ridders. 

De stad Ialyssos – de plaatsen : 1. Filerimos, 2. Trianda, 3. Ixia

De meeste luxe hotelcomplexen van Ialyssos en 

vooral die in Ixia bieden ultramoderne en volledige 

uitgeruste congreszalen, waar met succes inter-

nationale congressen kunnen worden gehouden 

doordat ze voldoen aan al de voorschriften van zelfs 

de meest veeleisende organisatoren waardoor 

Ialyssos terecht bekend is geworden als een heel 

populaire bestemming voor congrestoerisme in het 

Middellandse-Zeegebied.
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De Byzantijnse Sint Nicolaas  Kerk met 

prachtige fresco’s uit de 15e eeuw in het cen-

trum van  Trianda staat alles overheersend 

aan het nieuwe plein dat qua oppervlakte één 

van de grootste pleinen van Griekenland is. 

Trianda, zoals Ialyssos door de plaatselijke 

bevolking ook wel wordt genoemd, is een 

levendig stadje met een bruisend cultureel 

verleden.

In het stadje Trianda komt men prachtige 

neoklassieke herenhuizen tegen die wer-

den gebouwd als woningen voor de rijkere 

handelaren van het eiland Rodos maar ook 

door Italiaanse ambtenaren tijdens de Itali-

aanse overheersing. Nu behoren deze weer 

toe aan inwoners van Rodos

Op de weelderig met dennenbomen en cipressen begroeide Filerimos heuvel bevindt zich de oude Akropolis 
van de stad Ialyssos, waar men ook de overblijfselen van de tempel van Athene Polias kan bezichtigen. Tijdens het 
Byzantium stond er een burcht op de heuvel en in de 13e eeuw werd hier het klooster gebouwd dat aan de Heilige 
Maagd was gewijd. Het aanvankelijk Grieks Orthodoxe klooster werd in de tijd van de Johannieter Ridders over-
genomen door Katholieke monniken, die het verder uitbreiden en voor een nog grotere uitstraling zorgden. Tegen-
woordig kan men er de overblijfselen van de oude bovenstad bezoeken en het tijdens de Italiaanse overheersing 
gerestaureerde klooster. Als men de Lijdensweg volgt met de altaren langs het met cipressen begroeide paadje doet 
dit denken aan het lijden van Jezus toen Hij de Golgotha opliep (naam van de heuvel waarop Hij werd gekruisigd). 
De wandeling komt uit op de top van de Filermos heuvel met een reusachtig kruis. Hier kan men genieten van de 
zonsondergang en heeft men ook uitzicht op de twee vliegvelden: het oude en het nieuwe. De foto hieronder is het 
icoon van de Heilige Maagd van Filerimos, waarvan het origineel zich tegenwoordig in Montenegro bevindt.

Een fresco uit het Filermos Klooster. De 

Ridders van de Johannieterorde waren van 

adellijke Europese afkomst. Het waren uit-

stekende krijgers maar tegelijkertijd waren 

het monniken die zich aan hun eed van celi-

baat, ontbering en geloof hielden.
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De gemeente Ialyssos
 tel.+30 22410 98410

www.ialisos.gr   

Het strand van Ialyssos, aan de noordwest kant van Rodos, met de weelderige vlakte aan de voet de Filerimos heuvel op de achtergrond, heeft 

zowel natuurschoon als een schitterend blauwe zee te bieden. Deze kust is eveneens een favoriete bestemming geworden voor de liefhebbers van 

windsurfen, kitesurfen en zeilen, ook omdat men deze sporten veilig kan beoefenen dankzij de wind en weersomstandigheden in het gebied. De 

wind en golfrichting die in het algemeen stabiel zijn, leiden “voorspelbaar”, bijna zonder uitzondering, terug naar het strand. De naam van deze noord-

westenwind staat bekend als “meltemi” en waait in het gebied vanaf de maand maart tot oktober maar vooral tijdens de zomermaanden. Het is dus 

niet ten onrechte dat Ialyssos al sinds 1992 de 

gastplaats is voor nationale and internationale 

windsurfevenementen. Voor meer informatie: 

www.rwa.gr

In het stadje Ialyssos zijn er ook andere 

sportfaciliteiten zoals voetbal en basketbal 

stadia, tennisbanen, en een nieuw zwembad 

(in aanbouw) van Olympische afmetingen 

terwijl er tegelijkertijd een overvloed aan 

mogelijkheden is tot watersport aan zee.  

Het jaarlijkse culturele festival van Ialyssos 

in augustus heet “Ialisia”. Het nieuw grote 

plein met de vele fonteintjes en de verschil-

lende historische gebouwen, de speeltui-

nen in het centrum van de stad maar ook op 

de stranden bij Ialyssos, in combinatie met 

allerlei traditionele festivals, folkloristische 

en culturele evenementen die er plaatsvin-

den maken dat Ialyssos het hele jaar door 

een perfecte vakantiebestemming is.  

Op de heuvel Filerimos kan men niet 
alleen mooie wandelingen maken over 
de natuurlijke paadjes van de heu-
vel maar er worden ook “alternatieve” 
vormen van sport en wedstrijden ge-
houden zoals autorally’s en fiets en 
mountainbike wedstrijden.

Paardrijden in de beboste streek bij 
Ixia, vlakbij de hotelcomplexen van Ial-
yssos. Geniet zorgeloos van de rust in 
de natuur onder het toezicht van erva-
ren paardrij-instructeurs. 

De stranden aan de golf van Ialyssos zijn 

ideaal om met de familie vakantie te hou-

den. De dagen vliegen voorbij in de zon 

aan zee terwijl men ’s avonds kan genieten 

van heerlijk eten in één van de vele tra-

ditionele taverna’s. Daarnaast zijn er ook 

volop cafeetjes, barretjes en nachtclubs. 

En vergeet niet naar de unieke, romanti-

sche zonsondergang te gaan kijken!


