
Erasmus Rhodos 2.- 7. Oktober 2022 
Dag 1 - søndag - rejsedag 
I dag skulle jeg stå op kl. 5, fordi jeg skulle til Rhodos. Jeg havde glædet mig og nu skulle vi 
endelig afsted. Jeg blev hentet kl. 5.30 af Oscar og så var det på vej til Rhodos. Vi skulle 
mellemlande i Milano. Den første del af turen gik helt perfekt og vi havde god tid til at nå det andet 
fly til Rhodos. Vi nåede også det og vi var på Rhodos sidst på eftermiddagen. Da vi ankom var vi 
alle sammen meget trætte, men der var selvfølgelig energi til at hoppe i poolen. Skøn første dag.


Dag 2 - mandag - akvarium og skolen 
I dag var vores første hele dag på Rhodos. Jeg stod op kl. 7 fordi vi skulle med en bus for at se 
grækernes skole og møde de andre. Vi ankom til skolen ca. klokken 9 hvor vi fik lidt at vide om 
Rhodos. Bagefter lavede vi forskellige aktiviteter for at lære hinanden at kende. Vi spillede et spil, 
hvor vi skulle lære hinandens navne. Efter dette blev vi inddelt i 4 hold, hvor vi skulle finde vores 
fællesinteresser og et holdnavn. Mit hold hed “Frogs.” Bagefter gik vi rundt på skolen og så den. 
Det sidste vi gjorde på skolen var at præsentere om affaldssortering fra vores land. Bagefter kørte 
vi hjem og spiste frokost og så kørte vi til akvariet. Vi så mange forskellige arter, og fisk der ikke 
findes i Danmark. Vi hørte også hvordan plastik kunne påvirke dyrene i havet. Til sidst besøgte vi 
en genbrugsplads, som var meget lille ifh. byens størrelse. Vi sluttede dagen af med at bade i 
havet.


Dag 3 - tirsdag - sommerfugle og Lindos 
I dag stod vi igen op kl. 7. Vi kørte med bus og kom hen til et naturskole, hvor vi legede endnu en 
navneleg. Bagefter fik vi en rundvisning af skolen og så fik vi noget at vide om de sommerfugle 
som boede i den dal vi skulle hen og se senere. Bagefter så vi ind i et mikroskop hvor vi kunne se 
sommerfuglevinger og blade. Til sidst lærte vi at lave nyt papir ud af gammelt papir. Bagefter kørte 
vi til sommerfugle dalen og der var virkeligt smukt. Vi fik noget mere at vide om sommerfugle og 
gik rundt i dalen. Efter vi havde besøgt dalen skulle vi nu hen til byen Lindos. Da vi var nået hen til 
Lindos skulle vi se en flot gammel borg (Akropolis). Der var meget flot og vi fik lidt at vide om 
borgen. Efter vi havde besøgt borgen gik vi ned og fik en juice, hvor der var en rigtig flot udsigt til 
Lindos by. Herefter kørte vi hjem. Vi var meget trætte så mere kunne vi ikke den dag.


 



Dag 4 - onsdag - Tilos 
I dag stod vi op kl. 5 fordi vi skulle med båd til en ø der hedder Tilos. Vi skulle sejle og jeg fik det 
rigtigt dårligt på færgen, men klarede det lige. Da vi ankom tog vi en bus til deres genbrugsplads. 
De er en såkaldt 0-waste-island. De har lavet et system som minder lidt om det danske, hvor man 
sorterer ting der kan genbruges, mad og ting der ikke kan genbruges hver for sig. Efter vi havde 
hørt hvordan de sorterer på Tilos tog vi på et elefantmuseum på øen og hørte om nogle små mini-
elefanter der havde levet på Tilos. De var de sidste elefanter der havde levet i Europa. Efter 
elefantmuseumet kørte vi ned i Tilosby hvor vi badede og fik en lemonade. Bagefter ventede der 
en frygtelig sejltur tilbage til Rhodos, men heldigvis klarede jeg mig også denne gang. Jeg var 
meget træt efter turen, men efter vi havde spist aftensmad gik vi ned i den gamle by, hvor vi købte 
gaver til vores familier.


Dag 5 - torsdag - botanisk have og historie 
I dag kunne vi sove længe. Det var allerede vores sidste dag på Rhodos. Vi startede dagen med at 
gå hen til en botanisk have der ligger i den gamle bydel i Rhodos by. Vi fik en masse at vide om 
planterne der var plantet i haven. Efter vi havde været i den botaniske have gik vi videre i den 
gamle bydel og var på rundvisning i et palæ. Bagefter gik vi hen til en meget gammel og smuk 
bygning der havde fungeret som et hospital, men nu var en form for museum med gamle statuer. 
Bagefter gik vi hjem til vores hotel inden vi skulle hen til skolen igen. Her kom der en designer som 
havde specialiseret sig i at lave tøj ud af papir. Bagefter skulle vi prøve at lave en lille båd ud af 
gamle brugte materialer. Bagefter tog vi hurtigt hjem på hotellet og så tog alle fra Erasmus ned og 
spiste på en græsk resturant. Vi spiste, snakkede og hyggede os sammen. Kl. 22 skulle vi hjem 
fordi vi skulle tidligt op den næste dag.


Dag 6 - fredag - rejsedag 
Vi skulle op allerede kl. 3 hvor vi lige fik pakket de sidste ting og så var det på vej ud til lufthavnen. 
Vi tog et fly til Warszawa hvor vi skulle mellemlande. Bagefter kunne vi tage vores fly til 
København. Jeg var hjemme igen omkring kl. 15. Det var en god tur!


Julius 9.X


