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Godziny otwarcia i ceny biletów  stanowisk  archeologicznych,  
muzeów i innych atrakcji w sezonie letnim 2021 

 
 
Specjalnie dla Was przygotowałyśmy krótkie zestawienie wszystkich najważniejszych atrakcji 
turystycznych na wyspie Rodos. Informacje w nim podane mogą w każdej chwili ulec zmianie, 
ale staramy się je na bieżąco aktualizować. 
 
Jeżeli jesteś seniorem i chcesz korzystać ze zniżek, nie zapomnij o zabraniu ze sobą dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek. Być może usłyszycie, że wystarczy 
kopia takiego dokumentu, jednak proszę pamiętać, że nie we wszystkich miejscach jest ona 
uznawana.  
 
Do miejsc archeologicznych, takich jak Akropol w Lindos, Filerimos, Kamiros, Pałac Wielkiego 
Mistrza w Rodos, Muzeum Archeologiczne oraz do Muzeum Sztuki Dekoracyjnej wejdziesz 
bezpłatnie, jeżeli: 

• jesteś dzieckiem lub młodym człowiekiem i nie ukończyłeś 25 roku życia 

• jesteś studentem (ale nie wiecznym, tylko do 26 roku życia😉) i masz przy sobie 
aktualną legitymację studencką 

• jesteś inwalidą i posiadasz aktualną legitymację potwierdzającą niepełnosprawność 
minimum 67%. Twój opiekun wejdzie z Tobą za darmo 

• jesteś miłośnikiem muzeów i zabytków i posiadasz kartę ICOM/ICOMOS 
 
Istnieje możliwość zakupu biletu łączonego do Pałacu Wielkiego Mistrza, Muzeum 
Archeologicznego, Kościoła Matki Boskiej Zamkowej oraz Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w 
cenie 10€, ulgowy 5€. Pamiętaj jednak, że masz tylko 3 dni na zwiedzanie tych miejsc z 
łączonym biletem.  
 
A jeżeli jesteś szczęściarzem i na Rodos spędzasz jeden z poniższych dni, do miejsc 
archeologicznych będziesz mógł wejść zupełnie za darmo! 
 
6 marca Dzień ku czci pamięci Meliny Merkury 
18 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Pomników 
18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów 
Ostatni weekend września Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego  
 
Akropol w Lindos - czynny codziennie 8.00-20.00 
 
Bilet normalny 12€ 
Po 65 roku życia 6€, po okazaniu dokumentu tożsamości 
 
Filerimos – akropol w Ialyssos - czynny codziennie 8.00-20.00 
 
Bilet normalny 6€ 
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Po 65 roku życia 3€, po okazaniu dokumentu tożsamości 
 
 
Kamiros – stanowisko archeologiczne - czynne codziennie 8.00-20.00 
 
Bilet normalny 6€ 
Po 65 roku życia 3€, po okazaniu dokumentu tożsamości 
 
Akropol w Rodos i antyczny stadion – czynne codziennie bez ograniczeń czasowych, wstęp 
wolny dla wszystkich, jednak ruiny akropolu są niedostępne z bliska 
 
Pałac Wielkiego Mistrza na Starym Mieście w Rodos - czynny codziennie 8.00 - 20.00 
 
Bilet normalny 8€ 
Po 65 roku życia 4€, po okazaniu dokumentu tożsamości 

 
Muzeum Archeologiczne na Starym Mieście w Rodos - czynne codziennie 8.00 - 20.00 
 
Bilet normalny 6€ 
Po 65 roku życia 3€, po okazaniu dokumentu tożsamości 
 
Kościół Matki Boskiej Zamkowej w Rodos Παναγια του Καστρου - czynny codziennie oprócz 
wtorków 8.30 - 15.30  
 
Bilet normalny 3€ 
Po 65 roku życia 1€, po okazaniu dokumentu tożsamości 
 
Muzeum Sztuki Dekoracyjnej - czynne codziennie oprócz wtorków 8.30 - 16.00 
 
Bilet normalny 2€ 
Po 65 roku życia 1€ 
 
Mury obronne Starego Miasta - czynne pn - pt 12.00 - 15.00 
 
Cena biletu 2€ 
 
Dolina Motyli - czynna codziennie 9.00 - 17.00 
 
Cena biletu  5€ 
Bezpłatny wstęp dla dzieci do 10 r.ż. 
 
Termy Kalithea - czynne codziennie 8.00 - 20.00 
 
Cena biletu 5€, dzieci poniżej 12 r.ż. bezpłatnie 
 
Akwarium w mieście Rodos - czynne codziennie 9.00 - 20.30 
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Ceny biletów:  

• normalny         5,5€ 

• ulgowy  3,5€  - dzieci i młodzież w wieku 5 – 18, studenci i osoby po 65 r.ż. 

• bezpłatny wstęp dla dzieci do 4 r.ż. 
 
Farma Strusi - czynna codziennie 9.00 - 19.00 
 
Ceny biletów: 

• normalny   10€  

• ulgowy 7€ - dzieci między 3 a 12 r.ż.  

• bezpłatny wstęp dla dzieci do 3 r.ż. 
 
 
Muzeum Pszczół - czynne pn - sob. 8.30 - 15.30, niedz. 9.00 - 13.00 
 
Ceny biletów: 

• normalny         3€ 

• ulgowy  1.5€  - młodzież w wieku 13 – 18, studenci i osoby po 65 r.ż. 

• bezpłatny wstęp dla dzieci do 12 r.ż. 
 
 


