
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ                                                        σελ. 1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ  ΤΑΞΙΔΙ:  ΡΟΔΟΣ 

 

 

5 ΛΟΓΟΙ  ΓΙΑ  ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ  ΤΗ  ΡΟΔΟ 

1. Για να περπατήσετε στη πιο καλά διατηρημένη μεσαιωνική 

πόλη, και ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και πολιτιστικά 

σύνολα του κόσμου και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO 

2. Για να διασκεδάσετε με τις πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι στη πόλη της Ρόδου και 

περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες γνωστών 

καλλιτεχνών, εκθέσεις ζωγραφικής, φεστιβάλ, κ.α.. 

3. Για να περιηγηθείτε σε ένα από τα αρχαιότερα πάρκα του 

κόσμου, το πάρκο του Ροδινιού που αποτελείται από έναν 

απέραντο κήπο άγριας και επιβλητικής φυσικής ομορφιάς, από 

τρεχούμενα νερά που καταλήγουν σε λίμνες και σε μικρούς 

καταρράκτες. 

4. Γνωρίστε από κοντά την πλούσια πανίδα του νησιού στο 

Ενυδρείο της Ρόδου. 

5. Γευτείτε ότι προσφέρει η Ροδίτικη κουζίνα. 
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ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΤΗΣ  ΡΟΔΟΥ 

Κάθε παραλία έχει τη δική της ομορφιά. Προτιμήστε το Πρασονήσι 

για θαλάσσια σπορ, τη Καλλιθέα για τις θερμικές ιαματικές πηγές, τη 

Λίνδο με τα ρηχά νερά, ιδανικά για παιδιά και άτομα που δεν ξέρουν 

καλό κολύμπι. Στη παραλία των φούρνων θα βρείτε ψιλό βότσαλο και 

πεντακάθαρα νερά και στην οργανωμένη παραλία Ιαλυσός θα κάνετε 

ηλιοθεραπεία στις αμέτρητες ξαπλώστρες των πολυτελών 

ξενοδοχείων. Η παραλία Άντονι Κουίν, που πήρε το όνομά της γιατί εκεί 

γυρίστηκαν σκηνές από τα «Κανόνια του Ναβαρόνε» με πρωταγωνιστή τον 

διάσημο ηθοποιό περιβάλλεται από βράχια που σχηματίζουν εντυπωσιακό 

φυσικό τοπίο. 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η αρχαία Κάμειρος 

 

Πρόκειται για μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις της Ρόδου. Βρίσκεται 

στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού κοντά στο ακρωτήριο του Αγίου 

Μηνά.  

Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

Η μόνιμη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ρόδου 

αποτελείται από ευρήματα ανασκαφών της ιταλοκρατίας κυρίως, στη 

Ρόδο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
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στεγάζεται στο μεσαιωνικό κτίριο του μεγάλου νοσοκομείου των 

Ιπποτών. 

Το κάστρο της Μονόλιθου 

 

Βρίσκεται στην κορυφή ενός τεράστιου μοναχικού βράχου που 

υψώνεται απόκρημνος κοντά στην ακτή . Κτίστηκε τον 14ο αιώνα από 

τους Ιωαννίτες Ιππότες προκειμένου να έχουν τον έλεγχο της 

θάλασσας και να προστατεύουν τους κατοίκους από τις πειρατικές 

επιδρομές . Η θέα του είναι μαγευτική. Μέσα στο κάστρο διασώζονται 

δεξαμενές και το μισοερειπωμένο άσπρο εκκλησάκι του Αγίου 

Παντελεήμονα. 

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 

 

Περιλαμβάνει συλλογές ζωγραφικής και χαρακτικής που 

εκπροσωπούν πλήρως την ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα και τους 

διακεκριμένους καλλιτέχνες της, πολλά γλυπτά, σχέδια και 

ντοκουμέντα. Οι συλλογές περιγράφουν την ιστορία της Ελλάδας τα 

τελευταία εκατό χρόνια. 


