
Προγραμματίζοντας ένα ταξίδι: Ρόδος 

 

 

1. Βόλτα στην παλιά πόλη με άρωμα ιπποτικό 

 



Παρασυρθείτε στα μεσαιωνικά μονοπάτια της Παλιάς Πόλης με τα ατμοσφαιρικά 

στέκια, τις καλοδιατηρημένες επιβλητικές πύλες, τη μυστηριακή κατοικία του 

Μεγάλου Μαγίστρου καθώς και τα σημαντικά αξιοθέατα… Αφεθείτε στην 

ομορφιά της παλιάς πόλης και «βουτήξτε» στη μεσαιωνική της αίγλη. 

 

2. Εξερεύνηση στα χωριά 

 

Επισκεφθείτε τις παραμυθένιες Φάνες, το χωριό με τα χρωματιστά σπίτια και 

δρομάκια, τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό της Κοσκινούς με τα πολύχρωμα 

ροδίτικα σπίτια , την πανέμορφη Λαχανιά με τα άσπρα σπιτάκια με μπλε πόρτες 

και παραθυρόφυλλα και την κωμόπολη του Αρχάγγελου με τη διάσημη Παναγία 

της Τσαμπίκας. Μη χάσετε επίσης τη Λίνδο, την όμορφη Κυκλαδίτισσα του 

νησιού για βόλτα στα γραφικά στενά και μια επίσκεψη στην Ακρόπολη. 

 

3. Πεζοπορικές διαδρομές 

 

Αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, η Ρόδος προσφέρει υπέροχες διαδρομές για να 

αναλύψετε το νησί.  Επιλέξτε τη διαδρομή από το χωριό Σάλακος ως τη Μονή 

Προφήτη Ηλία, ένα μικρής δυσκολίας μονοπάτι περιτριγυρισμένο από πλούσια 

βλάστηση, στο οποίο θα συναντήσετε τις πηγές με το εξαιρετικής ποιότητας νερό 

της Ρόδου. Θα καταλήξετε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 610 

μέτρων. Ακόμα μία πολύ ευχάριστη διαδρομή ξεκινά από τη βόρεια είσοδο της 

Κοιλάδας των Πεταλούδων και μετά από 1.300 μέτρα καταλήγει στην Ιερά Μονή 

της Παναγίας της Καλόπετρας, όπου θα περπατήσετε ανάμεσα σε μικρούς 

καταρράχτες και λιμνούλες, ενώ θα συναντήσετε τις διάσημες πεταλούδες. 

 

4. Βόλτα στα μουσεία 

 

Ανακαλύψτε τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα μουσεία της Ρόδου, όπως το 

Αρχαιολογικό Μουσείο (κτίριο του Νοσοκομείου των Ιπποτών), το Βυζαντινό 

Μουσείο, τη Δημοτική Πινακοθήκη με τη πλούσια συλλογή νεοελληνικής 

ζωγραφικής στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, αλλά και το Ενυδρείο, τον 

Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου με σπάνια εκθέματα. 

 

  



5. Ημερήσιες εκδρομές στα κοντινά νησιά 

 

Τώρα  είναι η ιδανική αφορμή για να κάνετε μια ημερήσια εκδρομή στα κοντινά 

νησιά, που συνδέονται ακτοπλοϊκώς με τη Ρόδο. Ανακαλύψτε τη Σύμη, τη Χάλκη, 

την Τήλο και το Καστελλόριζο, για μια εκδρομή γεμάτη χρώματα και αρώματα 

από τα Δωδεκάνησα. 

 

6. Ποικιλία παραλιών 

 

Επισκεφθείτε τις παραλίες του νησιού οι οποίες είναι: παραλίες βοτσαλωτές, 

αμμώδεις, πολυσύχναστες ή ερημικές, οργανωμένες ή στο απόλυτο τίποτα, σε 

μικρούς όρμους ή απλωμένες σε μήκος πολλών χιλιομέτρων. Αυτό που κάνει τις 

παραλίες της Ρόδου να ξεχωρίζουν είναι αναμφισβήτητα η ποικιλία τους! 

 

1. Λαδικό 

 
 

Στην περιοχή Λαδικό θα βρείτε μια από τις πιο γραφικές παραλίες του νησιού. 

Πρόκειται για έναν ήσυχο κολπίσκο, περιτριγυρισμένο από βράχια, που οδηγούν 



σε γαλαζοπράσινα νερά. Η παραλία είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες και 

ομπρέλες και η ψιλή της άμμος είναι ιδανική για παιχνίδια με κουβαδάκια για 

τους μικρούς κολυμβητές. 

 

2. Φαληράκι  

 
 

Μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, μία από τις πιο οργανωμένες παραλίες του 

νησιού, με εγκαταστάσεις θαλασσίων σπορ και bungee jumping, ομπρέλες, 

ξαπλώστρες, beach bars, εστιατόρια, καφέ και water park, βρίσκεται 

δεκατέσσερα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης της Ρόδου. 

 

  



3. Πρασονήσι 

 
 

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε μια μαγευτική τοποθεσία στο νοτιότερο άκρο 

του νησιού, το Πρασονήσι. Είναι ουσιαστικά μια βραχονησίδα, που συνδέεται με 

το υπόλοιπο νησί της Ρόδου με μια στενή λωρίδα άμμου μήκους περίπου ενός 

χιλιομέτρου. Οι δυο παραλίες που σχηματίζονται, λόγω των ανέμων, σμίγουν και 

καλύπτουν τη στεριά, δημιουργώντας μια εικόνα μοναδικής ομορφιάς. Η περιοχή 

θεωρείται παράδεισος για τους λάτρεις του surfing, αφού ειδικά τον Ιούλιο και 

τον Αύγουστο πνέουν εκεί ισχυροί άνεμοι. 

 

4. Τσαμπίκα  

 
 



Μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού είναι αυτή της 

Τσαμπίκας.Βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης της Ρόδου, κάτω από το βράχο 

που φιλοξενεί το διάσημο μοναστήρι της Παναγίας Τσαμπίκας της Ψιλής. Σε αυτή 

τη χρυσή αμμουδιά με τα κρυστάλλινα νερά θα απολαύσετε οικογενειακές 

βουτιές, αλλά και θαλάσσια σπορ. Είναι οργανωμένη με ομπρέλες και 

ξαπλώστρες, ενώ διαθέτει και καντίνες. 

 

5. Κιοτάρι  

 

Κατεβαίνοντας πιο νότια θα συναντήσετε το Κιοτάρι, μια μεγάλη σε μήκος οργανωμένη 

παραλία με ψιλή άμμο. Απολαύστε την θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ και επιλέξτε για 

το γεύμα σας ένα από τα παραδοσιακά ταβερνάκια, που θα βρείτε κατά μήκος του 

παραλιακού δρόμου. 

 

 



1. Ακρόπολη της Ρόδου (Μόντε Σμιθ ή Λόφος του Αγίου 

Στεφάνου) 

 
Επισκεφθείτε τα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης της Ρόδου και θαυμάστε τις 

σημαντικές αρχαιότητες που σώζονται μέσα στο πανέμορφο αρχαιολογικό πάρκο 

που ενδείκνυται για αρχαιολογικούς και οικολογικούς περιπάτους. 

 

 

2.  Λίνδος 

 

Στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού της Ρόδου και πενήντα πέντε χιλιόμετρα 

από την πόλη της Ρόδου βρίσκεται το γραφικό χωριό Λίνδος με τα στενά 

λιθόστρωτα σοκάκια και τα λευκά σπιτάκια με δάπεδα στρωμένα με χοχλακάκι, 

ζωγραφιστές οροφές, σοφράδες, πιατελότοιχους και πλακόστρωτες αυλές με 

περίτεχνα σχέδια από βότσαλο. Το χωριό έχει κηρυχθεί διατηρητέο. 



 

 

3. Πηγές Καλλιθέας 

Βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, εννέα χιλιόμετρα από την πόλη της 

Ρόδου. Τα εγκαίνια των αρχικών εγκαταστάσεων της Καλλιθέας έγιναν την 1η Ιουλίου 

1929 και υπήρξαν πόλος έλξης πλήθους ασθενών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο. 

Τα νερά της Καλλιθέας ήταν κατάλληλα και θεραπευτικά για πολλές παθήσεις. 

 

 

4. Το μοναστήρι της Παναγίας της Φιλερήμου 

Η αρχαία πόλη της Ιαλυσού εκτείνεται γύρω από το λόφο Φιλέρημος όπου βρίσκεται  η 

Ακρόπολη με μνημεία της αρχαίας, βυζαντινής και ιπποτικής περιόδου, όπως ο Ναός 

της Aθηνάς Πολιάδος που χρονολογείται από τον 3ο ή το 2ο αιώνα π.X. Μέσα στο ναό 



δωρικού ρυθμού σώζεται η βάση του αγάλματος της Αθηνάς και μερικοί κίονες καθώς 

και μερικοί αποθέτες, μέσα στους οποίους βρέθηκαν ειδώλια, κεραμικά και μετάλλινα 

αντικείμενα. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης επιγραφές που αναφέρουν ότι ο ναός εκτός 

από την Αθηνά ήταν αφιερωμένος και στη λατρεία του Διός Πολιέως. 

 

 

5. Αρχαία Κάμειρος 

Η Αρχαία Κάμειρος υπήρξε μαζί με τη Λίνδο και την Ιαλυσό μία από τις τρεις αρχαίες 

πόλεις του νησιού και ένα σπουδαίο εμπορικό κέντρο από την Αρχαϊκή μέχρι την 

Ελληνιστική Εποχή. Ήταν η περισσότερο συντηρητική από τις τρεις πόλεις και στήριξε τη 

ζωή και την ανάπτυξή της στην αγροτική παραγωγή. 

 

O xάρτης της Ρόδου! 



 


