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που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του νησιού
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πολιτιστική κληρονομιά 

Στην Ρόδο κάθε πέτρα, κάθε γωνιά του νησιού, κρύβει ένα μικρό κοµµάτι από την μακραίωνη, άνω των 
4000 χρόνων ιστορία του. Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Ρόδος γνώρισε πολλούς πολιτισμούς 
που άφησαν τα σημάδια τους στο νησί σε όλη την διάρκεια της ιστορίας του! Από τους Αρχαίους 
Έλληνες και τους Ρωμαίους, στους Βυζαντινούς τους Ιππότες, τους Οθωμανούς και τους Ιταλούς.  
Πολλά είναι τα μνημεία στη Ρόδο, δείγματα του πλούσιου και ποικίλου παρελθόντος της, κάνοντας 
την έναν ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών 
αξιοθέατων. 
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Πολιτισμοί και ιστορικές περίοδοι εναλλάσσονται με τρόπο συναρπαστικό στην Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου. Υπήρξε  η έδρα του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη στον 14ο -15ο αιώνα και από το  
1988 συμπεριλαμβάνεται  στην λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Μεσαιωνικά κτίρια σαν φρούρια, στενά δρομάκια, μιναρέδες, παλιά σπίτια με μπαλκόνια, συντριβάνια, 
ήσυχες η πολυσύχναστες μικρές πλατείες, όλα δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση μιας άλλης 
εποχής.
Η πλακόστρωτη Οδός  των Ιπποτών, ένας  από τους καλύτερα συντηρημένους μεσαιωνικούς δρόμους 
σήμερα, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το Νοσοκομείο των Ιπποτών που τώρα στεγάζει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι τα μέρη που δεν πρέπει να παραλείψει ο επισκέπτης της  Ρόδου.

μεσαιωνική πόλη 
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η νέα πόλη της ρόδου

Μέρες ολόκληρες θα μπορούσε να περάσει κάποιος περιδιαβαίνοντας το κέντρο της Πόλης, όπου 
βρίσκονται μοναδικά κτίρια, εξαιρετικά δείγματα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής  των αρχών του 20ου 
αιώνα. Όπως είναι το Ταχυδρομείο, το κτίριο της Περιφέρειας, το Εθνικό Θέατρο και το Δημαρχείο. 
Οι επισκέπτες μπορούν ακόμα να απολαύσουν τον ήλιο και την θάλασσα στην κοσμοπολίτικη παραλία 
“Έλλη” στο βόρειο-ανατολικο άκρο της πόλης. 
Μια βόλτα στο γραφικό Μανδράκι το μικρό λιμάνι, με τα αγάλματα των Ροδίτικων ελαφιών στην είσοδο 
του και στην διπλανή μαρίνα, με τους παραδοσιακούς μύλους και τον φάρο του Αγίου Νικολάου,  είναι 
μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε! 
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παραλίες

Βοτσαλωτές ακτές που απλώνονται για χιλιόμετρα, ατελείωτες παραλίες με χρυσή άμμο, μικροί 
γραφικοί κόλποι! Η ποικιλία των παραλιών της Ρόδου και τα κρυστάλλινα νερά τους, τις έχουν κάνει 
εξαιρετικά δημοφιλείς και ξακουστές σε όλο τον κόσμο! Περισσότερες  από 35 παραλίες βραβεύονται 
κάθε χρόνο από το πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης” για την ασφάλεια, την οργάνωση και 
την ποιότητα τους.
Όποιες και αν είναι οι προτιμήσεις και οι επιθυμίες σας, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, διασκέδαση για 
όλη την οικογένεια, σπορ και δράση, ή ηρεμία και φυσικό περιβάλλον, είναι σίγουρο ότι στην Ρόδο θα 
βρείτε την ιδανική παραλία για σας και θα την λατρέψετε!
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φύση

Δαντελωτές ακτές, βουνά, δάση, σπηλιές, ποτάμια και εντυπωσιακά τοπία σε συνδυασμό με το ήπιο 
κλίμα της, κάνουν την Ρόδο έναν ιδανικό προορισμό για τους φυσιολάτρες. Στην Ρόδο έχουν την 
ευκαιρία να τριγυρίσουν σε ατέλειωτα μονοπάτια και να εξερευνήσουν εντυπωσιακά τοπία και περιοχές 
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, πολλές από τις οποίες είναι προστατευμένες από το ευρωπαϊκό δίκτυο 
Natura 2010.
Παρά την τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νησιού παραμένει 
παρθένο και καλά διατηρημένο, ενώ πολλές οργανωμένες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ορεινή 
ποδηλασία και ιππασία, προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις της φύσης. 
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θρησκεία 

Η Ρόδος, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών από την αρχαιότητα, ενσωματώνει στην ιστορική της πορεία 
την παρουσία διαφόρων θρησκειών. 
Πολλά είναι τα μνημεία μεγάλης θρησκευτικής και ιστορικής αξίας σε όλο το νησί. Από το Μουσουλμανικό 
τζαμί και την Εβραϊκή συναγωγή, στις πολλές Βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια σε όλο το νησί, 
πολλά από τα οποία χρονολογούνται από τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια. Μοναδικοί χώροι λατρείας, 
που δείχνουν την πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά του νησιού  και την ιστορική 
πορεία του Χριστιανισμού στη Ρόδο.

13 www.rodosisland.gr12



γαστρονομία  
Παραδοσιακά το Ροδίτικο τραπέζι ήταν πλούσιο σε ποικιλία και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Στις ταβέρνες και στα εστιατόρια του νησιού, οι λάτρεις των εκλεκτών γεύσεων έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν τοπικές σπεσιαλιτέ και εξαιρετικές δημιουργίες που συνδυάζουν ευρηματικά 
παραδοσιακές και νέες γεύσεις.  Πολλά από τα εστιατόρια της Ρόδου έχουν κερδίσει διεθνείς διακρίσεις 
και συστήνονται από γαστρονομικούς οδηγούς υψηλού κύρους. 
Τα γευστικά πιάτα της Ροδίτικης κουζίνας συνδυάζονται υπέροχα με τα εξαιρετικά Ροδίτικα κρασιά.  
Τα τοπικά οινοποιεία, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά από τα αρχαία χρόνια, παράγουν κρασιά 
εξαιρετικής ποιότητας που βραβεύονται επανειλημμένα σε διεθνείς εκθέσεις κρασιών. 

παραδοσιακά προϊόντα  
Τα παραδοσιακά προϊόντα της Ρόδου προκαλούν το ενδιαφέρον όσων αναζητούν  χειροτεχνήματα και 
τοπικά αναμνηστικά. Οι Ρόδιοι έχουν μια μεγάλη παράδοση στην κατασκευή κοσμημάτων, κεραμικών, 
χαλιών και κεντημάτων. Εξαιρετικά έργα παραδοσιακής τέχνης μπορείτε να βρείτε στα ατμοσφαιρικά 
καταστήματα της Παλιάς Πόλης καθώς και σε εργαστήρια στα χωριά του νησιού. 
Αξίζει να δοκιμάσετε τα τοπικά κρασιά της Ρόδου και άλλα παραδοσιακά ποτά όπως το ούζο. Όπως 
άλλωστε και το εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, το Ροδίτικο μέλι και τα παραδοσιακά γλυκά 
“Μελεκούνια”, που μπορείτε να τα χαρίσετε στους φίλους και την οικογένεια σας, σαν δώρα από το 
ταξίδι σας. 
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γάμοι 
Η Ρόδος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για γαμήλιες τελετές, καθώς το 
μοναδικό περιβάλλον και οι φυσικές ομορφιές της δημιουργούν το καταλληλότερο σκηνικό για το 
γάμο των ονείρων σας! 
Με μια μεγάλη ποικιλία από εξαιρετικούς χώρους, με υπέροχα αξιοθέατα και εντυπωσιακά 
ξενοδοχεία, η Ρόδος προσφέρει μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων επιλογών που ικανοποιούν όλα 
τα γούστα και όλες τις οικονομικές δυνατότητες. Για να είναι αυτή η ιδιαίτερη μέρα της ζωής σας,  
πραγματικά αξέχαστη.

αθλητισμός
Η Ρόδος έχει μια μακρά και ένδοξη παράδοση στον αθλητισμό, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
αρχαιότητας. Σήμερα η Ρόδος φιλοξενεί πολλά αθλητικά γεγονότα διεθνούς εμβέλειας σε διάφορα 
αθλήματα, όπως ποδηλασία, τένις, σκοποβολή, τοξοβολία, windsurfing, στίβος, beach volley κ.α.. 
Συνδυάζοντας τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και την  οργανωτική εμπειρία, με το εξαιρετικό 
κλίμα, τις φυσικές ομορφιές, τις σύγχρονες  υποδομές  και τα εξαιρετικά καταλύματα, η Ρόδος είναι ένας 
ιδανικός προορισμός για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων καθώς και  για την προετοιμασία 
αθλητικών ομάδων.
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διασκέδαση & νυχτερινή ζωή 
Η Ρόδος είναι γνωστή για την ζωντανή και κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή της, με πολλές προτάσεις 
διασκέδασης για κάθε ηλικία και στυλ! Από μοντέρνα καφέ και μπαρ, μέχρι πολύβουα beach bar και 
night clubs με επώνυμους Djs, αλλά και ένα λαμπερό Καζίνο! 
Τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνονται πολλά πολιτιστικά γεγονότα υψηλού επιπέδου, όπως  
κονσέρτα κλασικής και τζαζ μουσικής, παραστάσεις όπερας, αρχαίο θεάτρου, συναυλίες και εκθέσεις, 
σε μοναδικούς ιστορικούς χώρους όπως το θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην μεσαιωνική τάφρο και η 
επιβλητική αυλή του Παλατιού των Ιπποτών. 
      

οικογενειακές διακοπές 
H Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό διακοπών για όλη την οικογένεια! Γονείς και παιδιά μπορούν  
να περάσουν υπέροχα, να μοιραστούν ατελείωτες ώρες διασκέδασης και δράσης, ανακαλύπτοντας 
καινούρια πράγματα ή απλά χαλαρώνοντας!   
Οι αμμώδεις παραλίες με αβαθή, ζεστά νερά, η κοιλάδα των Πεταλούδων, το Ενυδρείο στο κέντρο της 
Πόλης, το εντυπωσιακό Waterpark ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, η Μεσαιωνική Πόλη, ένα ταξίδι 
στον παραμυθένιο κόσμο του Μεσαίωνα και εξαιρετικά ξενοδοχεία που διαθέτουν πρώτης τάξεως 
εγκαταστάσεις για τα παιδιά,  κάνουν την Ρόδο ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές! 
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τι άλλο να δείτε και να κάνετε  
Είναι τόσα πολλά αυτά που κάποιος μπορεί να δει και να κάνει στην Ρόδο, που ακόμα και ο πιο 
απαιτητικός επισκέπτης θα μείνει ικανοποιημένος! Σας προτείνουμε κάποιες ιδέες, όμως οι επιλογές 
είναι ατέλειωτες και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε!
• Αφιερώστε μια ημέρα στην γραφική Λίνδο με την αρχαία Ακρόπολη
• Κάντε μια ημερήσια κρουαζιέρα σε ένα από τα γραφικά κοντινά νησάκια, την Σύμη, την Χάλκη 
 ή την Τήλο 
• Κολυμπήστε στον μαγευτικό κόλπο των Πηγών της Καλλιθέας 
• Οργανώστε μια οικογενειακή επίσκεψη στο ατμοσφαιρικό Ενυδρείο
• Περιποιηθείτε τον εαυτό σας σε ένα πολυτελές spa
• Παίξτε γκολφ στο γήπεδο Αφάντου, δίπλα στην θάλασσα 
• Επισκεφτείτε το μοναδικό Πρασονήσι στο νοτιότερο άκρο του νησιού, έναν παράδεισο για τους 
 λάτρεις του windsurfing & kitesurfing 
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