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Η Ρόδος είναι το πολύτιµο σµαράγδι στο
στέµµα του ελληνικού τουρισµού. Με
µοναδική φυσική οµορφιά σε όλο το νησί.
Με µακραίωνη ιστορία που έχει αφήσει το
πολιτιστικό αποτύπωµά της διαµέσου των
αιώνων, από τους αρχαίους χρόνους, το
Βυζάντιο, την εποχή των ιπποτών µέχρι
τους σύγχρονους καιρούς. Με συνεχείς
επενδύσεις για την αναβάθµιση του
ξενοδοχειακού προϊόντος της, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας της
παγκόσµιας αγοράς. Και πάνω απ' όλα µε τους ανθρώπους της που τιµούν την παράδοση της
αυθεντικής φιλοξενίας.
Στον ∆ήµο Ρόδου, ως νέα ∆ηµοτική Αρχή, εργαζόµαστε συστηµατικά ώστε το νησί µας, µε τη
λάµψη και την αίγλη που αξίζει, να ανέβει ακόµη πιο ψηλά στις παγκόσµιες προτιµήσεις.
Προσκαλούµε και περιµένουµε µε πολλή χαρά όλους τους φίλους της Ρόδου να ζήσουν τη
µοναδική εµπειρία που ονειρεύονται στο νησί µας. Εδώ που ο επισκέπτης δεν είναι απλά ένας
ακόµη πελάτης. Είναι ο φίλος που µας τιµά µε την επίσκεψή του και η Ρόδος βάζει "τα καλά
της" για να τον υποδεχθεί.

Αντώνης Β. Καµπουράκης
∆ήµαρχος Ρόδου
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τo νησί του Κολοσσού και των Ιπποτών

Ρό

το νησί του θεού Ήλιου, του Απόλλωνα,
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Ρόδος
νησί με ιστορία αιώνων, σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών
πατρίδα Ολυμπιονικών και φιλοσόφων

το σμαραγδένιο νησί, με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, το υπέροχο φως και τη μοναδική φιλοξενία
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ένας πολυτελής τόπος διακοπών που σου προσφέρει ό,τι επιθυμήσεις...
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Ιστορία
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Πολιτισμός
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Ρόδος, νησί με ιστορία 5000 χρόνων. Στην
αρχαιότητα κατοικήθηκε από διάφορους
λαούς: Τελχίνες, Κάρες, Φοίνικες, Μινωίτες και Δωριείς οι οποίοι φτιάχνουν τις τρεις
μεγάλες πόλεις: Λίνδο, Κάμειρο και Ιαλυσό,
που το 408 π.Χ., δημιούργησαν την πόλη
της Ρόδου. Οι τρεις αιώνες που ακολούθησαν αποτέλεσαν τη «χρυσή περίοδο» της
Ρόδου.
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Υπήρξε κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής
ανταλλαγής μεταξύ των λαών για πολλούς
αιώνες. Η στρατηγική του θέση απέφερε στο
νησί μεγάλο πλούτο και ανήγαγε την πόλη
της Ρόδου σε μία από τις εξέχουσες πόλεις
της αρχαίας Ελλάδας. Το θαλάσσιο εμπόριο,
η ναυσιπλοΐα καθώς και οι συνετές προοδευτικές πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις διατήρησαν την πόλη δυνατή. Τα γράμματα και
οι τέχνες ήκμασαν επί αιώνες στη Ρόδο.

Ονομαστό δημιούργημα τέχνης ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα επτά θαύματα
του κόσμου, που κατασκευάσθηκε το 282
π.Χ. από τον Λίνδιο γλύπτη Χάρη, μέχρι που
το 226 π.Χ. δυνατός σεισμός χτύπησε τη
Ρόδο και το άγαλμα του Κολοσσού κατέρρευσε.
Η Ρόδος αποτέλεσε σταυροδρόμι λαών και
πολιτισμών, γεγονός που αποτυπώνεται σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής και του πολιτισμού του νησιού: στην τέχνη, τη γλώσσα και
την αρχιτεκτονική. Γραπτές πηγές και αρχαιολογικές ανασκαφές αποδεικνύουν το μεγαλείο της Ρόδου και την ελληνικότητά της,
την οποία και διατήρησε στο διάβα των αιώνων, παρά τους κατά καιρούς κατακτητές,
Ρωμαίους, Ιωαννίτες, Ιππότες, Οθωμανούς
και Ιταλούς, μέχρι και την ένωσή της (1948)
με την μητέρα Ελλάδα.
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Μεσαιωνική Πόλη
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Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
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στο γοτθικό κτίριο του μεγάλου νοσοκομείου των Ιπποτών και φιλοξενεί αριστουργήματα της τέχνης της Ρόδου, ευρήματα από
την αρχαία Ιαλυσό και Κάμειρο και ψηφιδωτά δάπεδα από την πόλη της Ρόδου.
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Μία από τις ωραιότερες μεσαιωνικές πόλεις
της Μεσογείου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το
1988, καθώς αποτελεί μωσαϊκό διαφόρων
ιστορικών περιόδων, με δεσπόζουσες την
Ιπποτική και την Οθωμανική.

©

Οι Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ έφθασαν στη Ρόδο το
1310 μ.Χ. Με την άφιξή τους η Μεσαιωνική Πόλη εμπλουτίσθηκε με γοτθικά και
αναγεννησιακά στοιχεία. Παλάτια, πύργοι,
εκκλησίες, αψίδες, λιθόστρωτα δρομάκια
γοητεύουν τους επισκέπτες.

Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου (Καστέλλο) αποτελεί ένα μεγαλειώδες μνημείο
της εποχής των Ιωαννιτών Ιπποτών. Στις αίθουσές του στεγάζονται σημαντικές εκθέσεις. Το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται

Η οδός Ιπποτών, ο επιβλητικός δρόμος που
οδηγεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
φιλοξενεί αναστηλωμένα τα καταλύματα
των «γλωσσών» του Τάγματος των Ιπποτών.
Αξίζει να επισκεφθείτε την Παναγιά του Κάστρου, την Παναγιά του Μπούργκου, το Ρολόϊ, τη Συναγωγή και τα τζαμιά του Σουλεϊμάν και του Ρετζέπ Πασά.
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου είναι μία
από τις λίγες λειτουργικές μεσαιωνικές πόλεις στον κόσμο, που συνεχίζει να κατοικείται και να έχει ζωή.
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Μνημεία

ρο, τον λόφο της Φιλερήμου με τον ναό
της Παναγίας, που είναι χτισμένος πάνω σε
αρχαίο ναό, τα κάστρα του νησιού στη Μονόλιθο, την Κρητηνία, στο Ασκληπειό, στον
Αρχάγγελο και το Χαράκι.

ος

Ο επισκέπτης του νησιού, όπου και να περπατήσει, θα βρεθεί ανάμεσα σε μνημεία που
αποτυπώνουν την ιστορία 50 αιώνων. Κάθε
γωνιά της Ρόδου είναι και ένας περίπατος
στους διάφορους πολιτισμούς και τις θρησκείες που τους σφράγισαν. Από τα μνημεία
που δεν πρέπει κανείς να παραλείψει μπορούμε να αναφέρουμε, πέρα από τη Μεσαιωνική Πόλη, ενδεικτικά:
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Αξιοθέατα

Μην παραλείψετε επίσης, να επισκεφθείτε
την Κοιλάδα των Πεταλούδων, τις Επτά Πηγές, την Καλλιθέα με τις ιαματικές πηγές και
φυσικά τις όμορφες παραλίες του νησιού.
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Την ακρόπολη της πόλης της Ρόδου, με το
αρχαίο στάδιο και το θέατρο, που βρίσκεται
στην κορυφή του λόφου του Μόντε Σμιθ.
Την ακρόπολη της Λίνδου, αλλά και τον ίδιο
τον οικισμό του χωριού. Την αρχαία Κάμει-

Τα πάρα πολλά νεότερα κτίσματα, μνημεία
αρχιτεκτονικής, που άφησαν πίσω τους οι
Ιταλοί, μεταξύ των οποίων είναι η εντυπωσιακή Καλλιθέα.
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Θρησκευτικά Μνημεία
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© Iερά Μητρόπολη Ρόδου

Μία περιήγηση του επισκέπτη και στα θρησκευτικά μνημεία του νησιού θα του δώσει
την ευκαιρία να ανακαλύψει την οικουμενική του διάσταση και να γνωρίσει μια άλλη
πτυχή της ιστορίας του. Όποια θρησκευτική
διαδρομή και αν επιλέξει κανείς θα δει μεγαλοπρεπείς ναούς των παλαιοχριστιανικών
χρόνων, βυζαντινούς ναούς με περίτεχνα
ξυλόγλυπτα τέμπλα και αξιόλογες εικόνες,
δημοφιλή μοναστήρια και πολλά ξωκκλήσια. Μπορεί να επισκεφθεί την Παναγιά Τσαμπίκα την Κυρά, την εκκλησία της Παναγίας
στην Κρεμαστή, την ιερά Μονή της Παναγιάς Σκιαδενής, την Παναγία του Κάστρου
και άλλα. Μπορεί επίσης να επισκεφθεί τους
δύο ρωμαιοκαθολικούς ναούς της Ρόδου,
Άγιο Φραγκίσκο και Σάντα Μαρία, καθώς
και τα Μουσουλμανικά τεμένη και τη Συναγωγή στην Παλιά Πόλη.
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Σύγχρονη πόλη
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Παρελθόν και παρόν, κάστρα, νεοκλασικά
κτίρια και ιταλική αρχιτεκτονική, συνδυάζονται μοναδικά στη νέα πόλη της Ρόδου. Επιβλητικά ιταλικά κτίρια δεσπόζουν στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Ρόδου, μιας
σύγχρονης κοσμοπολίτικης πόλης.
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Στο ιστορικό κέντρο ξεχωρίζουν το ξενοδοχείο των Ρόδων, τα ιταλικής αρχιτεκτονικής
κτίρια όπου στεγάζονται σήμερα Δημαρχείο,
Περιφέρεια και Ταχυδρομείο, η εκκλησία
του Ευαγγελισμού, το Εθνικό Θέατρο και
φυσικά τα ελαφάκια, σήμα κατατεθέν και
αυτό της Ρόδου.
Απολαύστε μια βόλτα στη μαρίνα Μανδρακίου με τα μικρά γιωτ, αλλά και στους
οικισμούς και τις γειτονιές λίγο έξω από το
κέντρο της πόλης, τα λεγόμενα Μαράσια,
ενώ ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο
θα βρείτε το Ενυδρείο της Ρόδου, το σπουδαιότερο επιστημονικό κέντρο μελέτης της
θαλάσσιας ζωής στην Ελλάδα.
Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στη Δημοτική Πινακοθήκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη
πινακοθήκη της Ελλάδας, μετά από αυτή
της Αθήνας, και στην Πινακοθήκη Νεοελληνικής Τέχνης - Νεστορίδειο Μέλαθρο στις
Εκατό Χουρμαδιές.
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Φύση
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Μνημεία φυσικού κάλλους • μονοπάτια

14

www.rhodes.gr

σίου, οι αμμώδεις παραλίες με αμμοθίνες
(αμμόλοφοι) στον όρμο της Απολλακιάς, οι
χείμαρροι Λουτάνης και Γαδουράς και τα θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (φύκια).
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Η Ρόδος είναι ένας τόπος ευλογημένος,
προικισμένος από την ίδια τη φύση, με
όμορφες ακτές μήκους πολλών χιλιομέτρων, πλούσιο υποθαλάσσιο περιβάλλον
και μια μοναδική ποικιλία φυτών και ζώων
στην ενδοχώρα της. Διαθέτει άφθονα νερά,
ποικιλία φυσικού τοπίου και ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες.
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Στα ποτάμια και τα ρέματα του νησιού ζει το
ψάρι γκιζάνι, ενώ στις καθαρές θάλασσες
και τις ακτές της Ρόδου ζει η μεσογειακή
φώκια Monachus Monachus και η θαλάσσια χελώνα Caretta Caretta.

© Manolis Sarris, Rhodes
Nature & Wildlife Photography

©

© Manolis Sarris, Rhodes
Nature & Wildlife Photography
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Σε όλο το νησί υπάρχουν τοπία εξαιρετικού
φυσικού κάλλους, προστατευμένες περιοχές Natura 2000, όπως η γνωστή σε όλο
τον κόσμο Κοιλάδα των Πεταλούδων, ένας
σπάνιος βιότοπος, οι Επτά Πηγές με τα αιωνόβια πλατάνια και τα τρεχούμενα κρυστάλλινα νερά, τα δάση του Προφήτη Ηλία
και της Κυμισάλας, οι θαμνώνες του όρους
Ατταβύρου και της περιοχής του Πρασονη-

Στο φυσικό αυτό περιβάλλον ζει το περίφημο μικρόσωμο αλογάκι Αρχαγγέλου, ο σπιζαετός, το πλατώνι, το ελάφι δηλαδή Dama
Dama, το παγώνι της Ρόδου, ενώ ευδοκιμούν σπάνια είδη θάμνων και φυτών όπως
η Παιωνία Ροδία και οι ορχιδέες, πενήντα
σπάνια είδη εκ των οποίων φύονται μόνο
στη Ρόδο.
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Παραλίες
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ντου δίπλα στο Γκολφ, η Καλλιθέα. Στα νότια του νησιού δημοφιλείς παραλίες είναι το
Κιοτάρι, η Γλύστρα, οι Πεύκοι και στο νοτιότερο άκρο του νησιού το Πρασονήσι, αγαπημένος προορισμός των windsurfers. Αξίζει επίσης να επισκεφθεί κανείς τις παραλίες
στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στη Λίνδο
καθώς και στο Γεννάδι με τους αμμόλοφους
και τους θαμνώδεις αγριόκεδρους.
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Η Ρόδος φημίζεται παγκοσμίως για τις καταπληκτικές, ατέλειωτες και πολυβραβευμένες με γαλάζιες σημαίες, παραλίες της. Με
άμμο ή βότσαλα, οργανωμένες ή μη, προσφέρουν στον επισκέπτη ώρες χαλάρωσης
και ξεγνοιασιάς κάτω από έναν μοναδικό,
γνωστό σε όλο τον κόσμο, ήλιο της Ρόδου.
Στα ανατολικά ξεχωρίζουν οι παραλίες Τσαμπίκα, Χαράκι και Στεγνά, η παραλία Αφά-
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δομές, τα υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας συνεδριακά κέντρα, αλλά και τα κατηρτισμένα επαγγελματικά στελέχη, καθιστούν τη
Ρόδο ιδανικό τόπο διεξαγωγής συνεδρίων,
συμποσίων και εκθέσεων.

©
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© Rodos Palace Hotel, www.rodos-palace.gr
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Η Ρόδος, τόπος κατ΄ εξοχήν παραθεριστικού τουρισμού, συνδέει πλέον το όνομά της
και με άλλες μορφές τουρισμού, με πρώτη
εκείνη του συνεδριακού. Ο ιστορικός, πολιτιστικός και φυσικός πλούτος του νησιού σε
συνδυασμό με τις άρτιες και σύγχρονες υπο-
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Κρουαζιέρα - Yachting
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© New Marine of Rhodes
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Οι φυσικές ομορφιές του νησιού της Ρόδου, το θαλάσσιο περιβάλλον της, οι ιδεώδεις καιρικές συνθήκες, ο
πολιτισμός και οι λιμενικές υποδομές που τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, αναδεικνύουν τη Ρόδο ως ελκυστικό προορισμό για τα κρουαζιερόπλοια καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και
για τους φίλους του yachting, Έλληνες και ξένους, που
αγκυροβολούν θαλαμηγούς και σκάφη, τόσο στις οργανωμένες μαρίνες της Ρόδου, Μανδράκι και Νέα Μαρίνα, όσο και στις υπόλοιπες ακτές της.
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Γάμοι
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© Εsperιa S.A.
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Οικογενειακές διακοπές
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© Ioanna Chatzidiakou

Από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για την τέλεση γάμων είναι
η Ρόδος, με τη Λίνδο και τις Πηγές Καλλιθέας να έρχονται πρώτες
στις προτιμήσεις των ζευγαριών που θέλουν να παντρευτούν στη
Ρόδο.
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Αλλά η Ρόδος προσφέρεται και για διακοπές ολόκληρης της οικογένειας, έχοντας υποδομές για ψυχαγωγία παιδιών κάθε ηλικίας, μικρών και μεγάλων, όπως είναι το Water Park, η φάρμα με τις
στρουθοκαμήλους, οι σχολές ιππασίας και τα go kart.
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Θαλάσσια σπορ & αθλητισμός
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Το όνομα της Ρόδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον αθλητισμό και τους Ολυμπιονίκες, από την αρχαιότητα και τον καιρό
του Λεωνίδα του Ρόδιου, των Διαγοριδών
και της «αρχόντισσας Ροδίτισσας» Καλλιπάτειρας, μέχρι σήμερα που αναδεικνύει
σύγχρονους Ολυμπιονίκες και σπουδαίους
αθλητές.
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Σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις γίνονται πλέον στη Ρόδο, καθώς διαθέτει σε αφθονία φυσικό περιβάλλον, σύγχρονες υποδομές για τους λάτρεις πολλών
αθλημάτων και στήριξη από τους θεσμικούς
φορείς.
Στη Ρόδο έχουν φιλοξενηθεί παγκόσμιες
διοργανώσεις όπως τα Island Games και

το Aegean Tennis Cup, η Aegean Regata
κ.λπ. Από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στο νησί είναι
επίσης και ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου,
με πλήθος συμμετοχών αθλητών και με τη
στήριξη εθελοντών και γενικότερα ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας του νησιού.
Το νησί προσφέρεται για πολλές δραστηριότητες: θαλάσσια σπορ, ιστιοπλοϊα, σέρφινγκ, σκι, wind - kite και καταδύσεις. Διαθέτει επίσης γήπεδο γκολφ, σύγχρονες
εγκαταστάσεις για τένις, σκοποβολή και
μπάσκετ, οργανωμένες υποδομές για ιππασία και φυσικά για αγωνιστική ποδηλασία,
καθώς η Ρόδος έχει μεγάλη αθλητική παράδοση στην ποδηλασία.
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Πλούσιο το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο στο νησί ο Δήμος
Ρόδου, σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, θεατρικά σχήματα
και άλλα. Οι εκδηλώσεις καλύπτουν από αγαπημένα φεστιβάλ, κλασσικής μουσικής (Ημέρες Μουσικής Ρόδου), κινηματογράφου, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις
ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων, μέχρι τοπικά πανηγύρια, παραδοσιακούς χορούς και γιορτές στα
χωριά για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.
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© Harris Pastrikos
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© Herb Jung - Medieval Festival of Rhodes, Greece

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

©

© Paradiso Beach Club
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Η Ρόδος τη νύχτα είναι ένα σεργιάνι στον κόσμο, προσφέρει ψυχαγωγία και διασκέδαση για όλα τα γούστα
και για κάθε ηλικία. Από πολυσύχναστα μπαρ και ντίσκο, κλαμπ με DJ και live rock μπάντες, μέχρι στέκια με
ελληνική μουσική, ρεμπετάδικα και λαϊκά, ενώ βραδιές
με παραδοσιακή ελληνική μουσική και χορό δίνουν μια
άλλη νότα στη διασκέδαση κατοίκων και επισκεπτών.
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Νυχτερινή Ρόδος - διασκέδαση
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Γαστρονομία - παραδοσιακά προϊόντα

www.rhodes.gr
Tourist Guide

Η παραδοσιακή ροδίτικη διατροφή, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η ροδίτικη κουζίνα, έχει τη βάση της στο ελαιόλαδο, τις
ελιές, τα όσπρια, τα δημητριακά, τα ψάρια και τα θαλασσινά, το μέλι
και το κρασί.

ες ποικιλίες σταφυλιών, με κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης
όπως «Αθήρι» «Αμοριανό» που δίνουν τα φημισμένα ροδίτικα κρασιά. Και για γλυκίσματα ο επισκέπτης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε
μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων, από το φημισμένο ροδίτικο μελεκούνι, με σουσάμι, αμύγδαλα και μέλι, που μοιράζεται σε γάμους
και βαπτίσεις, τις ταλαγκούτες και τα γλυκά του κουταλιού, μέχρι τις
δίπλες (ζύμη με γέμιση, κανέλλα και σουσάμι) και τα κατιμέρια (παραδοσιακό φύλλο, ζάχαρη, κανέλλα).

Ρό

Σε παραδοσιακές ταβέρνες και εστιατόρια με διεθνή κουζίνα, οι ροδίτικες γεύσεις, τα ντόπια φαγητά και τα πιάτα με τα μεζεδάκια, κατέχουν εξέχουσα θέση. Ξεχωρίζουν κουλουρία, γιαπράκια, ριφικί, καπαμάς, καραβόλοι, περικαφτές, «μίλλα» και σπαρίγγια, πιταρούδια,
όλα μαγειρεμένα με προϊόντα της ροδίτικης γης και συνοδευόμενα
από σιταρένιο ζυμωτό ψωμί και ροδίτικο κρασί.
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Αγορά
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Ο ήλιος της Ρόδου κάνει το κρασί του νησιού εκλεκτό. Στους αμπελώνες, στις ορεινές περιοχές του νησιού, καλλιεργούνται σπάνι-

Αγορά: Η Ρόδος διαθέτει μία πλούσια αγορά με σύγχρονα εμπορικά κέντρα και επώνυμα καταστήματα, με προτάσεις και επιλογές
από μεγάλη ποικιλία καταναλωτικών ειδών και ειδών πολυτελείας,
ελληνικών και ξένων.
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Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου
Τουριστικός Οδηγός

ος

Επιμέλεια εντύπου: Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου
Κείμενα-επιμέλεια: Χαρούλα Λαδοπούλου
Φωτογραφίες εντύπου:
Emmanouil Filippou
Philippos Philippou
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Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των φωτογραφιών και εικόνων σε αυτό το έντυπο ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες - φωτογράφους.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση είτε του αυθεντικού είτε του τροποποιημένου υλικού
χωρίς την έγγραφη άδεια από τους ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων διώκεται ποινικά.
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