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Ρόδος
Η Ρόδος είναι ένα νησί στο Αιγαίο
Πέλαγος.

Είναι στην Ελλάδα.
Πάνω από 100.000 άνθρωποι ζουν
στη Ρόδο.
Η πόλη της Ρόδου έχει µεγάλη
ιστορία 2.400 ετών.
Η µεσαιωνική πόλη της Ρόδου
είναι µία από τις καλύτερες
τειχισµένες πόλεις της Ευρώπης.

Ο Μεσαίωνας αποτελεί την
ιστορική περίοδο µετά το τέλος
της Ρωµαϊκής εποχής, από τον 5ο
ως τον 15ο αιώνα.
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Μία τειχισµένη πόλη είναι µία
παλιά πόλη µε µεγάλα τείχη γύρω
της.
Τα τείχη προστατεύουν την πόλη
από εχθρική επίθεση.
Τειχισµένες πόλεις κτίζονται
συνήθως τον Μεσαίωνα.

H Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
είναι κηρυγµένο Μνηµείο
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς από την
UNESCO.
Αυτό σηµαίνει ότι τα Ηνωµένα
Έθνη θεωρούν ότι είναι πολύ
σηµαντικός τόπος και πρέπει να
προστατεύεται µε το σωστό
τρόπο.
Η UNESCO αποτελεί τον
Εκπαιδευτικό, Επιστηµονικό και
Πολιτιστικό Οργανισµό των
Ηνωµένων Εθνών.
Τα Ηνωµένα Έθνη είναι όλες οι
χώρες του κόσµου που
συνεργάζονται µεταξύ τους.
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Η Ρόδος αποτελεί δηµοφιλή τόπο
διακοπών.

Είναι η πιο ηλιόλουστη ελληνική
πόλη και µία από τις πιο
ηλιόλουστες του κόσµου.

Προσβασιµότητα
Η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου
είναι πολύ φιλόξενη για τα άτοµα
σε αναπηρικά καροτσάκια.

Υπάρχουν πολλά προσβάσιµα µέρη
για διαµονή στη Ρόδο.
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Σκύλοι-οδηγοί επιτρέπονται στα
περισσότερα µέρη.

Παραλίες: στις περισσότερες
παραλίες υπάρχουν σκαλιά,
ράµπες και µονοπάτια για να
φτάσεις κοντά στη θάλασσα.

Οι Δηµόσιες τουαλέτες είναι
διαθέσιµες σε αρκετά µέρη στην
πόλη – διαθέτουν τουαλέτες
ανδρών, γυναικών και ΑµεΑ.
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Αξιοθέατα
Η Ακρόπολη της Ρόδου
Είναι τόπος αρχαίων ναών, ενός
θεάτρου και ενός σταδίου.
Έχει ιστορία σχεδόν 2.400 ετών.
Μπορείτε να δείτε:
Το ναό του Απόλλωνα.
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Ο Απόλλωνας είναι ένας από τους
δώδεκα θεούς των αρχαίων
Ελλήνων, ο θεός του ήλιου, του
φωτός και της µουσικής.
Το Ωδείο – όπως λέγεται το
αρχαίο υπαίθριο θέατρο.

Τα ερείπια του αρχαίου σταδίου,
όπου γίνονταν οι αθλητικοί
αγώνες.
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Αξιοθέατα
Το Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου των Ιπποτών
Αυτό είναι ένα µεσαιωνικό κάστρο
µέσα στην µεσαιωνική πόλη της
Ρόδου.
Πιθανότατα αποτελεί το χώρο
όπου υψωνόταν το άγαλµα του
Κολοσσού, 1.400 χρόνια πριν.
Το Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου, του αρχηγού των
Ιπποτών, κατασκευάστηκε 700
χρόνια πριν.
Το 1940 το κτίριο
ανακατασκευάστηκε ως θερινή
κατοικία του βασιλιά Βίκτωρα
Εµµανουήλ Γ’ της Ιταλίας.

Σήµερα λειτουργεί ως µουσείο.
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Αξιοθέατα
Η Εκκλησία της Παναγίας
του Μπούργκου
Σώζονται τα ερείπια της
µεσαιωνικής εκκλησίας που
κτίστηκε 700 χρόνια πριν.

Πύργος και Φάρος Αγίου
Νικολάου
Ο Πύργος του Αγίου Νικολάου
κτίστηκε 600 χρόνια πριν για να
προστατεύει το λιµάνι του
Μανδρακίου.

Η Νέα Αγορά στο
Μανδράκι
Το θαυµάσιο κτίριο της Νέας
Αγοράς κτίστηκε το 1926 όταν η
Ιταλία κατείχε τη Ρόδο και τα
νησιά της Δωδεκανήσου.

Τα Ελαφάκια
Οι κίονες µε τον έλαφο και την
ελαφίνα βρίσκονται στην είσοδο
του λιµανιού του Μανδρακίου, εκεί
όπου σύµφωνα µε το µύθο
στεκόταν κάποτε ο Κολοσσός.
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Φιλέρηµος
Στην κορυφή του λόφου της
Φιλερήµου, υπάρχουν µία
µεσαιωνική εκκλησία και ένα
µοναστήρι. Η θέα είναι
φανταστική.

Πηγές Καλλιθέας
Το υπέροχο συγκρότηµα των
πηγών Καλλιθέας, που
κατασκευάστηκε το 1930,
προσφέρεται για κολύµπι και
χαλάρωση και φιλοξενεί
πολιτιστικές δράσεις.

Λίνδος
Η Λίνδος αποτελεί µία από τις
τρεις αρχαίες πόλεις του νησιού.
Επισκεφθείτε το όµορφο χωριό και
την αρχαία ακρόπολη µε το ναό
της θεάς Αθηνάς.
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Η Κοιλάδα των
Πεταλούδων
Η διάσηµη κοιλάδα των
πεταλούδων, καταφύγιο της
µαυροκόκκινης πεταλούδας της
Ρόδου, είναι προστατευµένος
τόπος φυσικού κάλλους.

Πρασσονήσι
Το Πρασσονήσι βρίσκεται στην
νότια άκρη της Ρόδου. Αποτελεί
παράδεισο για τους λάτρεις της
ιστιοσανίδας από όλο τον κόσµο.
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Χάρτης της πόλης της
Ρόδου
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Ιστορία και Πολιτιστική
Κληρονοµιά
Αυτή είναι µία διαδροµή στους δρόµους της
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

Ξεκινήστε από το ξενοδοχείο Best
Western Plaza Hotel.
Διασχίστε την οδό Αµερικής, πίσω
από το Δηµαρχείο, ως την οδό
Εθνάρχου Μακαρίου, και εισέλθετε
στη µεσαιωνική πόλη από την
πύλη D’Amboise.
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Κατευθυνθείτε στο Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών.
Διασχίστε την οδό Παναιτίου
απέναντι από την κύρια είσοδο
του Παλατιού.
Περνάτε µπροστά από το τέµενος
του Σουλεϊµάν και κατευθύνεστε
προς την οδό Σωκράτους.

Περάστε από το καφέ Συσσίτιο.

Διασχίζετε την οδό Σωκράτους µε
τα όµορφα παλιά µαγαζιά προς
την πλατεία Ιπποκράτους.

Στρίβετε δεξιά προς την οδό
Αριστοτέλους και την πλατεία
Εβραίων Μαρτύρων, θαυµάζοντας
κτίρια 1000 ετών.
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Περνάτε µπροστά από την
εκκλησία της Παναγίας του
Μπούργκου..

Βγαίνετε έξω από την µεσαιωνική
πόλη από την πύλη Παναγιάς.

Στρίβετε αριστερά και διασχίζετε
τον ξύλινο πεζόδροµο δίπλα στη
θάλασσα. Περάστε από την
εντυπωσιακή Θαλασσινή Πύλη.

Στο τέλος του ξύλινου πεζοδρόµου
διασχίστε την Πύλη Ταρσανά.
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Ακολουθήστε το δρόµο αριστερά
προς την πλατεία Σύµης, τον
Ξενώνα της Ωβέρνης και το καφέ
Ωβέρνη.
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Πού να µείνετε
Υπάρχουν πολλά προσβάσιµα µέρη
για να µείνετε στη Ρόδο. Μπορείτε
να επιλέξετε από τις κάτωθι
ιστοσελίδες:

Disabled Access Holidays
Disab[ed
Access ___
Ho[idays

®

tripadvisor®

age Traveling

6AfimF'M
ΗΕ EuROPEAN

DΙBAl!!ILED TRAVEL

EXPEATS

www.disabledaccessholidays.com/
disabled-holidays/disabledaccessible-resorts/GreeceRhodes.asp

Trip Advisor
Go to https://www.tripadvisor.co.uk
Click Wheelchair access under
‘Amenities’ and search for Rhodes

Sage Travelling
www.sagetraveling.com/rhodesaccessible-shore-excursions
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Πού να µείνετε
Ξενοδοχείο Mediterannean Hotel
Οδός Κω 35-37, Ρόδος 85131
τηλ: +0030 2241024661
Email: info@mediterranean.gr
Web: www.mediterranean.gr

Ξενοδοχείο Grande Albergo delle Rose – Hotel
& Casino
Οδός Γεωργίου Παπανικολάου 4, Ρόδος 85131
τηλ: +30 2241097400
Email: info@gadr.gr

Ξενοδοχείο Best Western Plaza Hotel
Οδός Ιερού Λόχου 7, Ταχυδροµική Θυρίδα 246, Ρόδος
85131
τηλ: +302241022501
Email: info@rhodesplazahotel.com
Web: www.rhodesplazahotel.com

17

Πού να φάτε
Rodon Place Restaurant-Casino

Στο ισόγειο του Ξενοδοχείου των Ρόδων

Meltemi Restaurant

Πλατεία Κουντουριώτη, Ρόδος 85131, τηλ. +30 22410
30480

Actaion Cafe

Λεωφόρος 7ης Μαρτίου, Ρόδος 85131, τηλ. +30 22410
29282

Yachting Club Café

Πλατεία Νεωρίου 3, Ρόδος 85131, τηλ. +30 22410 75723

Sissitio Café - Restaurant

Ιπποδάµου 179 και Σωκράτους, Μεσαιωνική Πόλη,
Ρόδος 85131, τηλ. +30 22410 35773

Auverne Café - Restaurant

Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεσαιωνική Πόλη,
Ρόδος 85131, τηλ. +30 22410 76100
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Πληροφορίες
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για τον προσβάσιµο
τουρισµό στη Ρόδο και στην
Ελλάδα από :
Aσκληπιάδες
a) Υπηρεσίες προσβάσιµου
τουρισµού στη Ρόδο.

•

b) Πληροφορίες
προσβασιµότητας µνηµείων
και επιχειρήσεων του
νησιού.

•
•
•
•

Ιστοσελίδα: www.pwdservices.gr
Τουριστικό Γραφείο Ρόδου
Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr
Ροδιακός Οργανισµός
Προώθησης Τουρισµού
Ιστοσελίδα: www.rodosisland.gr
Greece4all - directory
Ιστοσελίδα: greece4all.eu/en/
destinations/rhodes
Πρόσβασις – πληροφορίες για
την προσβασιµότητα στην
Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.prosvasis.co
και πληκτρολογήστε Ρόδος για
να πάρετε πληροφορίες για τη
Ρόδο.
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Ποιοι είµαστε
Αυτό το έγγραφο έχει παραχθεί
στα πλαίσια του προγράµµατος
«Visits4u».
Το πρόγραµµα «Visits4u» στοχεύει
στην ανάπτυξη τουριστικών
υπηρεσιών χωρίς αποκλεισµούς
σε διαφορετικές χώρες της
Ευρώπης.

* *** *

*

*

* *** *

---

Το πρόγραµµα «Visits4u»
συγχρηµατοδοτείται από το
πρόγραµµα COSME της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το πρόγραµµα «Visits4u» άρχισε
τον Ιούλιο 2016 και τελειώνει τον
Δεκέµβριο 2017.
Ιστοσελίδα: www.visits4u.eu

Το περιεχόµενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του
συγγραφέα και έγκειται µόνο στην δική του/της ευθύνη - δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή
του Εκτελεστικού Οργανισµού για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ή
οποιουδήποτε άλλου οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισµός δεν αποδέχονται καµία ευθύνη για τη
χρήση που θα έχουν οι πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο.
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