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Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου είναι μία από τις 
πιο όμορφες τειχισμένες πόλεις της Ευρώπης και 
έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO.

Η Ρόδος αποτελεί δημοφιλή τόπο διακοπών.

Είναι η πιο ηλιόλουστη ελληνική πόλη και 

μία από τις πιο ηλιόλουστες του κόσμου.

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

Υπάρχουν πολλά προσβάσιμα 

μέρη για διαμονή στη Ρόδο.

  Σκύλοι-οδηγοί επιτρέπονται 

  στα περισσότερα μέρη.

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.

Προσβασιμότητα  



 

 

  

 

Αυτή η διαδρομή ακολουθεί το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, 
με απόψεις του λιμανιού του Μανδρακίου και του ιστορικού κέντρου, 

προς τον μώλο των Μύλων και τον πύργο του Αγίου Νικολάου.

Διαδρομές Ρόδου 
1. Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτισμός

α) Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου
β) Δημαρχείο  
γ) Δημόσιο WC ΑμεΑ –Νέα Αγορά
δ) Δημόσιο WC ΑμεΑ – Γραφείο πληροφοριών Δήμου Ρόδου

Σταθμός λεωφορείων/ ΚΤΕΛ και σταθμός ταξί στη Νέα Αγορά

WCfacili�es

4. Η εκκλησία του 
Ευαγγελισμού

 

5. Η Νέα 
Αγορά

 

2. Το ξενοδοχείο των Ρόδων 

6. Οι Μύλοι και ο 
πύργος του 
Αγίου Νικολάου

 

1. Το Μουσείο 
Νεοελληνικής Τέχνης

Χώροι WC

Παραλίες

3. Το Δημαρχείο

Χώροι WC ΑμεΑ
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Ξεκινήστε από το Μουσείο Νεοελληνικής 
Τέχνης του Δήμου Ρόδου στην οδό Κω.

Περπατήστε κατά μήκος του θαλασσίου μετώπου

μπροστά από το ξενοδοχείο των Ρόδων.

Συνεχίστε ως την Λεωφόρο 7ης Μαρτίου. 

Στα δεξιά σας βρίσκονται τα κτίρια του ιστορικού 
κέντρου, που κτίστηκαν όταν η Ιταλία κατείχε 
τη Ρόδο. Αυτά είναι το Εθνικό Θέατρο, το 
Δημαρχείο και άλλα κτίρια.

Στα αριστερά σας βρίσκεται η εκκλησία του 

Ευαγγελισμού, ακριβές αντίγραφο της 

κατεστραμμένης μεσαιωνικής εκκλησίας 

του Αγίου Ιωάννη των Ιπποτών.

Συνεχίστε ώσπου να φτάσετε στο 
κτίριο της Νέας Αγοράς.

Μπορείτε να περπατήσετε στο μώλο των 

Μύλων του λιμανιού του Μανδρακίου..

…ως τον πύργο του Αγίου Νικολάου.
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5. Ο ξύλινος πεζόδρομος  

7. Η Πύλη Ταρσανά 

6. Η Θαλασσινή Πύλη  

 

4. Η Πύλη Παναγιάς

 

1. Η πύλη D’ Amboise

2. Το παλάτι 
του Μεγάλου 
Μαγίστρου
των Ιπποτών

      
Χώροι

 
WC

3. Η Παναγία του 
    Μπούργκου

  

 
  

Διαδρομές Ρόδου 

Αυτή είναι μία διαδρομή στους δρόμους 
της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

  2. Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά

Χώροι WC ΑμεΑ
α) Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
β) Δημόσιο WC ΑμεΑ –Οδός Ορφέως
γ) Δημόσιο WC ΑμεΑ –Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων
δ) Δημόσιο WC ΑμεΑ – Θαλασσινή Πύλη

Σταθμός ταξί έξω από τη Θαλασσινή Πύλη 
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Διασχίστε την οδό Αμερικής, πίσω από το 
Δημαρχείο, ως την οδό Εθνάρχου Μακαρίου
και εισέλθετε στη μεσαιωνική πόλη από την 
πύλη D’Amboise.

Κατευθυνθείτε στο Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου των Ιπποτών. Διασχίστε την οδό 
Παναιτίου απέναντι από την κύρια είσοδο 
του Παλατιού.

Διασχίζετε την οδό Σωκράτους με τα όμορφα 
παλιά μαγαζιά, προς την πλατεία Ιπποκράτους 
και την πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, 
θαυμάζοντας κτίρια 1000 ετών.

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. 

Περνάτε μπροστά από την εντυπωσιακή 

Θαλασσινή Πύλη.

Στο τέλος του ξύλινου πεζοδρόμου 
διασχίστε την Πύλη Ταρσανά και την
Πύλη Ελευθερίας για να βγείτε από
την μεσαιωνική πόλη.

   

 

 

 
 



 

 
www.pwdservices.gr  

www.rhodes.gr

Ιστοσελίδα:www.visits4u.eu

Easy read by easy-read-online.co.uk

www.prosvasis.co 

και πληκτρολογήστε Ρόδος για να πάρετε πληροφορίες για την Ρόδο 

greece4all.eu/en/destinations/rhodes

Greece4all-directory 

Πρόσβασις-πληροφορίες για την προσβασιμότητα στην Ελλάδα

www.rodosisland.gr

 
Πληροφορίες

Ασκληπιάδες

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον προσβάσιμο 
τουρισμό στη Ρόδο και στην Ελλάδα από : 

α) Υπηρεσίες προσβάσιμου τουρισμού στη Ρόδο.
b)  Πληροφορίες προσβασιμότητας μνημείων και επιχειρήσεων του νησιού. 

Τουριστικό Γραφείο Ρόδου

Ροδιακός Οργανισμός Προώθησης Τουρισμού

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» 
άρχισε τον Ιούλιο 2016 

και τελείωσε τον Δεκέμβριο 2017.

Το πρόγραμμα «Visits4u»
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα και έγκειται μόνο στην δική του/της 

ευθύνη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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. 


