
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. ORIENTAL) 
 
RODAS  
L'illa més gran de les gairebé 200 illes que formen 
l'arxipèlag del Dodecaneso, en el Sud-est del Mar 
Egeu i enfront de la costa turca. Nascuda de 
l'amor entre el déu Helis i la nimfa Rhode segons 
la mitologia. La seva capital, amb el mateix nom 
es divideix en tres zones: antiga, medieval i 
moderna. Sent la part medieval, declarada 
Patrimoni de la Humanitat, la més atractiva per als 
seus visitants. 
 
Al costat del port trobem el casc antic, envoltat per 
la muralla medieval com a defensa en l'època 
medieval, que va ser construïda pels Cavallers de 
Sant Joan, governadors de l’illa del 1.310 al 1.522, 
té 12 metres de grossor i diverses portes 
d'aspecte medieval; és una de les fortificacions 
millor conservades a tot el món. Dividida 
tradicionalment en tres barris: el dels cavallers, el 
turc i el jueu. La ciutat moderna la trobem fora de 
la muralla, amb avingudes, hotels, comerços i tot 
el que podríem trobar en un centre turístic del 
mediterrani. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA. 
Edificada en el període de la guerra del 
Peloponesi per les ciutats confederades de Kamira, 
Yalisa i Lindo, unides per tenir més força enfront 
d'Atenes, per ser la capital de la confederació. Es 
va aliar amb Alejandro Magne en el 332 a. C 
obtenint riquesa i poder. En el 280 a. C, es 
construeix una de les 7 meravelles del Món, el 
Colós de Rodes, representant el déu Helis. 
Construïda per commemorar la victòria davant 
Macedònia. Se li suposa de bronze i 30 metres d'alt, es va esfondrar per un terratrèmol 66 anys més 
tard. Un oracle va aconsellar no tocar-ho i així van jeure durant gairebé un mil·lenni, fins que el califa 
àrab Moabiah ho va desarmar en el 654 d. C. i ho va vendre a Síria.  
 
Es va aliar amb Roma en les seves guerres contra Filip V i Antíoc III i amb Pompei contra els pirates. 
Vespasià la va convertir en ciutat principal de la província de les illes. Els Cavallers de Sant Joan de 
Jerusalem es van establir en ella en el 1.310, prenent-la als grecs, i agafant el nom de Cavallers de 
Rodes. Mahomet II no va poder expulsar-los en 1479, la qual cosa sí va aconseguir Soliman II en el 
1.522 després d'un llarg i penós setge. En 1.912 va passar a poder d'Itàlia juntament amb totes les illes 
del Dodecaneso. En 1943 van arribar els alemanys i en 1946 els Aliats van decidir que fossin retornades 
a Grècia. La ciutat antiga va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en 1.988. 
 
 



 

QUE VEURE 
Ciutadella dels Cavallers de Rodes : Acabada de construir en el s. XIV, conserva el sabor dels Croats, 
defensors del Sant Sepulcre de Jerusalem. Al carrer dels Cavallers es troben els hostals o posades de 
les Set Nacions, que en el s. XII va establir l'Ordre de Sant Joan. Cadascuna d'elles era responsable de 
la defensa d'una zona de la muralla la ciutat. 
 

Palau del Gran Maestre : Construït en el s. XIV, parcialment destrossat per una explosió del seu polvorí 
en 1856 i reconstruït en 1937, en temps de l'ocupació italiana. Està al final del Carrer dels Cavallers, 
compta amb una important col·lecció de mobles dels s. XVI i XVII, mosaics romans i paleocristians 
trobats a la illa de Kos i objectes dels primers segles del Cristianisme.  



 

 

Hospital dels Cavallers : Construït en el s. XV, va ser l'hospital de l'ordre. Espectacular edifici de dues 
plantes i pati interior. Alberga el Museu Arqueològic, amb una excel·lent col·lecció de peces 
arqueològiques, entre les quals destaca la famosa Venus de Rodes.  
 

Catedral dels Cavallers o Església de Ntra. Sra. del Castell : Església bizantina del s. XIII 
reconvertida en Catedral pels croats després de la conquesta de la ciutat. Durant el domini turc es va 
convertir en mesquita. Ara la veiem amb el seu aspecte inicial, una vegada eliminats elements turcs i 
alberga el Museu d'Art Bizantí.  
 

Nota: Hi ha una passis que per uns 10 euros permet la visita dels 4 edificis. 
 

 



 

VISITA PER LLIURE 
Entre les diferents opcions podríem seguir la següent ruta, El port està molt prop de l'entrada de la ciutat, 
a la qual podem arribar caminant, dirigir-nos cap a la muralla, i entrar per la porta ens introduirà 
directament a la ciutat antiga pel barri jueu, que va resultar molt danyat pels bombardejos de la II Guerra 
Mundial. Si prenem el carrer Pindarou arribarem a la plaça Evreon Martyron, coneguda per la dels 
Màrtirs Jueus perquè aquí van ser reunits pels alemanys abans de traslladar-los als camps de 
concentració, amb una petita font rematada per tres cavallets de mar de bronze. 
 
Desapareixen els vehicles i entrem a la zona per als vianants, solament circulen els ciclomotors, amb 
els quals cal estar alerta mentre veiem botigues amb articles de tot tipus a tocar tocar. Si continuem pel 
carrer Aristotelous seguint la muralla arribem a la plaça Ippokratous amb molts cafès i restaurants. A la 
dreta està part de l'edifici de la Castellania, antiga Cambra de Comerç i per l'esquerra trobem una dels 
carrers més importants i comercials, Sokratous. 
 
Continuem per la dreta, al costat de la muralla i ens introduïm en la Ciutadella dels Cavallers. Davant 
nosaltres la plaça dels museus, l'Arqueològic a l'antic Hospital i el Bizantí en la Catedral dels Cavallers. 
Enfront d'aquest últim parteix el carrer Ippoton, el Carrer dels Cavallers. 
 
En ella trobem després de passar l'arc a l'esquerra la posada espanyola i arribem al Palau del Gran 
Maestre a la dreta. Si anem a l'esquerra tenim la Mesquita de Soliman el Magnífic, que data de 1.808, 
situada en el barri turc. Hi ha altres mesquites d'interès i també uns banys turcs encara en actiu.  
 
Toca baixar pel carrer Sokratous, amb moltes botigues per arribar una altra vegada a la plaça 
Ippokratous. Si anem a l'esquerra, sortim per Porta Marina, una de les més espectaculars. Des d'aquí 
seguint el mar arribarem de nou al vaixell.  
 
Malgrat això, no hem de témer canviar de recorregut, prendre un altre carrer, tot en Rodes val la pena i 
no hi ha pèrdua per tornar al vaixell.  
 
Visites alternatives, sobretot per els qui ja coneixen la ciutat: 
 
LINDOS: A uns 50 kms de la ciutat, conservant els seus carrers empedrats i les seves cases 
emblanquinades al costat del seu ambient de vila pesquera medieval. Situada en un vessant al costat 
del mar, sobresurt el temple d'Atenes i el Castell dels Cavallers, del s. XV, també l'església de Sant 
Joan, bizantina, que podem visitar-la, com també és possible visitar algunes cases coetànies que han 
estat restaurades. El seu petit port és Agios Pavlos en honor a Sant Pau, que es creu que es va allotjar 
aquí. 
 
Vall de les Papallones : Ho trobem a l'interior de la illa, format per un parc natural amb rierols, i molts 
arbres. L'aire fresc que es respira per calor que faci fa que a l'estiu es reuneixin aquí milions de 
papallones-tigre, una imatge espectacular. 


