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Grecja, wyspa Rodos, zatoka Świętego Pawła 

Zatoka Świętego Pawła znajduje się po wschodniej stronie wyspy Rodos, bezpośrednio na południe od 

miasta Lindos. Zatoka otrzymała imię Apostoła dla upamiętnienia jego wizyty w tym miejscu w czasie 

pielgrzymki ewangelizacyjnej. 

Na południe od Lindos, od głównej drogi odchodzi utwardzona ulica prowadząca do dużego parkingu. 

Zatoka znajduje się poniżej parkingu. Istnieje możliwość zjechania samochodem bezpośrednio do 

przystani w zatoce ale nie ma tam miejsc do parkowania. 

Zatoka ma około 250 metrów długości (z północy na południe) i około 130 metrów szerokości (z 

zachodu na wschód). 

Nad zatoką górują pozostałości akropolu w Lindos.  

Wyspa Rodos 
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Zatoka Świętego Pawła 

 

Wejście do zatoki ma około 30 m szerokości i znajduje się w północnej części akwenu. Jest to najgłębsza 

część tego zbiornika wodnego (6 metrów). Dalej w kierunku południowym zatoka szybko się wypłyca i 

kilkadziesiąt metrów od wejścia do zatoki woda ma już tylko 2 metry głębokości. Środkowa część zatoki 

ma głębokość od 1,5 do 2 metrów. Rano woda w zatoce jest przejrzysta i widoczność wynosi około 30 

metrów. Nad zatoką znajdują się dwie plaże i osoby korzystające z nich unoszą osady z dna. W związku 

z tym w sezonie, około południa, widoczność spada do 10 metrów. Dno zatoki jest piaszczyste, a w 

wielu miejscach na dnie zalegają duże kamienie i głazy. W lipcu temperatura wody w zatoce wynosiła 

28⁰C. Dzięki tym warunkom zatoka nadaje się do prowadzenia szkoleń nurkowych. W zatoce znajduje 

się betonowy pirs umożliwiający przybijanie łodzi oraz mała przystań. Około 40 metrów od wejścia do 

zatoki przeprowadzony jest w poprzek gumowy wąż (zaznaczony na czarno na rysunku), 

prawdopodobnie doprowadzający wodę do jachtów zacumowanych po wschodniej stronie. Na środku 

zatoki wąż znajduje się w toni, około 0,5 metra nad dnem. Na dnie, w pobliżu jachtów zacumowanych 

po wschodniej stronie zatoki, znajduje się porzucona duża kotwica z grubym łańcuchem kotwicznym 

(długości około 25 metrów), zaplątanym w głazy i kamienie. 
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Na północ od wejścia do zatoki Świętego Pawła ciągnie się wysoki klif, na górze którego znajdują się 

pozostałości antycznego Lindos. Klif schodzi pionowo do wody, a dno znajduje się na głębokości około 

20 metrów. Na dnie znajduje się gruzowisko głazów i kamieni, które odpadły z klifu. Niektóre z nich 

ułożyły się warstwami, tworząc trzy tunele podwodne, którymi nurek może swobodnie przepłynąć. 

Pierwszy, najdłuższy tunel ma około 9 metrów długości, pozostałe dwa mają około 6 metrów długości 

każdy.  

Około 300 metrów od wejścia do zatoki Świętego Pawła w klifie znajduje się jaskinia. Jaskinia zaczyna 

się 4 metry pod powierzchnią wody i sięga kilka metrów w górę. Jaskinia jest wystarczająco szeroka, 

żeby mogło w niej swobodnie pływać 2-3 nurków jednocześnie. 

6 m 

2 m 

1,5 – 1,7 m 

Gumowy 

wąż 

 

 

Jachty 

Pirs i 

przystań 

2 m 

Łańcuch kotwiczny 

z kotwicą 



4 
 

 

 

 

 

Parking 

Jaskinia 

 

 

Tunel 9 m 

Dwa tunele 6-metrowe 

Wejście do pierwszego tunelu (9 metrów długości) 
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Poza zatoką widoczność w morzu wynosi 50 metrów (lipiec), a temperatura wody 28⁰C przy 

powierzchni i 24⁰C na głębokości 20 metrów. 

W morzu można spotkać małe ławice ryb (amarel, oblada, sarpa) oraz znaleźć pojedyncze ośmiornice, 

skrzydlice (lionfish), graniki (groupery), a w ścianach małe krewetki.  

Jaskinia nad wodą 


