
1  Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου: 22/2/23 

Πάσχα στη Ρόδο 

4 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 14/04/23 – 17/04/23 

 
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Ρόδος (Μ. Παρασκευή) 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση με απευθείας πτήση για Ρόδο. 

Άφιξη στο Αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

και ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με το νησί. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Ρόδος (Μ. Σάββατο – προαιρετικά) 
Ελεύθερη ημέρα για όσους επιλέξουν την 5ήμερη εκδρομή. Εναλλακτικά, ολοήμερη εκδρομή 

στη Σύμη ή τη Χάλκη. Πρόγευμα. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα αξιοθέατα της 

μεσαιωνικής πόλης. Επίσκεψη στην πραγματικά πλούσια αγορά του νησιού, όπου μπορείτε 

να αγοράσετε τις γνωστές ομπρέλες αλλά και διάφορα αναμνηστικά. Ποιοτικές αγορές όλων 

των ειδών, μπορείτε να κάνετε και στην παλιά πόλη ή στην αγορά της πλατείας Κύπρου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας και το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία 

του Επιταφίου στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης λίγα μόλις μέτρα από το 

Rodos Palace ή στην παλιά πόλη στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, όπου γίνεται και η  

περίφημη αναπαράσταση των παθών του Χριστού. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα (Πασχαλινό πρόγραμμα στο Rodos Palace) 

Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεσή σας για το Πασχαλινό γλέντι με 

πλούσια εδέσματα, όπως παραδοσιακό αρνί στη σούβλα και άλλα, με  τη  συνοδεία  ζωντανής 

μουσικής από τοπικά συγκροτήματα. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ρόδος – Φιλέρημος – Πεταλούδες (Δευτέρα – προαιρετικά) 
Πρωινό και ολοκληρώνοντας την όμορφη γνωριμία μας με τη Ρόδο, επισκεπτόμαστε το 

δυτικό τμήμα του νησιού, τη Φιλέρημο και την πανέμορφη κοιλάδα με τις πεταλούδες, τον 

μοναδικό βιότοπο της πεταλούδας Panaxia Quantripunctari. Στη συνέχεια, μεταφορά στο  

Αεροδρόμιο Διαγόρας και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 
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Τιμοκατάλογος 

 
Πτήσεις με Aegean 

  

Ξενοδοχείο 
Τύπος 

Δωματίου 
Τιμή 

ενήλικα 

1ο Παιδί 
έως 12 
ετών 

Διατροφή Παρατηρήσεις 

Parthenon 3* 
πόλη 

Standard 

255€ 205€ Διαμονή 
Χωρίς  

εορταστικά 
275€ 215€ Πρωϊνό 

Athena 3* 
πόλη 

Standard 275€ 190€ 

Πρωϊνό 
Χωρίς  

εορταστικά 
Superior 295€ 190€ 

Castellum 
suites 4* 
πόλη 

Double 
suite 

Θέα κήπο 
355€ 225€ All inclusive 

Περιλαμβάνει 
εορταστικά 

γεύματα 

Rodos Palace 5* 
Ιξιά 

 

Seaview 
executive 

365€ 250€ 

Ημιδιατροφή 
(τα εορταστικά 

γεύματα 
περιλαμβάνονται) 

 
Εάν επιθυμείτε  
All inclusive: 
+12,50€ την 
ημέρα ανά 

ενήλικα 

 

Premium 
seaview 

405€ 260€ 
Ανακαινισμένα  

το 2018 

Garden 
Suites 
(2+2) 

405€ 

340€  
1ο παιδί 

 
340€   

2ο παιδί 

Tα Family Rooms 
(2ενηλικες και 2 

παιδια εως  
12 ετών) 
Δίχωρα 

2 Executive 
Connecting 

seaview 
 

405€ 

340€  
1ο  παιδί 

 
340€ 

2Ο  παιδί 

Ιδανικό για 
4 ενήλικες ή 
οικογένειες, 

Δίχωρα 
Με 2 μπάνια 

 

14/04 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΡΟΔΟΣ 
14:05 – 15:15 

ΟΑ580 

17/04 
ΡΟΔΟΣ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
15:55 – 17:15 

ΟΑ581 
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Σημείωση: 
- Το All Inclusive στο Rodos Palace περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό. 

Στο μεσημεριανό και στο βραδινό μπορείτε να επιλέξετε 1 μπουκάλι μπύρα ή 1 
ποτήρι κρασί ή αναψυκτικό. Στη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να καταναλώσετε 
αλκοολούχα ποτά εκτός από cocktails 

- Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, η ημιδιατροφή αντικαθίσταται 
από τα Εορταστικά γεύματα 

- Η επιλογή θέσης στο αεροπλάνο χρεώνεται ανάλογα, διαφορετικά γίνεται 
αυτόματα από το σύστημα της Aegean 

- Εκδρομές και μεταφορές: 75€/ενήλικα και 50€/παιδί έως 12 ετών 
 

Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με προσωπικό αντικείμενο, 1 
χειραποσκευή και 1 βαλίτσα έως 23 κιλά ανά άτομο 

✓ Η διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
✓ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 40€ 
x Φόρος διαμονής 
x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  

 

 

  


