
ΡΟΔΟΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Ρόδος.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το μεγαλύτερο νησί των
Δωδεκανήσων γνωστό και ως νησί του Ήλιου, τη Ρόδο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και έπειτα ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με το
νησί.

2η Μέρα | Ρόδος – Περιήγηση πόλης (Μπάνιο στην αμμώδη παραλία της πόλης).

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα
δούμε πρώτα το Λόφο του Μόντε Σμίθ με τα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης, του Ναού
του Απόλλωνα και του Αρχαίου Σταδίου απ’ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
πανοραμικά την Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να
περιηγηθούμε στο αναστηλωμένο αρχαίο Στάδιο του Διαγόρα και εν συνεχεία θα
καταλήξουμε στο κέντρο της. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη της Ρόδου όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου και την περίφημη οδό
των Ιπποτών. Μετά την περιήγηση μας μπάνιο στην παραλία της πόλης

3η Μέρα | Ρόδος – Καλλιθέα Λίνδος (Μπάνιο στην αμμώδη παραλία της Λίνδου).

Πρωινό και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την γνωριμία μας με το νησί όπου θα
επισκεφθούμε το ανατολικό τμήμα του. Θα δούμε τα περίτεχνα Λουτρά της Καλλιθέας,
περνώντας από το κοσμοπολίτικο θέρετρο Φαληράκι με τα περίφημα εργαστήρια κεραμικών
του, και την Παναγία Τσαμπίκα φθάνουμε στη γραφική Λίνδο με την παραδοσιακή



νησιώτικη αρχιτεκτονική. Μετά την περιήγηση μας ελεύθεροι στην παραλία για μπάνιο.
Επιστροφή στην Ρόδο

4η Μέρα Ολοήμερη κρουαζιέρα στην Σύμη.

Μετά το πρωινό μεταφορά στο λιμάνι και προαιρετική κρουαζιέρα με προορισμό την
πανέμορφη Σύμη με τα χαρακτηριστικά σπιτάκια και τις ατέλειωτες σκάλες που γεμίζουν τα
κενά μεταξύ των αμφιθεατρικών κάτασπρων σπιτιών. Η Σύμη έχει παραμείνει άθικτη στο
χρόνο, κρατώντας φυσική ομορφιά σε πρότυπο νησιώτικο στυλ. Κρυστάλλινη θάλασσα,
φρέσκο ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων που σκλαβώνει τον επισκέπτη. Στα νοτιοδυτικά, θα
επισκεφτούμε επίσης την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, την οποία
επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Το μοναστήρι “γεμίζει” το φυσικό
λιμανάκι με το επιβλητικό καμπαναριό και τα αμέτρητα κελιά. Ελεύθερος χρόνος.
Επιστροφή το απόγευμα στην Ρόδο

5η Μέρα | Ολοήμερη κρουαζιέρα στο Καστελόριζο.

Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για το Καστελόριζο. Άφιξη στην Μεγίστη
το μοναδικό μέρος του Καστελόίριζου που κατοικειται . Η Μέγιστη είναι το επίσημο όνομα
του νησιού διότι ήταν το μεγαλύτερο απ όλα τα μικρά νησιά της περιοχής.
Το όνομα Καστελλόριζο << Castello Rosso >> είναι λατινικό και σημαίνει κόκκινο κάστρο,
λόγω του κόκκινου χρώματος πάνω στο οποίο χτίστηκε η ακρόπολη του νησιού. Χρόνος
ελεύθερος για να θαυμάστε τα σπίτια που είναι χτισμένα σε δύο ή τρεις ορόφους ψηλά με
χρωματιστά παραθυρόφυλλα που είναι αυθεντικά δείγματα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Η έντονη ομορφιά αυτού του νησιού οφείλεται κυρίως
στα κοινά υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως η πέτρα, το ξύλο το σίδερο και κεραμίδια. Το
Καστελλόριζο   είναι ιδανικό για ήσυχες διακοπές και ανταμείβει κάθε επισκέπτη με την
εκπληκτική ομορφιά του και τις εκπληκτικές τοποθεσίες για κολύμπι και την μοναδική
φιλοξενία των κατοίκων του.Το νησί διαθέτει πολλά εστιατόρια που προσφέρουν ελληνικό
φαγητό και κυρίως φρέσκο   ψάρι και θαλασσινά. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε
την παραδοσιακή ρεβίθάδα και τα ντόπια γλυκά «στραβά» και «κατουμαριά». Το απόγευμα
επιστροφή στην Ρόδο

6η Μέρα | Ρόδος – Φιλέρημος – Κοιλάδα Πεταλούδων – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και ολοκληρώνοντας την όμορφη γνωριμία μας με το νησί, επισκεπτόμαστε το
δυτικό τμήμα του νησιού, την Φιλέρημο και την πανέμορφη κοιλάδα με τις πεταλούδες,
μοναδικό βιότοπο της πεταλούδας Panaxia Quantripunctari. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.



Ρόδος - Σύμη - Καστελόριζο 6
μέρες Ρόδος - Σύμη - Καστελόριζο 6 μέρες Κάθε Κυριακή

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή

Τιμή
σε

δίκλινο
από

1-15/07
&

26/08 -
10/09

1ο

παιδί

Επιβάρυνση

Μονόκλινου

Τιμή σε
δίκλινο
από

16/07 -
25/08/08

1ο

παιδί

Επιβάρυνση

Μονόκλινου

Γενικές

πληροφορίες

Nep
boutique
Πόλη

Πρωινό 299€
x

100€ 329€ x 100

Πτήσεις
Θεσσαλονίκη
- Ρόδος 14.05

-15.15
Ρόδος

Θεσσαλονίκη
15.55 - 17.10

Nep
boutique
Πόλη

Ημιδιατροφή 349€
x

100€ 379€ x 100€

Butterfly
boutique 3*

Πόλη 3*

Πρωινό 365€
179€

149€ 389€ 165€ 149€

Butterfly
boutique 3*

Πόλη
Ημιδιατροφή 415€

219€
149€ 439€ 219€ 165€

Blue Sky
(Only
Adults)
Πόλη

4* Ημιδιατροφή 515€

Χ

299€ 559€ Χ 299€

Evita Elite
4* (Ex
Evita
beach)

Φαληράκι

4* All Inclusive 525€

179€

275€ 555€ 179€ 299€

La Vita 4*
(side sea

view) Πόλη
4 Ημιδιατροφή 559€

179€
299€ 579€ 179€ 299€

DIonysos
Ιξιά

4* Πρωινό 689€

1o
παιδι
179€
/20
παδι
389

319€ 595€

1o
παιδι
179€
/20
παδι
389

x



Εvita
Resort

Φαληράκι

4* All Inclusive 689€

1o
παιδι
179€
/20
παδι
435

295€ 695€

1o
παιδι
179€
/20
παδι
435

x

Belair
Ιξιά

4* Ημιδιατροφή 649€

1o
παιδι
179€
/20
παδι
465

405€ 695€

1o
παιδι
179€
/20
παδι
465

x

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τα αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής με Aegean Airlines 1
αποσκευή 23 kg. + 1 μικρή χειραποσκευή . Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* ή 5* -
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρωινό, ημιδιατροφή ή all inclusive (πρωινό-γεύμα-
δείπνο-snaks-αναψυκτικά-κρασί-παγωτό-καφέ) Η ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία Nep & Butterfly
δίνεται στο ξενοδοχείο Amphitryon . Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 48€. Τέλη διαμονής σε
3*: 1,5€, σε 4*: 3€ και σε 5*: 5€. ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. Πακέτο εκδρομών, μεταφορών ,
κρουαζιέρων (Σύμη, Καστελόριζο) 160 € ενήλικες, παιδιά 6-12 80 € παιδιά 0-2ετών δωρεάν . . Η
ασφάλεια για τον COVID: 15€ ανά άτομο. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται.
Rent a Car : Α'cat 215€ , Α cat (Αύγουστος) : 235€


