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ΡΟΔΟΣ
4 ΗΜΕΡΕΣ
26 – 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα: Τρίτη 26/06 ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΟΔΟΣ
Συγκέντρωση στο δημοτικό κήπο στις 04:00 και αναχώρηση για το αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσ/νικης .
Επιβίβαση στο αεροπλάνο πτήση για Ρόδο 07:00 πμ . Άφιξη στην Ρόδο 8.20 πμ . Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Ελεύθεροι στην Πόλη της Ρόδου για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη . Επιστροφή για
ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση .
2η μέρα: Τετάρτη 27/06 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΛΙΝΔΟΣ
Μετά το πρόγευμα ανοίγουμε τον κύκλο της γνωριμίας μας με το νησί του ήλιου, με την ξενάγηση της
πόλης της Ρόδου. Θα επισκεφθούμε το Λόφο του Μόντε Σμιθ 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, της πόλης των Ιπποτών του τάγματος του Αγ. Ιωάννου με το
περίφημο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, όπου ανηφορίζοντας την οδό των Ιπποτών, νιώθεις το χρόνο
σταματημένο., το Μαντράκι και το Ενυδρείο. Συνεχίζοντας την γνωριμία μας με το νησί, επισκεπτόμαστε
το ανατολικό τμήμα του. Περνώντας από το κοσμοπολίτικο θέρετρο Φαληράκι, με τα περίφημα εργαστήρια
κεραμικών του, φθάνουμε στη γραφική Λίνδο με την παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική.
Ακολουθώντας διαδρομές δαιδαλώδεις τα βήματά μας οδηγούνται ασυναίσθητα ως την αρχαία Ακρόπολη,
μάρτυρα της πολυτάραχης ιστορίας του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα , ξεκούραση
.Δείπνο . Το βράδυ με το λεωφορείο μας θα πάμε βόλτα στην πόλη . Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πέμπτη 28/06 ΡΟΔΟΣ – ΣΥΜΗ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ )
Μετά το πρόγευμα, προαιρετική εκδρομή στο γραφικό νησί της Σύμης. Ένα από τα ομορφότερα νησιά της
Δωδεκανήσου .Η πρώτη στάση σας θα είναι στο μοναστήρι του Πανορμίτη για 50 λεπτά, όπου στο
εσωτερικό του θα θαυμάσετε υπέροχες βυζαντινές αγιογραφίες και ένα εξαιρετικής τεχνοτροπίας
ξυλόγλυπτο τέμπλο. Το μεσημέρι θα φτάσετε στο λιμάνι της Σύμης όπου θα παραμείνετε 3 ώρες. Καθώς
φτάνετε στο πανέμορφο λιμάνι της Σύμης για πρώτη φορά, είναι σαν να αντικρίζετε τη ζωγραφιά ενός
Βενετσιάνικου χωριού. Καλοδιατηρημένα παραδοσιακά σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο ενώ από πίσω τους
υψώνονται οι απότομες βουνοπλαγιές. Άφθονος χρόνος για να θαυμάσετε τη φυσική ομορφιά αυτού του
αρχαίου λιμανιού, να επισκεφτείτε τα σφουγγαράδικα, να δοκιμάσετε φρέσκα ψάρια ή να περπατήσετε στα
δρομάκια του νησιού. Επιστροφή το απόγευμα , μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο .Το βράδυ
μεταφορά στην πόλη επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση .
4ημέρα:Παρασκευή29/06 Ρόδος Φιλέρημος –Πεταλούδες – Καβάλα
Πρόγευμα .Κλείνοντας τον κύκλο της γνωριμίας μας με το νησί, επισκεπτόμαστε το δυτικό τμήμα του
νησιού, τη Φιλέρημο και την πανέμορφη κοιλάδα με τις πεταλούδες, μοναδικό βιότοπο της πεταλούδας
Panaxia Quantripunctari . Μεταφορά στο Αεροδρόμιο και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη 21.00 μμ .
Άφιξη 22:20 μμ . Παραλαβή των αποσκευών και αναχώρηση με το λεωφορείο μας ,με μία στάση στη
Μουσθένη φτάνουμε στην Καβάλα με τις ωραιότερες εντυπώσεις .
Τέλος Εκδρομής
Τιμή Συμμετοχής: 450 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :
*Το αεροπορικό εισιτήριο με τους φόρους αεροδρομίου *Τρείς Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
RODOS PALACE 5* Σε ΕΧΕCUTIVE δωμάτια με θέα θάλασσα.*Πρωινό και ένα γεύμα
καθημερινά σε πλούσιο Μπουφέ .*Μεταφορά από Καβάλα – Θεσ/νικη – Καβάλα και από το
Αεροδρόμιο της Ρόδου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα. *Τις παρακάτω εκδρομές με επίσημο ξεναγό
:1) Ολοήμερη εκδρομή Ξενάγηση πόλης & Λίνδο 2) Εκδρομή Φιλέρημο – Πεταλούδες.3) Βραδινές
μεταφορές Ξενοδοχείο – Πόλη – Ξενοδοχείο *20 κιλά ανά άτομο δωρεάν και 8 κιλά χειραποσκευή.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ποτά, εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και ότι αναφέρεται
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή εξ’ ιδίων.

