
 

 

Δηάρθεηα: 5 εκέρες  

Αλατώρεζε:11/06/2022 
 

 

ΡΟΔΟ 
 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 

 

1ε εκέρα: Αζήλα, Ρόδος, Λίλδος, Ξελάγεζε πόιες Ρόδοσ 

Σν πξσί ζπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε κε Sky Express γηα ην λεζί ηνπ ήιηνπ 
θαη ησλ ηππνηώλ, ηε Ρόδν! Άθημε ζηηο 11:15 θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηε γξαθηθή Λίλδν κε 
θέληξν ηνλ βξάρν ηεο ύςνπο 116 κ., όπνπ δεζπόδεη ε αθξόπνιε έλαο αιεζηλόο εμώζηεο κε 
ζέα ζην πέιαγνο. Όζνη δελ επηιέμνπλ λα αλεβνύλ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, κε ηνλ 

πεξίθεκν δσξηθό λαό ηεο Αζελάο Ληλδίαο, αθνινπζώληαο ην ίδην κνλνπάηη κε ηνπο αξραίνπο 
θαηνίθνπο θαη ηνπο ηππόηεο πνπ θάπνηε ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε Λίλδν ζαλ ηόπν ιαηξείαο θαη 

άκπλαο, κπνξνύλ λα ζεξγηαλίζνπλ ζηα δαηδαιώδε, ιηζόζηξσηα θαιληεξίκηα ηνπ 

παλέκνξθνπ νηθηζκνύ ζαπκάδνληαο ηα γξαθηθά θαηάιεπθα ζπηηάθηα ηεο θαη λα ραξεί ηελ 
εθπιεθηηθή ζέα  ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Κόιπνπ ηνπ Αγίνπ Παύινπ. Νσξίο ην απόγεπκα 
κεηάβαζε ζηελ πόιε ηεο Ρόδνπ, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη κεηάβαζε ζηε κεζαησληθή 

πόιε ηεο, έλα από ηα πην θαινδηαηεξεκέλα θαη πην ηζηνξηθά θάζηξα ηνπ θόζκνπ, ε ζεκεξηλή 
κνξθή ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηνπο Ισαλλίηεο Ιππόηεο, πνπ θαηείραλ ην 
λεζί από ην 1309 έσο ην 1522. ηε βόιηα καο ζα δνύκε ην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ 
Μαγίζηξνπ, νζσκαληθά, εβξατθά θαη ηηαιηθά κλεκεία, ζα ραδέςνπκε ζηα θνκςά καγαδηά ηεο 

θαη ζα αθεζνύκε ζηε γνεηεία ηεο κεζαησληθήο ηεο αηκόζθαηξαο. Αξγά ην βξάδπ, επηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν, δηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέρα: ύκε  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηε ύκε, ηελ αξρόληηζζα ηεο Δσδεθαλήζνπ. 

Πξώην αγθπξνβόιη ηνπ πινίνπ καο ε Ιεξή Μνλή ηνπ Παλνξκίηε, ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι, 
ηνπ ζαπκαηνπξγνύ πνιηνύρνπ θαη πξνζηάηε ηνπ λεζηνύ. Μεηά ην πξνζθύλεκά καο, 
επηβίβαζε ζην πινίν θαη πιένπκε γηα ηνλ Γηαιό, ην θνζκνπνιίηηθν ιηκάλη ηεο ύκεο κε ηα 
πνιύρξσκα λενθιαζηθά θαπεηαλόζπηηα, πνπ απιώλνληαη ακθηζεαηξηθά κέρξη ηελ θνξπθή 

ηνπ ιόθνπ ηνπ θάζηξνπ, όπνπ βξίζθεηαη ν κεγαιύηεξνο νηθηζκόο ηνπ λεζηνύ, ην Χσξηό. 
Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα λα ραξείηε ηελ θνζκνπνιίηηθε αηκόζθαηξα ηνπ λεζηνύ, λα 
θνιπκπήζεηε θαη λα γεπηείηε ηηο παξαδνζηαθέο λνζηηκηέο ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο (ρηαπνδάθη, 

θαιακαξάθηα, ζνππηέο ηεγαλεηέο, γαειιόπηηεο – κηθξά ηεγαλεηά πηηάθηα κε «γαέιια», δει. 
αζεξίλα, απγά, ηπξί, ληνκάηα θ.ιπ.), θαη θπζηθά ην δηάζεκν ζπκηαθό γαξηδάθη (ηεγαλεηό)! 
Επηβίβαζε ζην πινίν θαη επηζηξνθή ζηε Ρόδν. Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν καο θαη 

δηαλπθηέξεπζε, αλ θαη ε λύρηα είλαη δηθή ζαο γηα λα ραξείηε ηε λπρηεξηλή δσή ηνπ λεζηνύ! 

 

3ε εκέρα: Προαηρεηηθή εθδροκή ζηο Καζηειόρηδο  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Γηα όζνπο επηζπκνύλ, πξνηείλνπκε κία νινήκεξε εθδξνκή ζην 
αλαηνιηθόηεξν ζεκείν ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξώπεο: ην αθξηηηθό Καζηειόξηδν, ην 
«Μαξγαξηηάξη ηεο Αλαηνιήο». Έλα λεζί γηα ιίγνπο. Παξαιίεο δελ έρεη, κόλν βαζηά θαη 

θαζαξά λεξά γηα βνπηηέο. H Μεγίζηε, ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο, κε ηα κηθξά, 
ρξσκαηηζηά λενθιαζηθά πνπ ζηεθαλώλνπλ ην θπζηθό ιηκάλη κνηάδνπλ κε ζθεληθό. 
Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα βόιηεο ζηνλ θνπθιίζηηθν κόιν (Κνξδόλη), ή θαη επίζθεςε θαη κπάλην 
κε βάξθα ζην Γαιάδην πήιαην, έλα από ηα σξαηόηεξα ζπήιαηα ηεο Μεζνγείνπ, πνπ 

θαηνηθνύλ ζε απηό θώθηεο, πεξλώληαο από ηε Ρσ, ηε βξαρνλεζίδα όπνπ ε μαθνπζηή Κπξά 
ηεο Ρσ, ε κνλαδηθή θάηνηθνο ηνπ λεζηνύ, ύςσλε θαζεκεξηλά ηελ ειιεληθή ζεκαία κέρξη ην 
1982, νπόηε απεβίσζε. Επηζηξνθή ζηε Μεγίζηε,  επηβίβαζε ζην πινίν θαη επηζηξνθή ζηε 

Ρόδν. Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. 



 
 
4ε εκέρα: Χάιθε  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε γηα ηε Χάιθε. Άθημε ζην παλέκνξθν θαη πνιύρξσκν 

Νεκπνξηό (ή Εκπνξεηό), ηνλ κνλαδηθό νηθηζκό ηεο Χάιθεο, ακθηζεαηξηθά ρηηζκέλν γύξσ από 
ην θπζηθό ιηκάλη. Καηά ηε βόιηα ζαο ζηα γξαθηθά δξνκάθηα, ζα πεξάζεηε κπξνζηά από 

λενθιαζηθά πέηξηλα δίπαηα θαη ηξίπαηα ζπίηηα πνπ έρνπλ απιέο ζηξσκέλεο κε ηα παλέκνξθα 
ρνριάθηα (ληόπηα βνηζαισηά κσζατθά δάπεδα) ζε εληππσζηαθά ζρέδηα. Οη ρξσκαηηζκέλνη 
ηνίρνη θαη ζθεπέο αλαδεηθλύνπλ ηε καγεία ηνπ ζπλόινπ. ε θεληξηθό ζεκείν ζα δείηε ην 
λενθιαζηθό θηίξην ηνπ Δεκαξρείνπ (19νπ αη.) θαη δίπια ηνπ ηνλ επηβιεηηθό πέηξηλν Πύξγν 

ηνπ Ρνινγηνύ. ε θνληηλή απόζηαζε μερσξίδεη θαη ην κεγάιν θακπαλαξηό ηνπ λανύ ηνπ 
πνιηνύρνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (1861), ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ ζα εληππσζηαζηείηε από ηηο 
σξαίεο αγηνγξαθίεο θαη ην ζπάληαο ηέρλεο μπιόγιππην ηέκπιν. Μπνξείηε αθόκα λα 

επηζθεθζείηε ην κηθξό εθθιεζηαζηηθό κνπζείν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην λαό. Μελ 
παξαιείςεηε λα δείηε θαη ην Παξαδνζηαθό ζπίηη ηεο Χάιθεο (Λανγξαθηθό Μνπζείν), όπνπ ζα 
γλσξίζεηε ηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κέζα από παξαδνζηαθά θεληήκαηα, έπηπια, 

καγεηξηθά ζθεύε θαη άιια αληηθείκελα. Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα κπάλην ζηα πεληαθάζαξα 
γαιαλά λεξά θαη θαγεηό ζηηο γξαθηθέο ςαξνηαβέξλεο. Επηβίβαζε ζην πινίν θαη επηζηξνθή 
ζηε Ρόδν. Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε εκέρα: Προαηρεηηθή εθδροκή ζηελ Σήιο, Πηήζε γηα Αζήλα 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Ηκέξα ειεύζεξε. Πξναηξεηηθά εθδξνκή ζηελ Σήιν (αλαρώξεζε κε 
ην πινίν ζηηο 08:00 π.κ. – άθημε ζηηο 10:00 π.κ.). Όιν ην λεζί είλαη έλα ηεξάζηην 

νηθνινγηθό πάξθν, πνπ πξνζηαηεύεηαη από δηεζλείο ζπλζήθεο. ηνπο ηξαρείο, νξεηλνύο, 
αιιά θαηάθπηνπο όγθνπο, ηνπο ιόθνπο θαη ηηο θνηιάδεο ηνπ θπηξώλνπλ 400 είδε 
ινπινπδηώλ θαη βνηάλσλ, ελώ δνπλ θαη πνιιά είδε ζπάλησλ πνπιηώλ (ζπηδαεηνί, γεξάθηα, 

αεδόληα, θαξδεξίλεο, εξσδηνί, κειηζζνθάγνη θ.ά.). Άθημε ζηηο 10:00 ζηνλ νηθηζκό Ληβάδηα, 
ην ιηκάλη ηνπ λεζηνύ θαη έλα από ηα πην ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Σήινπ, πνπ καγλεηίδεη κε ηελ 
νκνξθηά θαη ηε ραιαξή ηνπ αηκόζθαηξα Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θνιύκπη θαη βόιηεο. ηηο 
17:10 επηβίβαζε ζην πινίν θαη επηζηξνθή ζηηο 19:10 ζηε Ρόδν. Μεηάβαζε ζην αεξνδξόκην 

θαη πηήζε ηεο Sky Express ζηηο 21.15 γηα Αζήλα. 
 
 

 
Σηκή ζσκκεηοτής θαη’ άηοκο : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Αλατ. Δηαηροθή Δίθιηλο 3ο άηοκο Μολόθιηλο 

5εκ. 

11 – 15/06 

 

Πξσηλό 
395€ 395€ 460€ 

Ηκηδηαηξνθή 435€ 435€ 500€ 

ΠΣΗΕΙ 

Ηκεροκελίες Δηαδροκή Ώρες  

11/06 Αζήλα – Ρόδνο      10:15 – 11:15 

 15/06  Ρόδνο – Αζήλα      21:15 – 22:15  



 
 
Περηιακβάλοληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε πηήζεηο Αζήλα – Ρόδν – Αζήλα κε ηελ Sky Express κε κία 

απνζθεπή 20 θηιώλ θαη κία ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ 

 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Amphitryon Boutique Hotel 4* κε πξσηλό ή 
εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά ζύκθσλα κε ηελ επηινγή ζαο 

 Εθδξνκή ζηελ ύκε 
 Εθδξνκή ζηε Χάιθε 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο 
 Έκπεηξνο αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 ΦΠΑ 
 
 

Δελ   περηιακβάλοληαη: 
 Ηκεξήζηα εθδξνκή ζην Καζηειόξηδν, 60€/άηνκν 
 Ηκεξήζηα εθδξνκή ζηελ Σήιν, θόζηνο 55€/άηνκν 
 Είζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 

 Γεύκαηα θαη δείπλα 
 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 
 Σαμηδησηηθή αζθάιηζε κε θαιύςεηο COVID19, 15€/άηνκν 

 Ο θόξνο δηακνλήο 1,50€ αλά δσκάηην αλά εκέξα, πιεξσηένο απεπζείαο εθεί 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 

 
εκείωζε: 
 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 
 


