
 

 

Δηάρθεηα: 5 εκέρες  
Αλατωρήζεης: 27/10 

 

ΡΟΔΟ – ΚΑΣΕΛΟΡΙΖΟ 
 

 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 

 

1ε εκέρα: Αζήλα – Ρόδος  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη απνγεπκαηηλή πηήζε γηα Ρόδν. Άθημε ζην 
αεξνδξόκην «Γηαγόξαο» ηεο Ρόδνπ, επηβίβαζε ζην πνύικαλ, κεηάβαζε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη βξαδηλή βόιηα ζηα ιηζόζηξσηα 
ζνθάθηα ηεο εληόο ησλ ηεηρώλ κεζαησληθήο Παιηάο Πόιεο ηεο Ρόδνπ, Μλεκείν Παγθόζκηαο 
Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Η ηππνηηθή ηεο αηκόζθαηξα, ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

βπδαληηλά, νζσκαληθά θαη εβξατθά ζηνηρεία, ραξίδνπλ ζε απηή ηελ νινδώληαλε πόιε κηα 
ηδηαίηεξε γνεηεία. Γείπλν εμ ηδίσλ, επηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δηαλπθηέξεπζε. 
 
2ε εκέρα: Ρόδος – Καζηειόρηδο 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Ρόδνπ, όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε ζην 
πινίν ηεο Blue Star 10:00-13:40, πνπ ζα καο ηαμηδέςεη ζην Καζηειόξηδν, «ην καξγαξηηάξη 
ηνπ Αηγαίνπ», ε επίζεκε νλνκαζία ηνπ νπνίνπ είλαη Μεγίζηε. Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν, 

ηαθηνπνίεζε θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηνλ κνλαδηθό νηθηζκό ηνπ 
αθξηηηθνύ καο παλέκνξθνπ λεζηνύ, πνπ αλαπηύζζεηαη πεξηκεηξηθά γύξσ από ην θπζηθό 
ιηκάλη, κε ηα παξαδνζηαθά ιεπθά θαη ρξσκαηηζηά λενθιαζηθά αξρνληόζπηηα, πνπ απέρνπλ 
κεξηθά κόλν κέηξα από ην λεξό θαη όια είλαη ζηξακκέλα πξνο ηε ζάιαζζα. Γείπλν εμ ηδίσλ 

ζε θάπνην από ηα εμαηξεηηθά εζηηαηόξηα πνπ παξαηάζζνληαη ζηελ πξνθπκαία, ην ιεγόκελν 
«Κνξδόλη». Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δηαλπθηέξεπζε.   
 

3ε εκέρα: Καζηειόρηδο – Προαηρεηηθή Κροσαδηέρα ζηε Γαιάδηα πειηά θαη ζηε Ρω 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Η εκέξα είλαη ειεύζεξε, γηα λα απνιαύζεηε ηελ νκνξθηά ηνπ 
λεζηνύ θαη λα ραιαξώζεηε. Δκείο ζαο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα  ζηε Γαιάδηα 
πειηά, ή πειηά ηνπ Παξαζηά, ή Φώθηαιε (γηαηί εθεί βξίζθνπλ θαηαθύγην νη θώθηεο 
monahus-monahus), ε νπνία ζεσξείηαη έλα από ηα σξαηόηεξα ζπήιαηα ηεο Μεζνγείνπ, 
θαζώο ην θσο ηνπ ήιηνπ δηαζιάηαη κέζα από ηε ζάιαζζα θαη αληαλαθιάηαη θαη ζην 

εζσηεξηθό ηεο ζπειηάο, παξάγνληαο έηζη έλα ππέξνρν γαιάδην ρξώκα. Η θξνπαδηέξα καο ζα 
ζπλερηζηεί γηα ηε βξαρνλεζίδα Ρσ απέλαληη από ηα ηνπξθηθά παξάιηα, όπνπ έδεζε επί 
ζαξάληα ρξόληα νινκόλαρε ε Γέζπνηλα Αριαδηώηε (1890-1982), ε «Κπξά ηεο Ρσ» ή «Κπξά 
ηεο Ρσκηνζύλεο». Πξνζθύλεκα ζηνλ ηάθν ηεο, πνπ βξίζθεηαη –ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία 
ηεο– δίπια ζηνλ ηζηό ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, πνπ ύςσλε θάζε κέξα δηαηξαλώλνληαο ηελ 
ειιεληθόηεηα ησλ λεζηώλ ζηελ αλαηνιηθή εζραηηά ηνπ Αηγαίνπ. Δπηζηξνθή ζην 
Καζηειόξηδν. Σν απόγεπκα βόιηα ζην Μνλαζηήξη ηνπ Ατ-Γηώξγε ηνπ Βνπλνύ, πνπ ρηίζηεθε 

ην 1759 από ηνλ Όζην Άλζηκν Κνπξνύθιε ηνλ Αόκκαην. Η ζέα ζα ζαο απνδεκηώζεη. 

Δπηζηξνθή ζηελ πόιε, δείπλν εμ ηδίσλ, δηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέρα: Προαηρεηηθή Εθδροκή ζηελ Κας  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Η εκέξα είλαη ειεύζεξε γηα λα πεξπαηήζεηε κέρξη ην Μαλδξάθη, ηε 
δεύηεξε γεηηνληά ηνπ λεζηνύ, ρηηζκέλε γύξσ από ηνλ νκώλπκν όξκν, όπνπ λαππεγήζεθε ν 
μαθνπζηόο εκπνξηθόο ζηόιν ηνπ Καζηειόξηδνπ, λα αλέβεηε σο ην Κάζηξν ησλ Ιππνηώλ 

(Castello Rosso) θαη λα επηζθεθζείηε ηνλ Λπθηαθό Σάθν, ην Αξραηνινγηθό θαη ην 
Λανγξαθηθό Μνπζείν. Δκείο ζαο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ αξραία 
Αληίθειιν ή Αληίθηιν, όπσο νλνκάδεηαη ζήκεξα ε πόιε Καο ζηελ Σνπξθία (δελ ρξεηάδεηαη 
δηαβαηήξην, αιιά κόλν αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα), ε νπνία απέρεη ειάρηζηα από ην 
Καζηειόξηδν. Η Καο είλαη κηα όκνξθε, ηνπξηζηηθή πόιε, γεκάηε από ειιεληζηηθά κλεκεία, 
όπσο ην αξραίν ζέαηξν, ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Δπαγγειίζηξηαο (ζήκεξα ηδακί), κε 

ηηξθνπάδ ζάιαζζα θαη ζηελά δξνκάθηα κε άξσκα γηαζεκί, πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα από ηα 
θνξπθαία ζεκεία γηα θαηαδύζεηο ζηελ Σνπξθία (ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 15 θαηαδπηηθά 



 
θέληξα γηα αξράξηνπο θαη έκπεηξνπο δύηεο). Δπηζηξνθή ζην Καζηειόξηδν πόιε, δείπλν εμ 
ηδίσλ, δηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέρα: Καζηειόρηδο | Ρόδος | Πηήζε επηζηροθής ζηελ Αζήλα  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξνο ρξόλνο κέρξη ηελ αλαρώξεζή καο κε ην πινίν ηεο 
Blue Star 11:00-14:40 γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ πόιε ηεο Ρόδνπ. Διεύζεξνο ρξόλνο ζην 
Μαλδξάθη, κε ηα επηβιεηηθά δηνηθεηηθά θηήξηα ησλ Ιηαιώλ, ηε Μεηξόπνιε ηεο Ρόδνπ, 

αθηεξσκέλε ζηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ, κε αγηνγξαθίεο ηνπ Φώηε Κόληνγινπ, ην 
Γεκαξρείν, ην Δζληθό Θέαηξν, ην κηθξό θξνύξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (15νο αη.) θαη ηα 
ζύκβνια ηνπ λεζηνύ πάλσ ζε δύν ςειέο θνιόλεο: έλα ράιθηλν ειάθη θαη κηα ράιθηλε 
ειαθίλα, όπνπ ζύκθσλα κε κηα παξάδνζε, κάιινλ αλαθξηβή, θάπνηε ζηε ζέζε ησλ 
ειαθηώλ ζηεθόηαλ ν Κνινζζόο.  Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ, κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην θαη 
πηήζε επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα. 
 

 
Σηκή ζσκκεηοτής θαηά άηοκο: 

 

 

Ηκεξνκελία Γίθιηλν Μνλόθιηλν 

27/10 490€ 590€ 

 
 
Περηιακβάλοληαη: 
 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε πηήζεηο Αζήλα – Ρόδνο - Αζήλα κε Sky Express κε κία απνζθεπή 
20 θηιά θαη κία ρεηξαπνζθεπή 8 θηιά 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ 

 1 δηαλπθηέξεπζε ζηε Ρόδν ζην μελνδνρείν Mediterranean Palace 4*, κε πξσηλό  
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Καζηειόξηδν ζην μελνδνρείν Megisti 4*, κε πξσηλό  
 Σα εηζηηήξηα ηνπ πινίνπ Ρόδνο – Καζηειόξηδν – Ρόδνο  
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο,  βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Έκπεηξνο αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 ΦΠΑ 

 
 
Δελ περηιακβάλοληαη: 
 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 
 Δηζηηήξηα θξνπαδηέξαο ζηε Γαιάδηα πειηά, ηε Ρσ θαη ην Καο 

 Γεύκαηα θαη δείπλα 
 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 
 Ο θόξνο δηακνλήο ζηα μελνδνρεία ηε βξαδηά, πιεξσηένο απεπζείαο ζηα μελνδνρεία 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 
εκεηώζεης: 

 
 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ πκκεηνρήο 
  
 

Πηήζεης κε Sky Express: 
 

Ηκεξνκελίεο Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

27/10 Αζήλα – Ρόδνο 18:50 19:50 

31/10 Ρόδνο – Αζήλα 22:10 23:10 

 

 


