OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 6980280488
ΜΗΤΕ: 0726Ε60000044201

ΚΑΠΗ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 6ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ

ΡΟΔΟ
27/05/19 – 01/06/19
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 230€/άτομο με
ημιδιατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1Η ΗΜΕΡΑ – 27/05/2019
Αναχώρηση από το Βόλο, με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά κάνοντας τις
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Επιβίβαση στο καράβι 19:00 η ώρα με προορισμό το νησί της Ρόδου.
Άφιξη στις 28/05 στις 10:10 το πρωί στην Ρόδο.

2Η ΗΜΕΡΑ – 28/05/2019 –ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Άφιξη στις 10:10 στην Ρόδο και επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό την πόλη
της Ρόδου .
Ξενάγηση στο γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό Ενυδρείο και το μοναδικό
Πανόραμα στην Ακρόπολη της Ρόδου που δεσπόζει στο δυτικό και ψηλότερο μέρος
της πόλης .
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την Παλιά πόλη μέσα από την Πύλη Ντ’ Αμπουάζ
στα Πλατανάκια και το Καστέλο. Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των
ιπποτών ή Καστέλο βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά της μεσαιωνικής πόλης
της Ρόδου στο ψηλότερο σημείο του κάστρου και αποτελεί το σημαντικότερο ίσως
μνημείο της περιόδου των ιπποτών.
Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στην Πλατεία Μουσείου στην οποία θα καταλήξουμε
μέσω του Κάστρου των Ιπποτών.
Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας για ψώνια.
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο για τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση, δείπνο.
Βραδινή έξοδος, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ 29/05/2019 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε προαιρετικά από το ξενοδοχείο για να μεταφερθούμε
στο λιμάνι με προορισμό την Σύμη. Αξίζει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε την
κουκλίστικη Σύμη σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά της Ρόδου και
ανακαλύψτε ένα από τα πιο όμορφα νησιά, όχι μόνο των Δωδεκανήσων αλλά και
ολόκληρου του Αιγαίου. Φτάνοντας στο νησί, σας καλωσορίζουν τα πολύχρωμα
παραδοσιακά σπίτια. Η υποβλητική ατμόσφαιρα , η κομψή αρχιτεκτονική, η μακράν
ναυτική ιστορία και οι θερμοί κάτοικοι του νησιού θα σας κάνουν να αισθανθείτε από

την πρώτη στιγμή, κομμάτι αυτής της όμορφης γης. Περπατήστε στον Γυαλό,
επισκευθείτε το Χωριό και δείτε από κοντά την Ι.Μ. του Ταξιάρχη Μιχαήλ στον
Πανορμίτη. Απολαύστε ένα χαλαρωτικό ταξίδι στην όμορφη Σύμη, ψωνίστε και
δοκιμάστε τα τοπικά προϊόντα, σε μια αξέχαστη εκδρομή.
Το απόγευμα αναχωρούμε για επιστροφή στον ξενοδοχείο μας στην Ρόδο για
ξεκούραση και δείπνο.
Βραδινή έξοδος, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ 30/05/2019 – ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε το πρωί από το ξενοδοχείο για να επισκεφτούμε τις
ανατολικές ακτές του νησιού.
Η ξενάγηση θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην Μονή της Παναγιάς Τσαμπίκας μέσα
από μια όμορφη διαδρομή μέσω Φαληρακίου. Το ιστορικό αντρικό μοναστήρι
αποτελείται από την παλαιά και την νέα μονή. Η ονομασία Τσαμπίκα σύμφωνα με την
παράδοση, οφείλεται στην λέξη της τοπικής διαλέκτου «τσάμπα», που σημαίνει
σπίθα και συνδέεται με τον τρόπο εύρεσης της εικόνας.
Συνεχίζουμε για την αιγαιοπελαγίτικη Λίνδο με τα ολόλευκα σπιτάκια, τα γραφικά
πλακόστρωτα και τα τρεχούμενα νερά. Στην Λίνδο, θα επισκεφτούμε την Παναγία
της Λίνδου, μια πανέμορφη εκκλησία. Από εκεί όποιος επιθυμεί θα ανεβεί στην
Ακρόπολη της Λίνδου (300 σκαλοπάτια).
Ελεύθερος χρόνος στην Λίνδο για φαγητό. Η Λίνδος διαθέτει πολλά μαγαζιά με
αρκετά καλό φαγητό.
Τελευταίος μας σταθμός οι εντυπωσιακά ανακαινισμένες Θέρμες της Καλλιθέας
στο επονομαζόμενο ακρωτήριο Βόδι, υπάρχουν οι γνωστές από την αρχαιότητα
ακόμα Ιαματικές Πηγές της Καλλιθέας όπου θα έχουμε χρόνο και για καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο.
Βραδινή έξοδος, διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ 31/05/2019 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ
Μετά το πρωινό, θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας και θα μεταβούμε στην
Φιλέρημο.
Η Φιλέρημος βρίσκεται στα περίχωρα της Ρόδου και είναι ένας λόφος 267 μέτρων
με θέα τη μικρή πόλη της Ιαλυσού και τον κόλπο της Ιξιάς και τα Τριάντα. Είναι ένα
ιδανικό μέρος για να απολαύσετε την εκπληκτική πανοραμική θέα στο Αιγαίο
Πέλαγος, καθώς και να κάνετε μια βόλτα στη φύση με τα πολυάριθμα κυπαρίσσια,
πεύκα και τα άλλα είδη δέντρων στην γύρω περιοχή. Στην κορυφή του λόφου
βρίσκεται το Μοναστήρι της Φιλερήμου καθώς και ερείπια από το ναό της Αθηνάς
Πολιάδος διότι σε αυτό το μέρος βρισκόταν η αρχαία πόλη της Ιαλυσού. Στην είσοδο
υπάρχουν σκαλοπάτια τα οποία οδηγούν σε ένα δρομάκι περιτριγυρισμένο από
κυπαρίσσια και μπουκαμβίλιες το οποίο τελειώνει στο μοναστήρι και στα θεμέλια του
ναού. Από την άλλη πλευρά, μια δύο μεγάλες σειρές από κέδρους περικλείουν ένα
δρομμάκι το οποίο οδηγεί σε ένα δώμα, όπου πριν από λίγα χρόνια χτίστηκε ένας
γιγαντιαίος σταυρός από σκυρόδεμα. Η Φιλέρημος, καθώς και η Λίνδος είναι ίσως τα
πιο δημοφιλή μέρη για γαμήλιες τελετές στη Ρόδο.
Η διαδρομή μας θα συνεχιστεί στην πανέμορφη Κοιλάδα των Πεταλούδων. Το
διασημότερο ίσως δείγμα φυσικού κάλλους στο νησί της Ρόδου , είναι η κοιλάδα με
τις πεταλούδες. Ένας από τους σπάνιους βιότοπους της Ευρώπης ο οποίος
διασχίζεται από τον ποταμό Πελεκάνο και «στεφανώνεται» από την ιστορική μονή
της Καλόπετρας.
Μεταβίβαση στο λιμάνι της Ρόδου, για αναχώρηση με προορισμό τον Πειραιά στις
16:00.
Άφιξη στον Πειραιά στις 06:40, 01/06/2019.
Επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό τον Βόλο, κάνοντας τις απαραίτητες στάσης
για καφέ και ξεκούραση

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας.
Ξεναγός για 3 ημέρες.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια :
27/05/2019 με το BLUE STAR 1 από Πειραιά 19:00 –άφιξη στην Ρόδο 10:10 (28/05)
31/05/2019 με το BLUE STAR 2 από Ρόδο 16:00 - άφιξη στον Πειραιά 06:40 (01/06)
Διαμονή στο ξενοδοχείο PRINCESS FLORA 3* με ημιδιατροφή σε πλούσιο μπουφέ.
Ξεναγήσεις – Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με σύγχρονο
πούλμαν.
Πληροφοριακό υλικό.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σπήλαια, λοιπά αξιοθέατα κλπ.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας, τα αντίτιμα των εισιτηρίων καθώς
και να προβούμε σε κρατήσεις, σε οποιουσδήποτε χώρους επιλέξετε να επισκεφθείτε.
Φόρος Διαμονής : 1,5€/ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση που πληρώνεται στο
ξενοδοχείο.
Όλα τα δρομολόγια των πλοίων βασίζονται στην υφιστάμενη διαθεσιμότητα και
κοινοποίηση των δρομολογίων από την ναυτιλιακή εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να αλλάξει τα ωράρια στα δρομολόγια εάν και εφόσον το επιθυμεί.

Με εκτίμηση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
OPERA
TRAVEL & TOURS

