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

7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΡΟΔΟ- ΣΥΜΗ
1
αναχώρηση: 28/07 – 03/08
η
2
αναχώρηση: 19/08 – 25/08
η

289€/άτομο

με ημιδιατροφή

1η ΗΜΕΡΑ
Αναχώρηση από το Βόλο το πρωί 08:00 (1η αναχώρηση 28/7) και 10:00 (2η
αναχώρηση 19/08) , με προορισμό
το λιμάνι του Πειραιά κάνοντας τις
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Επιβίβαση στο καράβι 15:00(1η αναχώρηση 28/7) & 18:00 (2η αναχώρηση 19/08) η
ώρα με προορισμό το νησί της Ρόδου.
Άφιξη την επόμενη μέρα το πρωί στην Ρόδο.

2η ΗΜΕΡΑ ––ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Άφιξη στο σμαραγδένιο νησί των Ιπποτών, την Ρόδο. Ένα νησί που οι επισκέπτες του
μπορούν να απολαύσουν τη θάλασσα, την φύση και τα αξιοθέατά του. Επιβίβαση στο
λεωφορείο για να ξεκινήσουμε την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη.
Βαδίζοντας προς το γραφικό Μανδράκι θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε
πίσω στην ιστορία εκεί που δέσποζε ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου ο
Κολοσσός της Ρόδου και όπου σήμερα στέκονται αγέρωχα στην θέση του δύο
ελάφια, το σημερινό σύμβολο της Ρόδου. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το
εντυπωσιακό Ενυδρείο όπου κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς το έτος 1934 και
σήμερα λειτουργεί ως ενυδρείο & μουσείο με την ονομασία Υδροβιολογικός Σταθμός
Ρόδου. Θα ανηφορίσουμε στον λόφο του Μόντε Σμιθ, περνώντας από το αρχαίο
Στάδιο του Διαγόρα με προορισμό την αρχαία Ακρόπολη όπου θα θαυμάσουμε τις
σημαντικές αρχαιότητες που σώζονται μέσα στο πανέμορφο αρχαιολογικό πάρκο. Εν
συνεχεία θα καταλήξουμε στην 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 ΦΑΛΗΡΑΚΙ - Ι.Μ. ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ – ΛΙΝΔΟΣ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για να επισκεφτούμε τις ανατολικές
ακτές του νησιού. Διασχίζοντας το γνωστό θέρετρο Φαληράκι θα επίσκεφθούμε
την Μονή της Παναγιάς Τσαμπίκας .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 πανέμορφη και γραφική Λίνδο. Στους πρόποδες ενός
εντυπωσιακού βράχου, φωλιάζει ο παραδοσιακός οικισμός της Λίνδου με τα λευκά

κυβόσχημα σπιτάκια, που περιβάλλονται από το απόλυτο γαλάζιο του Αιγαίου
προσδίδοντας σε αυτόν τον διατηρητέο οικισμό μια απαράμιλλη γοητεία.
Ανεβαίνοντας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης της Λίνδου (300 σκαλοπάτια) θα
δούμε τα ιπποτικά τείχη, την ελληνιστική εξέδρα, βωμούς και βάσεις αγαλμάτων, την
Ελληνιστική στοά, το Ναό της Παρθένου Λινδίας Αθηνάς και φυσικά θα θαυμάσετε
μια συγκλονιστική θέα στη θάλασσα και τον οικισμό με τα ολόλευκα σπιτάκια, τα
γραφικά πλακόστρωτα και τα τρεχούμενα νερά.
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην Λίνδο για να απολαύσουμε την θάλασσα και για
φαγητό εξ ιδίαν. Η Λίνδος διαθέτει πολλά μαγαζιά με αρκετά καλό φαγητό.
Τελευταίος μας σταθμός οι γνωστές ήδη από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές
τους ιδιότητες ιαματικές πηγές της Καλλιθέας οι οποίες αξιοποιήθηκαν από τους
Ιταλούς στις αρχές του 20ου αιώνα και υπήρξαν πόλος έλξης επισκεπτών από όλο
τον κόσμο. Σήμερα πλέον, πλήρως αποκατεστημένο και καλόγουστα ανακαινισμένο,
το συγκρότημα των Πηγών Καλλιθέας καλωσορίζει καθημερινά εκατοντάδες
επισκέπτες και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο νησί της Ρόδου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο.
Βραδινή έξοδος, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ– ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ- ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Ο
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε προαιρετικά από το ξενοδοχείο για το στολίδι των
Δωδεκανήσων, την Σύμη. Πρόκειται για ένα νησί που μαγεύει από την πρώτη στιγμή
κιόλας που το πλοίο θα πλησιάσει στο λιμάνι του Γιαλού καθώς τα παραδοσιακά
αρχοντικά σπίτια απλώνονται αμφιθεατρικά και μέχρι την κορυφή του λόφου του
Κάστρου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης.
Πολιούχος της Σύμης, προστάτης της Δωδεκανήσου και παραστάτης των ναυτικών
και των σφουγγαράδων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης τιμάται από τους
Συμιακούς, αλλά και τους Δωδεκανησίους σε όλη την οικουμένη. Η μονή του, που
βρίσκεται στον κόλπο του Πανόρμου της Σύμης, από όπου έχει λάβει την
προσωνύμιά της, έχει καταστεί πανελλήνιο προσκύνημα. 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 (Προαιρετική ομαδική διασκέδαση), διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥΣΑΛΑΚΟΣ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για το δυτικό τμήμα του νησιού με
πρώτη στάση 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.
Συνεχίζουμε για την Αρχαία Κάμειρο, μια από τις τρεις μεγάλες πόλεις της αρχαίας
Ρόδου. Ήταν χτισμένη αμφιθεατρικά και σε ύψωμα με θέα προς τη θάλασσα. Η
Κάμειρος είναι η μία από τις πόλεις –κράτη που δημιουργήθηκε από τους Δωριείς και
τον 5ο αι. π.χ. ενώθηκε μαζί με τη Λίνδο και την Ιαλυσό κι έτσι ιδρύθηκε η Ρόδος.
Συχνά αναφέρεται ως «Πομπηία της Ελλάδας», καθώς δεν είναι γνωστά τα αίτια
ερήμωσης και εγκατάλειψης της πόλης.
Κατόπιν θα μεταβούμε στην παραλία Καμείρου, ένα όμορφο και καταπράσινο
περιβάλλον για μπάνιο και προαιρετικό φαγητό.
Η σημερινή μας περιήγηση θα ολοκληρωθεί με μια επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό
Σάλακος. Η Σάλακος μπορεί να έχει τουρισμό, ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοί του
μένουν πιστοί στην παράδοση και τα έθιμα. Για αυτό και θα δείτε όλες τις εποχές του

χρόνου τις γιαγιάδες να πηγαίνουν να ψήσουν στους ξυλόφουρνους, να αλέθουν
σιτάρι, να απλώνουν πληγούρι αλλά και στο μικρό εργαστήριο του χωριού να
φτιάχνουν σκαλιστές καρέκλες. Από τα πολλά τοπικά προϊόντα του νησιού, οι
επισκέπτες αγαπούν ιδιαίτερα το μελεκούνι, τη γραβιέρα Ρόδου, το γιδοτύρι, τα
αμυγδαλωτά, τα γλυκά του κουταλιού και τις μαρμελάδες από φρέσκα φρούτα.

6η ΗΜΕΡΑ ΡΟΔΟΣ-ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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. 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 συνέχεια θα επιστέψουμε στην Ρόδο όπου θα έχουμε τον ανάλογο χρόνο για
φαγητό και τα τελευταία ψώνια από το νησί. Αγοράστε τις γνωστές ομπρέλες του
νησιού ή διάφορα αναμνηστικά. Οι κάτοικοι της Ρόδου έχουν μακρά παράδοση στην
κατασκευή κοσμημάτων, κεραμικών, χαλιών, κεντημάτων. Εξαιρετική είδη λαϊκής
τέχνης μπορεί να βρεθούν στα ατμοσφαιρικά καταστήματα που βρίσκονται στη
Μεσαιωνική Πόλη.
Αναχώρηση με προορισμό τον Πειραιά στις 17:00.
Άφιξη στον Πειραιά στις 08:05, την επόμενη μέρα το πρωί.

7η ΗΜΕΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ
Άφιξη στον Πειραιά στις 08:05, το πρωί.
Επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό τον Βόλο, κάνοντας τις απαραίτητες στάσ εις
για καφέ και ξεκούραση.
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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.

