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ΡΟΔΟ – ΤΜΗ  

5 ΗΜΕΡΕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ: 25 - 29/8/2020 

Πρόγραμμα 

 1η μέρα 

Αναχωροφμε το απόγευμα για τον Πειραιά, όπου κα ταξιδζψουμε για το Νθςί των Ιπποτϊν, τθν όμορφθ 

Ρόδο, πατρίδα ενόσ από τα εφτά καφματα του κόςμου. Η αναχϊρθςθ του πλοίου είναι ςτισ 17.00 με το 

BLUE STAR 1. Διανυκτζρευςθ ςτο πλοίο. 

2η μέρα 

Φτάνουμε ςτο νθςί τθσ Ρόδου ςτισ 11.35. Αφοφ τακτοποιθκοφμε ςτα δωμάτια, κα περιθγθκοφμε ςτθν 

πόλθ και κα επιςκεφκοφμε το Κάςτρο των Ιπποτϊν, το Μουςείο, το Ενυδρείο και το Πάρκο Ροδίνι. Σο 

απόγευμα κα επιςκεφτοφμε τθν εκκλθςία του Αγίου Φανουρίου, που βρίςκεται εντόσ των τειχϊν τθσ 

μεςαιωνικισ πόλθσ τθσ Ρόδου.Η εκκλθςία οικοδομθμζνθ ςτα κατάλοιπα κτθρίων τθσ υςτερορωμαϊκισ 

περιόδου αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα προςκυνιματα του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των 

επιςκεπτϊν του νθςιοφ. Ελεφκεροσ χρόνοσ και διανυκτζρευςθ. 

3η μέρα 

Μετά το πρόγευμα, κα αναχωριςουμε για τθν ανατολικι πλευρά του νθςιοφ, ςτο μοναςτιρι τθσ Παναγίασ 

τθσ Σςαμπίκασ για προςκφνθμα. Ζπειτα, ακολουκϊντασ τθν ανατολικι πλευρά του νθςιοφ κα φκάςετε ςτο 

καταπλθκτικό χωριό τθσ Λίνδου, και κα επιςκεφκείτε τθν Ακρόπολθ  τθσ Λίνδου με τον Ναό τθσ Ακθνάσ τθσ 

Λινδίασ. Η κζα από ψθλά είναι μαγικι αντικρίηοντασ το λιμανάκι του Αποςτόλου Παφλου με το εκκλθςάκι 
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του και τα λευκά άςπρα ςπιτάκια και τα δρομάκια του χωριοφ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για γεφμα και κολφμπι 

ςτθν πεντακάκαρθ παραλία τθσ Λίνδου. Σον καφζ μασ κα τον πιοφμε ςτισ Θζρμεσ Καλλικζασ, ιαματικζσ 

πθγζσ που «ςτζκονται» ςε ζνα εντυπωςιακά αρχιτεκτονικό κτίριο. Διανυκτζρευςθ. 

4η μέρα 

Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό μασ, κα μεταβοφμε ςτο  λιμάνι για να επιςκεφτοφμε το νθςί τθσ φμθσ 

(προαιρετικά).Η φμθ είναι ζνα μικρό αλλά ξεχωριςτό νθςί των Δωδεκανιςων. Θα επιςκεφτοφμε τθν Ι.Μ. 

Σαξιάρχθ Μιχαιλ του Πανορμίτθ. Χτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα ςτον ομϊνυμο όρμο, ςτα 

νοτιοδυτικά του νθςιοφ, ςε τοποκεςία που ςυνδυάηει βουνό και κάλαςςα. Ζχει καυμάςιεσ βυηαντινζσ 

τοιχογραφίεσ και ξυλόγλυπτο τζμπλο, ενϊ ςτο κακολικό τθσ Μονισ, (15οσ αι.) δεςπόηει θ εκκαμβωτικι 

ολόςωμθ εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαιλ. Παραμονι για γεφμα και επιςτροφι ςτο νθςί τθσ Ρόδου. Σο 

απόγευμα, αφοφ κάνουμε τισ τελευταίεσ μασ αγορζσ, κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ. 

Διανυκτζρευςθ. 

5η μέρα 

Αναχωροφμε με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ από το υπζροχο αυτό νθςί των Δωδεκανιςων με το δρομολόγιο 

των 9.00 με το BLUE STAR 2. Φτάνουμε ςτισ 21.00 ςτο λιμάνι του Πειραιά. Επιςτροφι ςτθν Ακινα. 

 

Σιμή συμμετοχής: 295€ 

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορζσ και περιθγιςεισ με βάςθ το πρόγραμμα 

 3 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΟΔΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ ςε καμπίνεσ ςτο πιγαινε και ςε οικονομικι κζςθ 

ςτθν επιςτροφι 

 Αρχθγόσ-ςυνοδόσ 

 

Δεν περιλαμβάνεται: 

 Είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ  χϊρουσ 

 Ο φόροσ διανυκτζρευςθσ ανά δωμάτιο ανά θμζρα 

 Ποτά και αναψυκτικά κατά τθ διάρκεια των γευμάτων 

 Ο,τιδιποτε αναφζρεται ωσ προαιρετικό 
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