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‘’ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ’’
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
1η ΗΜΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συγκέντρωση πολύ νωρίς το
πρωί, τακτοποίηση βαλιτσών στο πούλμαν και αναχώρηση στις 04.30 για την Σητεία όπου
και θα πάρουμε το καράβι που θα μας μεταφέρει στην όμορφη Ρόδο.Επιβίβαση στο
πλοίο,τακτοποίηση και αναχώρηση στις 08.00(διάρκεια διαδρομής Σητεία-Ρόδος 5,5 ώρες
περίπου).Άφιξη στο νησί των Ιπποτών γύρω στις 14.00.Μεταφορά και τακτοποίηση στο
κεντρικό ξενοδοχείο μας,κοντά στην μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Χρόνος για ξεκούραση.
Το απόγευμα θα γνωρίσουμε, με τα πόδια, την ιστορική Παλιά Πόλη. Είναι η πιο
καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη στον κόσμο και συγκαταλέγεται στα μνημεία της
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO! Θα περπατήσουμε και θα θαυμάσουμε αυτήν την
Μεσαιωνική πόλη των Ιπποτών του τάγματος του Αγ. Ιωάννου με το περίφημο παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου και θα ανηφορίσουμε την περίφημη οδό των Ιπποτών! Περπατώντας στα
λιθόστρωτα δρομάκια και θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τα αρχαία αγάλματα, τα
μαρμάρινα οικόσημα, τις φοντάνες και τα καμπαναριά, μεταφέρεσαι σε άλλη εποχή!
Ελεύθερος χρόνος, δείπνο και διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μετά το πρωινό, θα επιβιβαστούμε στο
πούλμαν για να μας μεταφέρει στο λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι με προορισμό
το υπέροχο μικρό νησί της Σύμης.Γύρω στις 09:00 επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για
την Ιερά Μονή του Πανορμίτου,πανελλήνιο προσκύνημα,μετά από μιάμιση ώρα περίπου
φθάνουμε στην Μονή που είναι χτισμένη στο μυχό ενός όρμου, του Πανόρμου απ’ όπου πήρε
και το όνομά της. Το μοναστήρι του 18ου αιώνα, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη
βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα και φαίνεται από το κατάστρωμα του πλοίου
προσφέροντας ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα! Υπάρχει παράδοση,να βάζουν μέσα σε
μπουκάλια ονόματα για να διαβαστούν κατά τις Ακολουθίες και να τα ρίχνουν στη θάλασσα,
τα κύματα της οποίας τα οδηγούν με θαυματουργικό τρόπο στον Πανορμίτη ή σε κάποιο
μέρος που έχει κάποια σχέση με τον Αρχάγγελο! Στην συνέχεια ,αναχωρούμε με το καραβάκι
με προορισμό την μοναδική Σύμη. Καθώς το πλοίο μπαίνει στο γραφικό κόλπο αντικρίζουμε
όμορφα παλιά νεοκλασικά σπίτια, πολύχρωμα, το ένα δίπλα στο άλλο. Χρόνος παραμονής
για να το απολαύσουμε , να ψωνίσουμε τα αναμνηστικά μας και να γευθούμε τοπικές
γεύσεις! Επιστροφή το απόγευμα γύρω στις 18.30 την Ρόδο,επιβίβαση στο πούλμαν και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με το λεωφορείο μας για να γνωρίσουμε αξιοθέατα
και ομορφιές στο νησί. Ξεκινάμε για το μεγαλύτερο προσκύνημα του νησιού,την ξακουστή
και θαυματουργή Παναγία Τσαμπίκα. Βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού κοντά στο
χωριό Αρχάγγελος.Αποτελείται από την παλαιά και την νέα μονή. Η παλαιά μονή βρίσκεται
στην κορυφή λόφου, πάνω από την ομώνυμη παραλία, ενώ η νέα βρίσκεται χαμηλότερα κοντά
στην εθνική οδό και θα την επισκεφτούμε.Η ιστορία θέλει την εικόνα της Παναγιάς της
Τσαμπίκας να έρχεται στη Ρόδο από την Κύπρο, από το Μοναστήρι της Παναγιάς του Κύκκου!
Συνεχίζουμε για την γραφική Λίνδο με την παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική.
Ακολουθώντας διαδρομές δαιδαλώδεις,τα βήματά μας οδηγούνται ως την αρχαία Ακρόπολη,

χτισμένη σε απότομο βράχο ύψους 115 μέτρων! Το λινδιακό καράβι, που είναι σκαλισμένο στον
βράχο, η αρχαία στοά και ο ναός της Αθηνάς είναι τα σπουδαιότερα από τα μνημεία, που
περικλείονται από τα ισχυρά τείχη. Ο Απόστολος Παύλος έζησε στην Λίνδο,ίδρυσε την Ροδιακή
εκκλησία και έδωσε το όνομά του στον παραδίπλα κόλπο του Αγίου Παύλου!
Επόμενη επίσκεψή μας είναι στην διάσημη και καταπράσινη Κοιλάδα των
Πεταλούδων.Εδώ είναι πασίγνωστη η παρουσία ενός είδους πεταλούδας που έχει την
ιδιαιτερότητα να έρχεται στην κοιλάδα κάθε χρόνο ενστικτωδώς, καθώς την προσελκύουν οι
ειδικές συνθήκες της περιοχής. Χρόνος παραμονής για καφέ και για τις φωτογραφίες μας.
Κλείνοντας το κύκλο της γνωριμίας μας με το νησί, επισκεπτόμαστε τη Φιλέρημο.Στο λόφο
της Φιλερήμου, δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας, ορθώνεται επιβλητικά ο περίφημος
γιγάντιος Σταυρός, ύψους 18 μέτρων.Στο Σταυρό οδηγεί ένας λιθόστρωτος διάδρομος ονόματι
"οδός του Μαρτυρίου" ή "Γολγοθάς". Είναι ένας διάδρομος, κάτω από τη σκιά των δέντρων,
όπου 14 χαλκογραφίες στη μια πλευρά του, απεικονίζουν τα Πάθη του Χριστού και την
Ανάβαση Του στο Γολγοθά. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πρωινό και ελεύθερο πρωινό μέχρι
νωρίς το μεσημέρι όπου και θα μεταφερθούμε με το λεωφορείο στο λιμάνι της Ρόδου.
Επιβίβαση στο πλοίο,τακτοποίηση και αναχώρηση στις 13.30.
Άφιξη στη Σητεία γύρω στις 18:30, επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή στο
Ηράκλειο.Άφιξη στο Ηράκλειο,γύρω στις 21.30 το βράδυ ,γεμάτοι υπέροχες αναμνήσεις!

ΤΕΛΙΚΗ TIMH KAT΄ ATOMO

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

299,00 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:








Ακτοπλοικά εισιτήρια Σητεία-Ρόδος-Σητεία,με την Sea Jets
Πούλμαν του γραφείου μας,για την μεταφορά Ηράκλειο-Σητεία-Ηράκλειο.
(3) διανυκτερεύσεις,σε κεντρικό ξενοδοχείο, κοντά στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.
Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό και δείπνο)
Η ολοήμερη κρουαζιέρα στην Σύμη-Πανορμίτη.
Κλιματιζόμενο πούλμαν για τις εκδρομές και τις μεταφορές μας, στο νησί.
Έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας,για όλη την διάρκεια της εκδρομής.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, φόρος διαμονής.

 Η έγγραφη στις εκδρομές του γραφείου μας συνεπάγεται την αποδοχή των γενικών
όρων συμμετοχής και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ταξιδίου.

