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RODOSZ 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

 KALÓZTÚRA 

 Egész napos hajókirándulás. A sziget keleti részén haladva, a Földközi – tenger legszebb 
strandjait lehet felfedezni, mely során lehetőség van mélyvízi fürdőzésre. A híres Anthony – 
Quinn Öböl és a 1,5 km hosszú homokos partja miatt kedvelt Tsampika strand meglátogatása 
után következik a kellemes ebéd egy halászfaluban, Stegnában. Majd szabadidő.  Hazafelé 
Afandounál és Kalitheánál, azaz a szép partszakasznál áll meg a hajó újabb fürdőzésre. 
Visszaérkezés kb. 17 órakor a Mandraki kikötőbe, ahol autóbuszunk várja Önöket, transzfer a 
szálláshelyre. A program ára az ebédet tartalmazza, az ital külön fizetendő. 

Ár: kb. 43 EUR 

 

 RODOSZ VÁROSNÉZÉS 

Rodosz városának újkori, középkori és ókori történelméből, látnivalóiból kapunk ízelítőt. Fél 
napos program keretében láthatjuk a Mandraki kikötőt, a sziget szimbólumát, a dám 
szarvaspárt, ahol a legenda szerint a híres Rodoszi Kolosszus állt. Ezután eljutunk Rodosz 
ókori Akropoliszához, ahol gyönyörködhetünk a panorámában, megtekinthetjük Apollón Isten 
templomát, valamint egy ókori stadiont és egy színházat. Ezt követően, az óvárosi séta 
alkalmával megismerkedhetünk a Johannita lovagrend által ránk hagyott városrésszel, amely 
az Unesco Világörökség részét képezi és az egyik legjobb állapotban fent maradt középkori 
lovagnegyed. Elsétálunk a Nagymesterek palotája előtt, a Lovagok utcáján át a Régészeti 
Múzeumhoz, végül a Hippokratész téren tölthetjük el szabadidőnket. 

Ár: kb. 27 EUR 

 

 GÖRÖG EST 

Egy fantasztikus hangulatú, vidám este, számos ízletes helyi finomsággal, borral, látványos 
táncprogrammal, amelynek keretében megismerkedünk a jellegzetes helyi, illetve más görög 
táncokkal, és természetesen elsajátíthatjuk a szirtaki alaplépésit is. A program ára a vacsorát 
tartalmazza, az ital külön fizetendő. 

Ár: kb. 42 EUR 

 

 SZIGETTÚRA 

Az egész napos túránk alkalmával megállunk Kalathosban, ahol a helyi kerámiamesterséggel 
ismerkedhetünk. Ezután a sziget egyik legszebb megállója következik, Lindosz, ahol 
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csodálatos panoráma tárul elénk az Akropoliszról. Gyalogosan vagy szamárháton fedezhetjük 
fel a jellegzetes fehér házakat, a szűk, kacskaringós utakon át. Gennadiban töltjük el 
ebédszünetünket, majd átszeljük a szigetet és Monolithoshoz érkezünk, ahol a csodás kilátás 
mellett egy Johannita várat is lefotózhatunk. Sianna falujában egy ortodox templom látogatása 
után megkóstolhatjuk a helyi szuma pálinkát, valamint a kakukkfüves mézet, lehetőség nyílik 
vásárlásra is.  Rodosz nyugati oldalán haladunk a Pillangók völgyéhez, mely talán az egyik 
leghíresebb nevezetessége a szigetnek. Megcsodáljuk a gazdag tájat a színpompás lepkékkel, 
majd hazaérkezés a késő délutáni órákban. 

Ár: kb. 44 EUR 

  

 MARMARIS 

Kevesebb, mint 2 óra alatt eljuthat Ázsiába, a kelet mesés forgatagába! Itt a törökös 
vendégszeretet élvezve, török almateát kóstolgatva ismerkedhet meg az ötvös mesterek és 
bőrművesek csodálatos alkotásaival. Szabadidőben sétálhat a Török Riviéra egyik legnagyobb 
bazársorán vagy meglátogathatja Szulejmán kastélyát és gyönyörködhet a tengerparti 
panorámában. Visszaérkezés a kikötőbe 18 óra körül, majd transzfer a szálláshelyre. 

Útlevél szükséges!    

A kikötői illeték külön fizetendő a helyszínen: gyermek (6 év alatt): 2 EUR/fő; felnőtt: 15 
EUR/fő. 

Ár: kb. 43 EUR 

  

 SYMI 

Az Égei-tenger ékszerdobozaként emlegetett sziget méltán érdemelte ki becenevét. 
Katamarán hajónkkal jutunk el a szivacshalászairól, hajóácsairól, valamint a hegyoldalban 
elhelyezkedő festői házikóiról híres szigetre. Meglátogatjuk a zarándokhelynek számító 
Panormitis kolostort, mely híres a csodatévő, gyógyító erejű Szent Mihály ikonjáról, majd a 
fővárosban Symiben töltjük a délutánt, ahol a szivacshalászat mesterségével ismerkedhetünk 
meg, megkóstolhatjuk a helyi specialitást, a symi rákocskát, valamint egy csodálatos strand 
várja a fürdőzni vágyókat. 

Visszaérkezés 18:30 körül, majd transzfer a szállásra. 

Ár: kb. 43 EUR 

    

A kirándulások magyar idegenvezetéssel minimum létszámhoz kötöttek.  
Az árak tájékoztató jellegűek, és bizonyos belépőjegyeket nem tartalmaznak. 

 


