RODOSZ FAKULTATÍV PROGRAMOK 2019.

Rodosz városnézés:
Városnéző kirándulásunkat már a transzferbuszon megkezdjük, amikor is a busz végig visz bennünket
Rodosz gyönyörű új városán keresztül az óvárosba. Rövid transzferút után megérkezünk a program első
helyszínére Apollón ősi olimpiai stadionjához és templomához, majd egy vezetett túra során
megismerkedhetünk a varázslatos romok történetével. Idegenvezetőnk segítségével megtekinthetjük
a Nemzeti Színházat és megismerhetjük történelmét a Lovagok Palotájának, a Lovagok Utcájának és az
Archeológiai Múzeumnak is. Ezután szabadidő következik, ami alatt barangolhatunk a hangulatos kis
sikátorokban, kedvünkre vásárolhatunk a szuvenír boltokban vagy akár beülhetünk egy könnyű ebédre
az egyik tavernába, de érdemes kipróbálni a méltán híres görög fagylaltot is. Mindemellett rengeteg
fotótémát is találhatunk. A program a szállodába történő transzferekkel zárul.

Symi, az Égei-tenger ékszerdoboza hajókirándulás:
A túra reggel indul Rodosz központi kereskedelmi kikötőjéből, ahová transzferbuszokon utazunk. Innen
kihajózunk Symi szigetére, ahol Yalos falujába érkezünk, ahol tradicionális boltokban vásárolhatunk és
helyi éttermekben ebédelhetünk. A hajónk tovább indul a sziget déli részére, ahol Panormitis
kolostorát és a múzeumot tekinthetjük meg. A program végén visszahajózunk Rodosz szigetére, majd
transzferrel vissza a szállodákba.

Blue Cruise hajókirándulás:
Fantasztikus lehetőségünk nyílik képeket készíteni a legszebb panorámáról Rodosz keleti részétől
egészen a déli részéig. Első állomásunk a híres Anthony Quinn öböl, ahol az Oscar díjas filmet a
„Navarone ágyúi”-t forgatták. Itt alkalmunk nyílik úszni a tengerben. Utunkat tovább folytatva a
smaragdzöld vizű Tsambika homokos tengerpartjánál is megállunk egy rövid fürdőzésre, majd Lindos
öblében kikötünk, ahol bebarangolhatjuk a várost, pihenhetünk és gyönyörködhetünk Rodosz egyik
leghíresebb homokos partján. Visszafelé hajóutunk során még egyszer felfrissülhetünk Stegna
tengerpartján. Utunk végén a déli parton lakó vendégeink utolsó állomása a Stegna öböl, míg a többi
utasunk Mandraki öbölbe érkezik meg. Az ár nem tartalmazza a belépőt az Akropoliszba.

Land Rover jeep túra:
Rodosz központjából indulunk jeepekkel (4x4) egészen végig a sziget keleti részen Kolymbia
településéig, ahol megállunk egy gyors frissítőre. Utunkat a német- olasz háború útvonalán folytatva
történelmi információkkal gazdagodhatunk a helyi életmódról, kis falucskákról, monostorokról és
kápolnákról. Sűrű növényzet közt húzódó off-road útvonalunk vadregényes tájakon át egészen Kritinia
falujáig vezet, ahol egy helyi tavernában fogyasztjuk el ebédünket. Ebéd után visszaindulunk
szállodáink felé, útközben azonban lehetőségünk lesz megcsodálni a sziget északi, keleti és déli táj
szépségeit, fantasztikus fényképeket készíthetünk.

Rodosz főbb nevezetességei:
Egy nap alatt megtekinthetjük Rodosz főbb nevezetességeit. Első állomásunk Kallithea Forrásának
emlékműve és csodás partja. Utunkat a Mandraki öböl felé vesszük, ahol pazar kilátás tárul elénk,
többek között megcsodálhatjuk Rodosz nyugati részét. Ezután utunk Filerimos hegyre vezet, ahol
számos ősi városkát látogatunk meg, valamint egy kolostort, illetve Ialyssos Akropoliszát. Apollona
városa a következő megállónk, ahol egy helyi tradicionális boltban megkóstolhatjuk a Souma nevű híres
helyi italt, valamint a helyi múzeumot is megtekinthetjük. Ebédünket egy helyi tavernában
fogyaszthatjuk el, ahol lehetőségünk nyílik a megkóstolni a csodálatos görög meze-t. Utunk
folytatásaként Profitis Ilias hegye felé vesszük az irány, ahol egy rövid kávészünetet tartunk. Utunk
utolsó állomása Rodosz sziget egyik leghíresebb monostorához vezet, a Fountoukli monostorhoz.

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások
aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint az árakról a helyszínre
érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok
tájékoztató jellegűek.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében
tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásomként változik, erről minden esetben helyi
képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizettet
részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi
képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat
kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program
változtatására.

