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Για να δείτε τη Ρόδο
αυτό το Πάσχα σας
προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας
πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη
χώρα σε προνομιακές τιμές
-Εφόσον
επιθυμείτε
ενοικίαση
αυτοκινήτου
με
παραλαβήπαράδοση στο αεροδρόμιο της
Ρόδου
-Πρόγραμμα ξεναγήσεων
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ρόδος

4&5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και αναχώρηση με απευθείας πτήση. Άφιξη στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με το νησί Δείπνο στο ξενοδοχείο

2η ημέρα: ΡΟΔΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - Μ.Παρασκεύη)
Ελεύθερη ημέρα για να περιηγηθείτε στην πόλη της Ρόδου και για μία επίσκεψη στην πραγματικά πλούσια αγορά του νησιού. το βράδυ μπορείτε να
παρακολουθήσετε την ακολουθία του επιταφίου στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς Φανερωμένης λίγα μόλις μέτρα από το Rodos Palace, ή στην παλιά
πόλη, στην εκκλησία του Αγ.Φανουρίου, όπου γίνεται και η περίφημη αναπαράσταση των παθών του Χριστού. Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΝΔΟΣ (Μ.Σάββατο)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό ενυδρείο, το μοναδικό πανόραμα της
Ρόδου και τον λόφο του Μόντε Σμίθ και θα περπατήσουμε στη παλαιά μεσαιωνική πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο του μεγάλου
Μαγίστρου και την περίφημη οδό των ιπποτών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Λίνδο με την επιβλητική της ακρόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο RODOS PALACE ή στην
όμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού, στη πλατεία του δημαρχείου. Αργότερα ακολουθεί Εορταστικό δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (Κυριακή του Πάσχα)
Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεση σας για το πασχαλινό γλέντι, με πλούσια εδέσματα όπως παραδοσιακό αρνί στη σούβλα, καθώς επίσης
και άφθονο κρασί Απολάυστε το παραδοσιακό γλέντι με την συνοδεία ζωντανής μουσικής από τοπικά συγκροτήματα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η ημέρα: ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δευτέρα του Πάσχα)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, όπου θα περιηγηθούμε στο γραφικό μοναστήρι στη Φιλέρημο. Μετά θα καταλήξουμε στην
μοναδική για την ομορφιά της, κοιλάδα των Πεταλούδων. Απολαύστε τον περίπατο σας στο μοναδικό αυτό χώρο αναπαραγωγής και χαρείτε το μεγαλείο
της φύσης. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση.

RHODOS PALACE 5*
Σε ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το πολυτελές Rodos Palace προσφέρει πολυτελείς ανέσεις, όπως 3 εξωτερικές πισίνες, 5 εστιατόρια, μπαρ και
lounge. Τα 14 γραφικά οικοδομικά τετράγωνα, που αποτελούνται από σουίτες με κήπο, είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο το θέρετρο. Με άφθονο χώρο
και εξαιρετικό design, είναι ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν απομόνωση και ποικίλες πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Δίπλα
στο Rodos Palace Hotel Tower βρίσκεται η Πτέρυγα Executive VIP. Οι δύο αυτοί χώροι προσφέρουν καταλύματα που συνδυάζουν καλαίσθητη διακόσμηση,
υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όμορφη θέα στη θάλασσα. Οι επισκέπτες του Rodos Palace μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία εστιατορίων,
υπαίθριων και κλειστών, που σερβίρουν εξαιρετική ελληνική και ευρωπαϊκή κουζίνα. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε σε
δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών και ιστιοπλοΐα. Απέχει μόλις 500μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυσού,
ενώ η άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη της Ρόδου βρίσκεται πολύ κοντά με το αυτοκίνητο.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ RODOS PALACE

- Μ. Παρασκευή: Πλούσιο μπουφέ δείπνο µε νηστίσιµα και όχι μόνο!!
- Μ. Σάββατο: Κόκκινα αυγά, λαμπάδες, τσουρέκια και αναστάσιµο παραδοσιακό δείπνο με συνοδεία µουσικής.
- Κυριακή του Πάσχα: Ευχηθείτε με ουζάκι και μεζεδάκια που θα προσφέρονται κατά το σούβλισμα με άφθονο γλέντι και χορό μέχρι αργά
Ελάτε να γιορτάσουμε την Πασχαλιά ψήνοντας αρνιά δίπλα στις πισίνες
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πασχαλινό Γλέντι με τον Αντώνη Σιγανό, την ορχήστρα του και πολλές εκπλήξεις!!!

ΡΟΔΟΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
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5 ΗΜΕΡΕΣ

Ξενοδοχείο

Τύπος
δωματίου

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

Παιδί έως
12 ετών

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

Παιδί έως
12 ετών

PARTHENON 3*

standard

Πρωινό

225

125

245

125

ΑΤΗΕΝΑ 3*

standard

Πρωινό

235

135

255

135

Πόλη
Πόλη

MEDITERRANEAN 4*
Πόλη

-

side sea view

Ημιδιατροφή

sea view
executive
premium sea
view
RODOS PALACE 5*
Ιξιά

garden suites

Ημιδιατροφή
(περιλαμβάνει
τα εορταστικά
γεύματα)

2 connecting
sea view,
executive
BELLEVUE 5* SUITES
Πόλη

Παρατηρήσεις

family
rooms

Ημιδιατροφή
(περιλαμβάνει
τα εορταστικά
γεύματα)

315

185

365

195

Το Αναστάσιμο
δείπνο & το
Πασχαλινό γεύμα
δίνονται στο Rodos
Palace

325

185

385

195

-

355

195

415

215

Ανακαινισμένα το
2018
FAMILY ROOMS

(2 ενήλικες & 2 παιδιά
έως 12 ετών)

1285

1485

1255

1465

Ιδανικό για
4 ενήλικες ή
οικογένειες

1365

1595

Τα family είναι
δίχωρες σουϊτες

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES - Φόροι αερ. 31 ευρώ
25 & 26/04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ 14:00 - 15:05 & 29/04 ΡΟΔΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15.40 - 16.50
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: 70€ ΕΝΗΛΙΚΑΣ & 50€ ΠΑΙΔΙΑ
Ενοικίαση ΙΧ για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ:
4 ημέρες Κατηγορία Α 90€, κατηγορία Β 115€
5 ημέρες Κατηγορία Α 115€, κατηγορία Β 135€

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων &
δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Για τις εκδρομές στην Ελλάδα:
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο
φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.
Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται
οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς
και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

