
 

 

 

 

 

 

 
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 

Ελάτε να γιορτάσουμε την Πασχαλιά ψήνοντας αρνιά δίπλα στις πισίνες 

Ευχηθείτε με ουζάκι και μεζεδάκια που θα προσφέρονται κατά το σούβλισμα με 
άφθονο γλέντι και χορό μέχρι αργά 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Πασχαλινό Γλέντι με τον Αντώνη Σιγανό, την ορχήστρα του και  

πολλές εκπλήξεις!!! 

 

 

 

 

Α΄  έκδοση 08/02/2022 4 Ημέρες 5 Ημέρες  

Ξενοδοχείο-
Περιοχή 

Τύπος 
Δωματίου 

Διατροφή 
Τιμή 

Ενήλικα 

1 Παιδί 
έως 12 

χρ. 

Τιμή 
Ενήλικα 

1 Παιδί 
έως 12 

χρ. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Parthenon 3*, 
Πόλη 

Standard Πρωϊνό 245€ 165€ 265€ 165€ 
ΧΩΡΙΣ 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ 

Athena 3*, Πόλη 

Standard 

Πρωϊνό 

255€ 175€ 275€ 175€ 
ΧΩΡΙΣ 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ 
Superior 265€ 175€ 295€ 175€ 

Mediterranean 4*, 
Πόλη 

Side SeaView Ημιδιατροφή 365€ 225€ 405€ 235€ 

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
RODOS PALACE 

Rodos Palace 5*, 
Ιξιά 

 

SeaView 
Executive 

Ημιδιατροφή  

(τα εορταστικά 

γεύματα 
περιλαμβάνονται) 

Εάν επιθυμείτε 

ALL INCLUSIVE: 
+12,50€ την ημέρα 

ανά ενήλικα 

355€ 225€ 415€ 235€  

Premium 
SeaView 

405€ 225€ 445€ 235€ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ 

ΤΟ 2018 

Garden Suites 

(2 +2) 
1415€ 1635€ 

FAMILY ROOMS                                 
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ & 2 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12ΧΡ.), 

ΔΙΧΩΡΑ 

2 Executive 
Connectng 

SeaView 

 

1415€ 1635€ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  

4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ή 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, 

ΔΙΧΩΡΑ 

 

Πάσχα στην Ρόδο 
 

Η απόλυτη εκδρομή 4 & 5 Ημέρες 
 

21 & 22 Απριλίου 2022 



  

Στις τιμές περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειστήρια οικονομικής θέσης με 1 χειραποσκευή και 1 βαλίτσα εως 23 κιλά 
ανά άτομο 

 Την διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

 Διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Φ.Π.Α 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Το All Inclusive στο Rodos Palace, περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και 
βραδινό. Στο μεσημεριανό και στο βραδινό μπορείτε να επιλέξετε 1 μπουκάλι 
μπύρα ή 1 ποτήρι κρασί ή αναψυκτικό. Στην διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να 
καταναλώσετε αλκοολούχα ποτά εκτός από Cocktails 

 Το  Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, η ημιδιατροφή αντικαθίσταται 
από τα Εορταστικά γεύματα. 

 

 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι Αεροδρομίων 38€ 

 

 

 

 

 

 

 

Το πασχαλινό γλέντι θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες λόγω Covid 
 
 

 
 
 

 

 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN/OA: 

 

     21/04/2022, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟΔΟΣ, 14.05-15.15 

 
 
 
 

   25/04/2022, ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 15.55-17.10 

   22/04/2022, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟΔΟΣ, 14.05-15.15 

     25/04/2022,  ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,  15.55-17.10 
 

   

           
 

Εκδρομές/Μεταφορές: 
69€ o κάθε ενήλικας, το κάθε παιδί έως 12 χρονών 50€ 

Ενοικίαση  Ι.Χ  
για 4 Ημέρες:  A΄ Κατ. : 99€, Β' Κατ.: 125€ 

  για 5 Ημέρες: A΄ Κατ.: 125€,  Β' Κατ.:  145€ 



                      

 

 

 

 

 

 

 

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη-Ρόδος(Μ. ΠΕΜΠΤΗ) 
Συγκέντρωση  στο  Αεροδρόμιο Μακεδονία  και  Αναχώρηση με απευθείας πτήση  για  
Ρόδο. Άφιξη  στο Αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο της  
επιλογής  σας  και  χρόνος  ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με  το νησί . 
Διανυκτέρευση.  

 
2η Ημέρα: Ρόδος (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
Ελεύθερη μέρα για όσους επιλέξουν την 5ήμερη εκδρομή. 
Εναλλακτικά-ολοήμερη εκδρομή στην Σύμη ή στην Χάλκη 
Πρόγευμα. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα αξιοθέατα της 
μεσαιωνικής πόλης . Επίσκεψη  στην  πραγματικά  πλούσια  αγορά  του  
νησιού  όπου μπορείτε να  αγοράσετε  τις  γνωστές  ομπρέλες  αλλά και  
διάφορα  αναμνηστικά . Ποιοτικές  αγορές  όλων  των  ειδών, μπορείτε  να  
κάνετε  και στην  Παλιά  πόλη ή στην  αγορά  της  πλατείας  Κύπρου 
.Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο  σας  και  το  βράδυ  μπορείτε  να  
παρακολουθήσετε  την  ακολουθία  του  Επιταφίου  στο  γραφικό  εκκλησάκι  
της  Παναγίας  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. Διανυκτέρευση. 

 
3η Ημέρα: Ξενάγηση πόλης – Λίνδος - Καλλιθέα- 
Παναγιά Τσαμπίκα (Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 
Μετά το πρόγευμα ανοίγουμε τον κύκλο της γνωριμίας μας με το νησί του ήλιου, με την 
ξενάγηση της πόλης της Ρόδου. Θα επισκεφθούμε τον λόφο του Μόντε Σμιθ με τα 
ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης, του Ναού του Απόλλωνα και του αρχαίου σταδίου απ’ 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε  πανοραμικά την μεσαιωνική πόλη της 
Ρόδου. Στην  συνέχεια θα περπατήσουμε  στην  παλιά  πόλη  της  Ρόδου  όπου θα 
έχουμε   την  ευκαιρία να δούμε  το  Κάστρο  του  Μεγάλου Μαγίστρου και  την  περίφημη  
οδό  των Ιπποτών . Συνεχίζοντας την γνωριμία μας με το νησί, επισκεπτόμαστε το 
ανατολικό τμήμα του. Θα  επισκεφθούμε  τα  περίτεχνα  Λουτρά  της  Καλλιθέας  και 
περνώντας από το   κοσμοπολίτικο θέρετρο Φαληράκι με τα περίφημα εργαστήρια 
κεραμικών του, και την  Παναγία  Τσαμπίκα  φθάνουμε στη γραφική Λίνδο με την 
παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική. Το  βράδυ  μπορείτε  να  παρακολουθήσετε  
την  ακολουθία  της Αναστάσιμης  Λειτουργίας  στο  εκκλησάκι  της  Παναγίας  
Φανερωμένης, λίγα μόλις μέτρα από το Rodos Palace ή στην όμορφη  
εκκλησία  του  Ευαγγελισμού  στην  πλατεία  του  Δημαρχείου. Διανυκτέρευση. 
 
 
 

 
 

 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 
Ρόδος: Πάσχα με τους Ιππότες 

 
Το Πάσχα στην Ρόδο, μια φωτιά καίει για μέρες και μέρες. 

Την Μεγάλη Πέμπτη οι Ροδίτες ανάβουν τον «Καλαφούνο», που έχουν 
έναν σπουδαίο λόγο να τροφοδοτούν συνέχεια με προσανάμματα μέχρι 

την Κυριακή του Πάσχα, όταν κάψουν τον Ιούδα. Στην Ανάσταση το 
κάστρο των Ιπποτών φωτίζεται από άπειρα πυροτεχνήματα που σκάνε 

στον ουρανό λούζοντας με φως την μεσαιωνική πόλη.  
Το Πάσχα στη Ρόδο δεν είναι απλά μια απόδραση, είναι ένα ταξίδι πίσω 

στον χρόνο, σε μια εποχή που όλα ήταν μυστηριακά, κατανυκτικά, 
ατμοσφαιρικά. 

 



4η Ημέρα:  Κυριακή του Πάσχα 
(ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΟ  RODOS  PALACE )  
Πρόγευμα και  στην  συνέχεια η  ημέρα  είναι  στην  διάθεση  σας  για  το  Πασχαλινό  
γλέντι   με  πλούσια εδέσματα  όπως  παραδοσιακό αρνί στη  σούβλα και άλλα, με  τη  
συνοδεία  ζωντανής  μουσικής από τοπικά  συγκροτήματα . Διανυκτέρευση. 
 
5η Ημέρα: Ρόδος-Φιλέρημος-Πεταλούδες (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ) 
Πρωινό και ολοκληρώνοντας την όμορφη γνωριμία μας με το νησί, επισκεπτόμαστε το 
δυτικό τμήμα του νησιού, την Φιλέρημο και την πανέμορφη κοιλάδα με τις πεταλούδες, 
μοναδικό βιότοπο της πεταλούδας Panaxia Quantripunctari . Στην  συνέχεια  μεταφορά  
στο  Αεροδρόμιο  Διαγόρας  και  επιστροφή  στην  Θεσσαλονίκη .  
 
Εναλλακτικά την 2η ή την 3η ημέρα μπορείτε να εμπλουτίσετε το πρόγραμμα σας, 
επισκεπτόμενοι την γραφικά Σύμη ή την Χάλκη   

 
Σύμη, πρόκειται για ένα νησί που μαγεύει από την πρώτη στιγμή κιόλας  που το πλοίο θα 

πλησιάσει στο λιμάνι του Γιαλού καθώς τα παραδοσιακά αρχοντικά σπίτια απλώνονται 
αμφιθεατρικά και μέχρι την κορυφή του λόφου του Κάστρου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την 
Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης. Πολιούχος της Σύμης, προστάτης της Δωδεκανήσου και 
παραστάτης των ναυτικών και των σφουγγαράδων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης τιμάται 
από τους Συμιακούς, αλλά και τους Δωδεκανησίους σε όλη την οικουμένη. Η μονή του, που 
βρίσκεται στον κόλπο του Πανόρμου της Σύμης, από όπου έχει λάβει την προσωνύμιά της, έχει 
καταστεί πανελλήνιο προσκύνημα.  Μπορούμε να περιηγηθούμε  στο κτιριακό συγκρότημα του 
μοναστηριού που ενίσχυσε την Ελληνική Επανάσταση και διαθέτει 2 μουσεία, το λαογραφικό και το 
μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης. Τα νεοκλασικά  σπίτια της Σύμης στολίζουν τις πλαγιές των 
βουνών του νησιού και δένουν με περισσή αρμονία με το φως ενός περίλαμπρου ήλιου που τη 
λούζει από τις πιο ψηλές κορφές ως τις θαυμαστές απόκρημνες ακτές . Αναχώρηση με το πλοίο για 
τη Ρόδο. 
 

Χάλκη, oι στίχοι από την Ιθάκη, το ποίημα-ορόσημο του Καβάφη, συνοδεύει το νου μας καθώς 

πλησιάζουμε το λιμάνι της Χάλκης, αφενός γιατί αντικρίζουμε την εκτυφλωτική του ομορφιά για 
πρώτη φορά και αφετέρου, γιατί το ταξίδι αυτό, δεν ήταν ποτέ προγραμματισμένο. «Ποτέ δεν έχεις 
δεύτερη ευκαιρία για να κάνεις την πρώτη εντύπωση», λένε οι Άγγλοι κι απ’ ότι φαίνεται το 
ενστερνίζεται απόλυτα η Χάλκη, ξελογιάζοντας τους ταξιδιώτες που καταφθάνουν με τα πλεούμενα 
σχίζοντας τα καταγάλανα νερά, καθώς το πολύχρωμο σώμα της από δίπατα και τρίπατα, 
κεραμόσκεπα σπίτια, ορθώνει το ανάστημά της από τον λόφο ως τη θάλασσα. Όλοι σπεύδουν να 
την φωτογραφίσουν. Κανείς δεν της αντιστέκεται. Περιδιαβαίνοντας μετά από λίγο στον όμορφο 
οικισμό, απότοκο της οικονομικής άνθησης που γνώρισε το νησί, στα μέσα του 19ου αιώνα 
εξαιτίας του εμπορίου, δεν μπορείς παρά να αποθεώσεις τη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Το Κάστρο 

επιβάλλει την παρουσία του σε αυτή την τοποθεσία-παρατηρητήριο. Καθώς περιδιαβαίνετε την 
επιβλητική ησυχία της ιστορίας του κάστρου, μην προσπεράσετε την ερειπωμένη εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, καθώς ακόμα διακρίνονται οι τοιχογραφίες που χρονολογούνται μεταξύ 15ου και 
17ου αιώνα. Απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν την ηρεμία και την καλαισθησία. 
 

 

 


