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Pillangók völgye és Chalki-sziget
Ez a kirándulás egy egyedülálló természeti élményt nyújt a pillangók völgyébe, ahol a vörösesbarna
mintás pillangók milliói telepednek meg a sziklákon és fák törzsein. A pillangók völgye egy egyedülálló
ökológiai terület, mely fenyő és tatárfákkal, vízesésekkel és számos patakkal várja az ide látogatókat.
A keskeny kőösvényekkel, a kis hidakkal és a tavirózsákkal benőtt tavakkal, egy természetes
környezetben, oázisban találja magát az ide látogató.
Ezután áthajózunk a festői Chalki-szigetre, melyet a Béke és Barátság szigetének is neveznek. A
hajóról élvezhetjük a festői látványt, a vörös téglaházakat. Miután kikötöttünk, rövid séta tehető a kis
faluban, vagy elfogyaszthatjuk ebédünket a helyi tavernában, valamint pihenhetünk a sziget egyetlen
strandján.
A kirándulás angol és német nyelven zajlik. A program nem tartalmazza a belépőjegyeket, valamint az ellátást!

Ár: 50 €

Symi sziget
Egy utazás, amelyre sokáig emlékezni fog!
Festői pasztellszínű házak sorakoznak egymás után, és amint megérkezünk a kikötőbe, igazi
színrobbanást fogunk átélni az azúrkék tengeren ringatózó, élénk színű halászhajókkal. A városban
sétálgatva megcsodálhatjuk a 3000 lakosú sziget 200 kolostorának és kápolnájának egyikét, de
vásárlásra is van lehetőségünk, mely során érdemes néhány pillantást vetnünk a természetes
szivacsokra. Másszon fel a Kali Strata, “a jó út” 400 lépcsőfokán, és érkezzen meg egy erőd lenyűgöző
maradványaihoz. Fáradozását gyönyörű kilátással jutalmazza majd a városra és a tengerre nyíló
kilátás.
A program nem tartalmazza a belépőjegyeket, valamint az ellátást!

Ár: 55 €

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon
feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát
partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen,
helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Szigettúra
Tökéletes lehetőség gyönyörű képeket készíteni a fedélzetről, miközben a hajó Rodosz keleti és déli
partjainál halad. Az első megálló az Antony Quinn strand smaragdzöld vizénél lesz, ahol a híres
"Navarone ágyúi" című filmet forgatták. Itt lehetőségünk lesz úszni vagy búvárkodni. A második
megálló a Tsambika strandon less, mely Rodosz egyik legnépszerűbb aranyhomokkal borított
partszakasza. Következő megállónk Lindos-öböl, ahol bőven lesz időnk felfedezni Lindos híres faluját,
pihenni és élvezni Rodosz szigetének egyik legszebb és leghíresebb homokos strandját. A kirándulás
nem tartalmazza az Akropoliszra történő idegenvezetést azonban egyénileg megtekinthető a
szabadidő alatt. (Az Akropoliszra hosszú lépcsősoron lehet feljutni, ezért a túra nem ajánlott
mozgásszervi problémákkal rendelkező utasainknak! Felár ellenében azonban feljuthatunk
szamárháton is). Az utolsó rövid megálló a Stegna strandon lesz, mielőtt visszatérnénk a kikötőbe.
A program nem tartalmazza a belépőjegyeket, valamint az ellátást! A kirándulás angol, német és francia nyelven
zajlik.

Ár: 41 €

Rodosz „By Night”
Ez a kirándulás ideális mindazoknak, akik pihenni szeretnének, de egyúttal szeretnék felfedezni
Rodosz óvárosát is, a nap legjobb szakaszában – az éjjeli kivilágítással.
A középkori város a 14. századból származó várral és sok kis kanyargós sikátorával tökéletes választás
egy esti sétára. Az estét egy görög tavernában koronázzuk meg, ahol igazi görög finomságokat
szolgálnak fel részünkre a vacsora alkalmával.
A kirándulás angol és német nyelven zajlik, kis létszámú csoporttal, csak felnőtt vendégek részére.
A program nem tartalmazza a belépőjegyeket, valamint az italfogyasztást a vacsora során!

Ár: 58 €

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon
feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát
partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen,
helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Land Rover túra
Fedezze fel Rodoszt, a „lovagok szigetét” más szemszögből, szafari túráink egyikén a sziget északi vagy
déli részén. Látogasson el a hagyományos falvakba, élvezze Rodosz természeti szépségeit, a hegyek
fantasztikus panorámáit, és hagyja magát lenyűgözni a görög vendégszeretet által. Kóstolja meg a
tradicionális helyi ételeket, és élvezze a görög borokat, távol a nyüzsgéstől és a zsúfolt helyektől.
Ezzel a kirándulássorozattal vendégeink még több élményt kaphatnak, extra információkkal,
korlátozott – kis létszámú csoportokban.
Minden további költség, mint a belépődíjak, valamint az ebéd már benne vannak a kirándulás árában.
Megjegyzés: Észak túra: kb. 7-8 óra, 160 km távolság, 647 m szintkülönbség. Déli túra: kb. 7 óra, 180 km távolság,
500 m szintkülönbség. A program angol és német nyelven zajlik.

Ár: 105 €- 130 €

Vitorlázás
Csodálatos tájak, türkizkék víz, lenyűgöző kilátás és a vad természet, amely utunkat egy felejthetetlen
élménnyé teszi. Induljunk Lindosból vagy Rodoszból, és élvezzük ezt az egyedülálló napot a Földközitengeren. A fedélzeten búvárfelszerelés is rendelkezésre áll. Csatlakozzon egy kis csoportos
vitorlázáshoz és látogasson el a legszebb tengerpartokra Rodoszon.
A program angol nyelven zajlik és tartalmazza az ebédet, italokkal.

Vitorlázás – naplementekor
Csatlakozzon egy kiscsoportos vitorlázáshoz, és élvezze a 3 órás hajókázást a naplemente alatt.
Induljunk Lindosból vagy Rodoszból, és élvezzük ezt az egyedülálló estét a Földközi-tengeren. A
fedélzeten gyümölcsöt és gyümölcssalátát szolgálnak fel borral, sörrel vagy üdítővel együtt.
A program angol nyelven zajlik.

Ár: információ a helyszínen

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon
feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát
partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen,
helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050

