
 

 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

RODOSZ VÁROSNÉZÉS (félnapos)  

Félnapos városnéző túránkat már a transzferbuszon megkezdjük, amikor is a busz végigvisz ben-

nünket Rodosz gyönyörű tengerparti útján. Rövid transzferút után megérkezünk túránk első 

helyszínére, Apollón antik kori olimpiai stadionjához, ahol egy vezetett idegenvezetés során 

megismerkedhetünk a varázslatos romok történetével. Rövid szabadidő és fotószünet után 

folytatjuk utunkat az óváros felé. Elsétálunk a történelmi városfal mellett, majd az Amboise 

Kapuján áthaladva megérkezünk Rodosz városba. Idegenvezetőnk segítségével megtekinthet-

jük és megismerhetjük történelmét a Lovagok Palotájának, a Lovagok Utcájának és az Archeo-

lógiai 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. Mindemel-

lett rengeteg fotótémát is találhatunk. A program a szállodába történő transzferekkel zárul. Fi-

gyelem! A program nem tartalmazza az ebéd árát!  

 

SZIGETTÚRA (egész napos)  

Az egész napos túra a sziget nyugati oldalán indul, ahol első állomásunk Filerimos városkája 

lesz. A városkában egy kb. 1 órás idegenvezetés keretében barangolhatunk a hangulatos utcá-

kon, gyönyörű tájakkal színezve, valamint betekintést nyerhetünk a monostor életébe is. Ezután 

utunkat a lenyűgöző tengerparti úton folytatjuk Embona városáig, ahol egy helyi tavernában 

egy ebéd (a program az ebédet tartalmazza) keretében betekintést nyerhetünk a híres görög 

konyha világába és átérezhetjük az igazi görög vendégszeretetet. Rövid szabadidő után tovább-

indulunk Sianna hegyi falucskájába, ahol egy rövid fotószünet keretében lehetőségünk nyílik 

egy kis sétára a falu hangulatos templomokkal övezett utcáin, valamint lenyűgöző panoráma-

képeket készíthetünk a környékről. Következő állomásunkon Monolithoson megcsodáljuk a vá-

rat. Ezután hazaútunk során áthaladunk Apollakia és Vati városkáján is. Figyelem! A program az 

italokat és a belépők árát nem tartalmazza!  

 

LINDOSZ (félnapos) 

Lindosz a sziget három antik városának egyik legszebbike. A túra során barangolunk a városka 

macskaköves utcáin, megtekintjük mozaikos udvarait, valamint tipikus fehér házikóit, miközben 

átérezhetjük máig meglévő középkori hangulatát. Ezután felmegyünk Athéna istennő templo-

mához, a hegyfok tetején található Akropoliszhoz, ahol rövid sétát teszünk az ókori oszlopsorok 

és a Via Sacra maradványai között. Lenyűgöző panoráma nyílik innen a városra és az öbölre. 

Innen láthatjuk, a gyakran Rodosz egyik jelképeként emlegetett szív alakú öblöcskét is. Hazafelé 

meglátogatunk egy tipikus helyi kerámia műhelyt is, ahol a gyártási technikák megismerése 
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után rövid vásárlásra is lehetőségünk nyílik. Figyelem! Az Akropoliszra hosszú lépcsősoron lehet 

feljutni, ezért a túra nem ajánlott mozgásszervi problémákkal rendelkező utasainknak! Felár 

ellenében azonban feljuthatunk szamárháton is! A túra során kényelmes cipő viselését javasol-

juk.  

 

SYMI ÉS PANORMITIS HAJÓKIRÁNDULÁS (egész napos)  

A túra reggel indul Rodosz központi kereskedelmi kikötőjéből, ahová transzferbuszokon uta-

zunk. Innen kihajózunk Symi szigetére, ahol egy rövid idegenvezetés után egy hosszabb szabad-

program keretében barangolhatjuk be a kis szigetecskét. A koradélutáni órákban áthajózunk 

Panormitis szigetére, ahol meglátogatjuk a méltán híres kolostort. A program végén visszaha-

józunk Rodosz szigetére. Az út időtartama általában reggel 8 körül indul és este 6 óra körül ér 

véget. A programváltozás jogát a szervező, illetve a hajótársaságok fenntartják maguknak, így 

előfordulhat, hogy a két szigetet fordított sorrendben látogatjuk meg. Figyelem! A program 

nem tartalmazza a belépőjegyek árát, valamint az ellátást!  

 

MARMARIS – TÖRÖKORSZÁG (egész napos) 

 A reggeli órákban kb. egy óra, tíz perces hajóút után érkezünk Törökországba, Marmarisba. Itt 

az útlevél ellenőrzés után transzferbuszokkal utazunk egy kellemes étterembe, ahonnan lenyű-

göző panoráma nyílik Marmaris városára. Itt lehetőségünk van egy könnyű reggeli elfogyasztá-

sára. Ezután utunkat egy aranyműves üzembe folytatjuk, ahol betekintést nyerhetünk a gyártás 

folyamatába és vásárolhatunk is. Innen buszokkal utazunk tovább egy tipikus török bazárba, 

ahol szabadidő keretében lehetőségünk nyílik vásárlásra, bebarangolhatjuk a nagy piacot, ahol 

átérezhetjük az igazi pezsgő török életérzést. A program után visszaérkezés Rodosz szigetére. 

Az út időtartama általában reggel 8 körül indul és este 6 óra körül ér véget. Figyelem! A túrára 

érvényes útlevél szükséges! Magyar állampolgárok részére Törökország vízummentes ország! 

A program nem tartalmazza a belépőjegyeket, valamint az ellátást!  

 

RODOSZ „BY NIGHT” 

A túra délután indul, a szálláshelyről egyenesen az óvárosba, a Szent Francisco templomhoz 

utazunk. Az óvárosba a Szent Athanasios kapun keresztül jutunk, ahol vezetett idegenvezetés-

sel végigsétálunk a keskeny macskaköves utcácskákon, és megismerkedünk a város erődítmé-

nyeivel, műemlékeivel és építészetével. Szabadidő keretében az óváros számos kis üzletében 

tradicionális görög szuvenírek vásárlására is lehetőség adódik, mint például bőráruk, ékszerek, 

stb. A szabadidő után az óváros helyi éttermében elfogyasztjuk a vacsoránkat. Vacsora után 

átsétálunk az újvárosba, a Mandraki kikötőbe, ahonnan egy kb. 45 perces rövid hajótúrát te-

szünk a kikötő körül. A program a hajóúttal ér véget, utána transzfer vissza a szálláshelyre, kb. 

16.00-22.00 óráig tart. Figyelem! Rossz idő esetén előfordulhat, hogy a hajóút elmarad, ebben 

az esetben az óvárosban van lehetőség hosszabb időt eltölteni.  

 



 

ÉSZAKI JEEP SAFARI 

A dzsip túra Kremasti település közeléből indul. A túra során átmegyünk a hegyeken, elhaladunk 

kisebb falvak mellett, átkelünk egy folyómedren élvezve a természeti gyönyörűségeket. A túra 

első szakasza kb. másfél órás lesz, élvezve a gyönyörű magaslati kilátást Rodosz városára. Az 

első állomásunk a Hét Forrás tó, amely Rodosz egyik legnevezetesebb látnivalója. Kis pihenő, 

kávészünet után folytatjuk utunkat a következő megállóig, amely Fountoukli, ahol meglátogat-

juk a helyi, XV. században épült kápolnát és megtölthetjük üvegeinket friss forrásvízzel. Innen 

folytatjuk tovább utunkat a göröngyös hegyeken át, majd leérkezünk az Égei-tengerhez. Dél-

után fél 3 körül érkezünk meg Fanes településre, ahol egy tengerparti barbecue keretében fo-

gyasztjuk el az ebédet, és olyan görög specialitásokat kóstolhatunk, mint souvlaki, tzatziki, va-

lamint megmártózhatunk a habokban és napfürdőzhetünk a parton. A kb. egyórás hazaút egy 

igazi felejthetetlen dzsipes kaland lesz tele mókával, izgalommal, majd kb. délután 5 óra felé 

megérkezünk a kiindulási pontra.  

 

DÉLI JEEP SAFARI  

A dzsip túra Kiotari településről indul és a sziget északi része felé tart. A túra elején áthaladunk 

Massari és Malona települések gyümölcsös ligetein, és első állomásunk a Hét Forrás tó lesz. Kis 

pihenő és szabadidő után folytatjuk utunkat a következő megállóig, amely Fountoukli, ahol 

meglátogatjuk a helyi, XV. században épült kápolnát és megtölthetjük üvegeinket friss forrás-

vízzel. Az ebédet Apollona településen fogjuk elfogyasztani gyönyörű kilátással az Attavyros-i 

hegyre, ahol elfogyasztjuk az ebédünket. A kis helyi étteremben lehetőség van megkóstolni a 

tradicionális helyi ízeket is. Ebéd után egy folyómedren keresztül átkelve majd a Gadouras tavat 

elérve rövid megállót tartunk egy fotózás erejéig.  

 

FELSZÍNI BÚVÁRKODÁS (félnapos) 

A program során a Foggia öböl két különböző pontján ismerkedhetünk meg a víz alatti élővilág-

gal. Búvárfelszerelés biztosított.  

 

JEEP SAFARI  

A program a gyönyörű természeti környezet, a fantasztikus panorámás kilátás, és az izgalmas 

terepvezetés ötvözete tradicionális görög falvak meglátogatásával és sok mókával. A túra saját 

vezetéssel vagy sofőrrel vehető igénybe. Saját vezetés 23 éves kor felett lehetséges, és szükség 

van két évesnél régebbi jogosítványra. Figyelem: 4 éven aluli gyermekek nem vehetnek részt a 

programon. 

 


