
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Καστελλόριζο 
 

 

 

 

 

 

6 Ημέρες στο ακριτικό νησί 
 

 
Γιατί στο Καστελλόριζο; 
 
Γιατί στο γραφικό Καστελλόριζο θα βρείτε ένα ειδυλλιακό τοπίο με γραφικά σπίτια αμφιθεατρικά 
χτισμένα πάνω από την θάλασσα, μικρούς κόλπους με γαλαζοπράσινα νερά και φιλόξενους ανθρώπους 
που δεν αφήνουν τον τόπο τους προτιμώντας τους χαλαρούς ρυθμούς και την απουσία άγχους πάνω στο 
νησί. Αίσθηση που θα νιώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα πατήσετε το πόδι σας στο 
νοτιονατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
 
Το Καστελλόριζο – Μεγίστη κατά την αρχαιότητα - έχει σπουδαία ιστορική διαδρομή, η οποία ξεκινά από 
τα πρώιμα χρόνια της νεολιθικής εποχής. Ως Μεγίστη ταξίδεψε στο χρόνο μέχρι τον Μεσαίωνα, όταν οι 
Ιωαννίτες Ιππότες έχτισαν εδώ, στη κορυφή του κοκκινωπού βράχου που υψώνεται πάνω από το λιμάνι, το 
Castello Rosso. Το κάστρο με τα υπερύψηλα διπλά τείχη και τις πολεμίστρες - ένα από τα ισχυρότερα 
οχυρά του Αιγαίου πελάγους - χάρισε το όνομά του στον οικισμό και σ’ ολόκληρο το νησί. Στα τέλη του 
19ου αι., το Καστελλόριζο γνώρισε μεγάλη οικονομική και πληθυσμιακή ακμή, χάρη στην ανάπτυξη της 
ναυτιλίας και της αλιείας. Την οικονομική ευημερία των κατοίκων μαρτυρούν τα πανέμορφα αρχοντικά 
που απλώνονται κατά μήκος της παραλίας, του «Κορδονιού», όπως ονομάζουν οι ντόπιοι. Το νησάκι των 9 
τ.χλμ. αναδύθηκε από την ακριτική του απομόνωση μόλις την τελευταία εικοσαετία με αφορμή τα 
γυρίσματα της βραβευμένης με Όσκαρ ιταλικής ταινίας «Mediterraneo», που ξενάγησε με τον καλύτερο 
τρόπο το διεθνές κοινό στην ανόθευτη ομορφιά του Καστελλόριζου.στιγμή που θα πατήσετε το πόδι σας 
στο νοτιονατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε ακόμα: 

• Το κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών (14ος αι.), στην αριστερή πλευρά του λιμανιού. Βρίσκεται στο Καστέλλο Ρόσσο, τον λόφο με 
τα κόκκινα βράχια. 
• Τον ναόσχημο λυκιακό τάφο του 4ου αι., λαξεμένο κάτω από το κάστρο. 
• Το Διαχρονικό – Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγίστης, στο «Κονάκι», όπως ονομάζεται το ιστορικό διατηρητέο κτίριο όπου 
στεγάζεται. Ξεχωρίζει η αίθουσα που είναι αφιερωμένη στην αρχαία Μεγίστη, ενώ στις υπόλοιπες εκτίθενται αντικείμενα από τα 
παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι τη μεταβυζαντινή περίοδο. 
• Το Παλαιόκαστρο, το σημαντικότερο και αρχαιότερο μνημείο του νησιού. Στον περίβολο βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγίας 
του Kάστρου και του Aγίου Στεφάνου, ενώ ακριβώς από κάτω, οι αχέρες, δέκα δεξαμενές νερού, κατασκευασμένες την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. 
• Τα Κυκλώπεια Τείχη τα οποία απαντώνται σε διάφορα σημεία του νησιού. Τα μεγαλύτερα τμήματα θα τα δείτε στην περιοχή του 
Κάμπου, στο Παλαιόκαστρο και στο λόφο Μούντα. 

Ένα νησί χωρίς… παραλίες 

Μπορεί το Καστελλόριζο να μη διαθέτει απλωτές παραλίες και χρυσές αμμουδιές αλλά θα αποζημιωθείτε και με το παραπάνω 
απολαμβάνοντας δροσερές βουτιές στο Μανδράκι, στις Πλάκες, στο Φάρο, στο Κάβο ή στο λιμάνι. Σε πολλά σημεία υπάρχουν 
εξέδρες και σκάλες για να χαρείτε με ευκολία την πεντακάθαρη θάλασσα. Βαρκάκια θα σας μεταφέρουν στα κοντινά νησάκια και 
τις βραχονησίδες: στη Ρω, με τη μικρή αμμώδη παραλία – επισκεφθείτε και το συγκινητικό μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη (Κυρά 
της Ρω), που επί δεκαετίες ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία -, στη Στρογγύλη και τον Άγιο Γεώργιο με το ομώνυμο 
εκκλησάκι.  



 

Το καλύτερο το κρατήσαμε για το τέλος και δεν είναι άλλο παρά μια εκδρομή με καΐκι στο Γαλάζιο Σπήλαιο, το μεγαλύτερο και 
ωραιότερο από τα ενάλια σπήλαια της Ελλάδας. Βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του νησιού και είναι διεθνώς γνωστό για τον πλούσιο 
«στολισμό» του με σταλακτίτες που δημιουργούν μοναδικό θέαμα. Το γαλήνιο νερό, καθώς φωτίζεται από τις ανταύγειες των 
ακτινών του ήλιου, μοιάζει με έναν τεράστιο γαλαζοπράσινο καθρέφτη με μυριάδες ιριδισμούς. Το σπήλαιο ονομάζεται και «Σπηλιά 
του Παραστά» ή Φώκιαλη, καθώς λέγεται πως εδώ φωλιάζουν φώκιες monbachus monachus. Aκόμα νοτιότερα θα βρείτε το, 
επίσης σημαντικό, σπήλαιο Κολώνες. 

6 ημέρες- 5 διανυκτερεύσεις  
(3 δ/σεις στο Καστελλόριζο και 2 δ/σεις στην Ρόδο) 

 
αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα για όλο τον 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 
1η ΗΜΕΡΑ, Θεσσαλονίκη-Ρόδος: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Αναχώρηση για Ρόδο στις 14:00 με πτήση 
της AEGEAN AIRLINES.Άφιξη στις 15:05.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ, Ρόδος-Καστελλόριζο : Αναχώρηση για Καστελλόριζο στις 10:00,άφιξη στις 13:40.Τακτοποιήση στα δωμάτια 
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ, Καστελλόριζο : Αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην Γαλάζια Σπηλιά, νησί Ρω και γύρο του 
νησιού. Επιστροφή το απόγευμα . Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ,  Καστελλόριζο: Ημέρα  ελεύθερη  για  να  απολαύσετε  το  πανέμορφο Καστελλόριζο, κάνοντας τον Γύρο του 
νησιού(προαιρετικά). Διανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ, Καστελλόριζο-Ρόδος: Αναχώρηση από Καστελλόριζο  στις  11:00.Άφιξη στην Ρόδο στις  14:05 . Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο .Χρόνος ελεύθερος και διανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ, Θεσσαλονίκη-Ρόδος : Λίγος  χρόνος  ελεύθερος  και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο της 
Ρόδου. Αναχώρηση  με  πτήση της  AEGEAN AIRLINES στις  15:40 και άφιξη Θεσσαλονίκη στις 16:40. 
 

Καστελλόριζο 
 

             
Ξενοδοχεία  Διατροφή 

 
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 

 
 

Τιμή ενήλικα σε Δίκλινο 
 

 
Megisti Hotel 4*,  
Καστελλόριζο 

Parthenon Hotel 3*, 
Ρόδος-Πόλη 

 

Πρωϊνό 
 

389€  
Οι φόροι Αεροδρομίων περιλαμβάνονται 

 
Megisti Hotel 4*,  
Καστελλόριζο 

Rodos Palace 5*,  
Ρόδος- Ιξιά 

 

Πρωϊνό(Καστελλόριζο) 
Ημιδιατροφή- 

2 γεύματα 
(Ρόδος) 

479€  
Οι φόροι Αεροδρομίων περιλαμβάνονται 

 
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν : 

 Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Θεσσαλονίκη για Ρόδο και αντίστροφα 
 Χειραποσκευή 8 κιλών 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή από Ρόδο για Καστελλόριζο και αντίστροφα 
 Διαμονή στα ξενοδοχεία της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
 Φόροι Αεροδρομίων 
 Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνεται: Βαλίτσα, υπόλοιπα γεύματα, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ότι δεν 
αναφέρεται παραπάνω 
 
Οι πτήσεις και τα δρομολόγια των πλοίων είναι τα εξής: 
Θεσσαλονίκη-Ρόδος, 14.00-15.05//Ρόδος-Θεσσαλονίκη, 15.40-16.40 
Κάθε Τρίτη, Ρόδος-Καστελλόριζο,  10.00-13.40 
Κάθε Παρασκευή, Καστελλόριζο-Ρόδος, 18.00-20.20 
 


