
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2023 

Καλώς ορίσατε! Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε τις ομορφιές της Ελλάδας και της Τουρκίας! 

Από το διαμάντι του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, πατρίδα των μεγαλύτερων φιλοσόφων 
και μυθικών ηρώων, θα γνωρίσετε την γνήσια εμπειρία των Ελληνικών νησιών στην 
αυθεντική τους μορφή, μέσα από μια αρμονία χρωμάτων. 

Από τη Σαντορίνη με τα υπέροχα και ρομαντικά χωριά, τα μοναδικά στενά δρομάκια που 
μοιάζουν με σκηνικό από ταινία και τις μοναδικές, ηφαιστειακές παραλίες, στη Ρόδο, με τη 
μεσαιωνική της πόλη περιτριγυρισμένη από τα ψηλά τείχη, ένα μοναδικό μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην καρδιά της διασκέδασης, την κοσμοπολίτικη 
Μύκονο. 

Όλες οι σαγηνευτικές, φυσικές ομορφιές της Ελλάδας, η κοιτίδα του παλαιότερου και του 
πιο επιδραστικού πολιτισμού του κόσμου, σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε ή να τις 
γνωρίσετε καλύτερα, σε ένα ταξίδι γεμάτο γνώση και διασκέδαση. Οι προαιρετικές 
εκδρομές που διοργανώνονται από τη Miray Cruises, έχουν ως σκοπό να σας βοηθήσουν να 
ανακαλύψετε, να μάθετε και να εξερευνήσετε τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας 
και της Τουρκίας που είναι αλληλένδετα. Πρώτα και πάνω απ’ όλα θα νιώσετε την 
φιλοξενία και την ζεστασιά ενός ταξιδιού στο χρόνο! 

 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΣΑΝ-01 / ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΟΙΑ & ΤΑ ΦΗΡΑ 

Διάρκεια: 4 ώρες Τιμή Ενήλικα: €60  Παιδιά (03-12): €40 

Μεταφορά από το κρουαζιερόπλοιο με λέμβους στο λιμάνι του Αθηνιού και επιβίβαση στα 
λεωφορεία. Ξεκινάμε την εκδρομή μας στη Σαντορίνη οδηγώντας σας στο υψηλότερο 
σημείο του νησιού τον Προφήτη Ηλία. Από εκεί θα έχετε την ευκαιρία για μία μοναδική, 
πανοραμική όψη του νησιού, βγάζοντας υπέροχες φωτογραφίες και βλέποντας το 
Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία που έδωσε το όνομά του στο ομώνυμο βουνό. Έπειτα θα σας 
οδηγήσουμε στο πανέμορφο χωριό της Οίας, με τα υπέροχα λευκά σπίτια, χτισμένα στο 
χείλος του βράχου, τα στενά δρομάκια και την υπέροχη θέα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο να 
περιηγηθείτε και να θαυμάσετε την τοπική αρχιτεκτονική πριν την αναχώρησή σας για τα 
Φηρά, την πρωτεύουσα του νησιού.  

Αφού λάβετε τις σχετικές πληροφορίες από τον ξεναγό σας, περπατήστε στο μαγευτικό 

μπαλκόνι του Αιγαίου Πελάγους, θαυμάζοντας τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς της 

Παλαιάς και Νέας Καμένης καθώς και την κοντινή Θηρασιά. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο για 

ψώνια ή καφέ πριν πάρετε το τελεφερίκ για να πάτε κάτω στον όρμο των Φηρών απ’ όπου 

οι λέμβοι θα σας οδηγήσουν πίσω στο καράβι. 



Περιλαμβάνονται:  Υπηρεσία λέμβων από και προς το κρουαζιερόπλοιο, 
εισιτήριο τελεφερίκ μιας διαδρομής, μεταφορά με 
λεωφορείο, ελληνόφωνος ξεναγός. 

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φαγητά & Ποτά, Προσωπικά Έξοδα 

Προσοχή: Συνιστούμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι 
επισκέπτες να φορούν ελαφριά ρούχα και άνετα παπούτσια 
καθώς και να έχουν νερό μαζί τους.  

Η εκδρομή περιλαμβάνει περίπου 2 ώρες περπάτημα. Έχετε υπόψιν πως τους 

καλοκαιρινούς μήνες, λόγω αυξημένης κίνησης, η αναμονή στο τελεφερίκ μπορεί να 

ξεπεράσει την μισή ώρα. 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Τιμή ενήλικα: €10  Παιδιά (03-12): €6 

Υπηρεσία μεταφοράς προς και από το κέντρο της Μυκόνου. Τα λεωφορεία μας, σας 

παραλαμβάνουν από το Λιμάνι του Τούρλου και σας αποβιβάζουν κοντά στο κέντρο της 

Μυκόνου. Κατά την επιβίβαση, παρακαλείστε να επιδεικνύεται το εισιτήριο σας στο 

προσωπικό της εταιρείας μας. Τα εισιτήρια αγοράζονται εν πλω, την προηγούμενη ημέρα, 

στο γραφείο εκδρομών του κρουαζιερόπλοιου.  

Προσοχή:   Υπηρεσία μεταφοράς μόνο. 

 

ΡΟΔΟΣ 

Ανάμεσα στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και το μεγαλύτερο από τα 
Δωδεκάνησα, η Ρόδος απέχει 18 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Θεωρούμενο ένα από 
τα 7 θαύματα του κόσμου, το άγαλμα του Κολοσσού της Ρόδου, στεκόταν στο Λιμάνι 
δείχνοντας στους ναυτικούς την είσοδο. Το Μεσαιωνικό Κάστρο, χτισμένο από τους 
Ιωαννίτες Ιππότες, θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο Κάστρο και η Μεσαιωνική Πόλη, 
μία από τις μεγαλύτερες. Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, θα έχετε την ευκαιρία να 
επισκεφτείτε την παραλία στο Φαληράκι, την Κοιλάδα με τις Πεταλούδες ή απλά να 
περάσετε ελεύθερο χρόνο στην παραλία με την οικογένειά σας. 

 

ΡΟΔ-01 / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ & ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ 

Διάρκεια: 4 ώρες Τιμή Ενήλικα: €60  Παιδιά (03-12): €40 

Επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση από το Λιμάνι στο Μανδράκι, όπου κατά την 

παράδοση βρισκόταν το άγαλμα του Κολοσσού της Ρόδου. Οδηγώντας περιφερειακά, 

φτάνουμε στο όρος Σμιθ όπου βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης της Ρόδου και 

θα επισκεφτούμε τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα. Επιστρέφουμε στην πόλη της Ρόδου 

και εισερχόμαστε στη Μεσαιωνική Πόλη από την Πύλη Ντ’ Αμπουά.  



Διασχίζοντας την παλιά πόλη, θα δούμε σημαντικά οθωμανικά μνημεία και ο ξεναγός μας, 

θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Μεσαιωνική Πόλη και τα μνημεία 

της, καταλήγοντας στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνεχίζοντας την εκδρομή μας, θα 

περπατήσουμε στην Οδό των Ιπποτών, θα δούμε το Νοσοκομείο των Ιπποτών (σημερινό 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου), το συντριβάνι του Ιπποκράτη και το Τέμενος του Ιμπραήμ 

Πασά.  Θα σας δωθεί ελεύθερος χρόνος για να ανακαλύψετε τα τοπικά μαγαζιά, πριν την 

επιβίβασή σας στο λεωφορείο και την επιστροφή σας στο πλοίο. 

Περιλαμβάνονται: Εισιτήριο εισόδου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, 
μεταφορά με λεωφορείο, ελληνόφωνος ξεναγός. 

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φαγητά & Ποτά, Προσωπικά Έξοδα 

Προσοχή: Συνιστούμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι 
επισκέπτες να φορούν ελαφριά ρούχα και άνετα παπούτσια 
καθώς και να έχουν νερό μαζί τους. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει περίπου 1 ώρα περπάτημα.  

 

ΡΟΔ-02 / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ & ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ 

Διάρκεια: 8 ώρες Τιμή Ενήλικα: €80  Παιδιά (03-12): €50 

Επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση από το Λιμάνι στο Μανδράκι με προορισμό τη 

Λίνδο. Έπειτα από 45’, θα φτάσουμε στο παραδοσιακό χωριό της Λίνδου και θα 

περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του χωριού, θαυμάζοντας την τοπική αρχιτεκτονική. Θα 

ανηφορίσουμε στην Ακρόπολη της Λίνδου, έναν ιδιαίτερο αρχαιολογικό χώρο καθώς εντός 

των μεσαιωνικών τειχών βρίσκεται ναός αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Θαυμάστε από ψηλά 

το φυσικό λιμάνι του Αποστόλου Παύλου και απολαύστε τον ελεύθερο χρόνο σας. 

Μόλις ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας στη Λίνδο, θα επιστρέψουμε στο πλοίο για το 

μεσημεριανό μας γεύμα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 

όπου θα δούμε σημαντικά οθωμανικά μνημεία και ο ξεναγός μας, θα μας δώσει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη Μεσαιωνική Πόλη και τα μνημεία της, καταλήγοντας στο 

Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνεχίζοντας την εκδρομή μας, θα περπατήσουμε στην 

Οδό των Ιπποτών, θα δούμε το Νοσοκομείο των Ιποτών (σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ρόδου), το συντριβάνι του Ιπποκράτη και το Τέμενος του Ιμπραήμ Πασά.  Θα σας δωθεί 

ελεύθερος χρόνος για να ανακαλύψετε τα τοπικά μαγαζιά, πριν την επιβίβασή σας στο 

λεωφορείο και την επιστροφή σας στο πλοίο. 

Περιλαμβάνονται: Εισιτήριο εισόδου στην Ακρόπολη της Λίνδου, μεταφορά με 
λεωφορείο, ελληνόφωνος ξεναγός. 

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φαγητά & Ποτά, Προσωπικά Έξοδα 

Προσοχή: Συνιστούμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι 

επισκέπτες να φορούν ελαφριά ρούχα και άνετα παπούτσια 

καθώς και να έχουν νερό μαζί τους. Επίσης μπορείτε να 

φέρετε μαζί σας μαγιώ και αντιηλιακά για να απολαύσετε 

ένα μπάνιο στη θάλασσα. 

 



ΡΟΔ-03 / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

Διάρκεια: 7 ώρες Τιμή Ενήλικα: €70  Παιδιά (03-12): €40 

Επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση από το Λιμάνι στο Μανδράκι, όπου κατά την 
παράδοση βρισκόταν το άγαλμα του Κολοσσού της Ρόδου. Οδηγώντας περιφερειακά, 
φτάνουμε στο όρος Σμιθ όπου βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης της Ρόδου και 
θα επισκεφτούμε τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα. Επιστρέφουμε στην πόλη της Ρόδου 
και εισερχόμαστε στη Μεσαιωνική Πόλη από την Πύλη Ντ’ Αμπουά. 

Διασχίζοντας την παλιά πόλη, θα δούμε σημαντικά οθωμανικά μνημεία και ο ξεναγός μας, 
θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Μεσαιωνική Πόλη και τα μνημεία 
της, καταλήγοντας στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνεχίζοντας την εκδρομή μας, θα 
περπατήσουμε στην Οδό των Ιπποτών, θα δούμε το Νοσοκομείο των Ιποτών (σημερινό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου), το συντριβάνι του Ιπποκράτη και το Τέμενος του Ιμπραήμ 
Πασά.  Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, θα σας 
μεταφέρουμε στη παραλία για να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας κολυμπώντας ή 
χαλαρώνοντας στα κρυστάλλινα νερά της Ρόδου. 

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά με λεωφορείο, ελληνόφωνος ξεναγός, 
ξαπλώστρες και ομπρέλες ανά δύο άτομα. 

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φαγητά & Ποτά, Προσωπικά Έξοδα 

Προσοχή: Συνιστούμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι 

επισκέπτες να φορούν ελαφριά ρούχα και άνετα παπούτσια 

καθώς και να έχουν νερό μαζί τους. Η εκδρομή 

περιλαμβάνει περίπου 1 ώρα περπάτημα και οι ομπρέλες 

και οι ξαπλώστρες, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από 

δύο άτομα. 

ΤΣΕΣΜΕ 

ΤΣΕ-02 / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Διάρκεια: 4 ώρες Τιμή Ενήλικα: €50  Παιδιά (03-12): €35 

Η Σμύρνη, πόλη έκτασης πάνω από 12.000 τ.χλμ. και πληθυσμού πάνω από 3 εκατομύρια, 
είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Παρουσιάζεται ως μία μοντέρνα μητροπολιτική 
πόλη, όμως καθώς θα την διασχίζουμε, το υπέροχο αρχαίο της παρελθόν είναι εμφανές. Τα 
απομεινάρια της Αρχαίας Αγοράς, που ιδρύθηκε από τον Μάρκο Αυρήλιο το 178 π.Χ, 
βρίσκονται στο μέσον της πόλης. Οι ξεναγοί μας θα σας δείξουν και το κομμάτι της Αγοράς 
που ανακαλύφθηκε πιο πρόσφατα και είναι δυόροφο – ο πρώτος όροφος ήταν 
αφιερωμένος στο εμπόριο, κατασκευές και αποθήκες, και ο δεύτερος όροφος αφιερωμένος 
σε χώρους συνεδρίων και λιανικού εμπορίου. Πολλά αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν εδώ 
βρίσκονται τώρα στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης . 

Περιλαμβάνονται:  Μεταφορά με λεωφορείο, ελληνόφωνος ξεναγός. 

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φαγητά & Ποτά, Προσωπικά Έξοδα 

Προσοχή: Συνιστούμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι 
επισκέπτες να φορούν ελαφριά ρούχα και άνετα παπούτσια 
καθώς και να έχουν νερό μαζί τους. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει 1 ώρα περπάτημα. 


