
Маршрут 2 

Анталія — Родос — Санторіні — Міконос — Бодрум (4 ночі) 

 

Перший день, Анталія 

О 6:00 — прибуття до Анталії. 

Відоме курортне місто на півдні Туреччини популярне серед любителів стародавньої архітектури, 

чистих пляжів, дивовижних місцевих ринків та чудової природи Середземномор'я. Анталья 

захоплює якістю обслуговування в ресторанах та величною архітектурою, що нагадує про часи 

Римської та Османської імперій. Туристів з усього світу приваблюють пляжі Анталії, її водоспади, 

середньовічні фортеці та фортечні мури, збудовані на скелях, мечеті, римські амфітеатри, 

археологічні музеї. 

О 14:00 — відплиття на Родос. 

 

Другий день, о. Родос 

О 8:00 — прибуття на Родос. 

Ви опинитеся на чудовому грецькому острові, який усі знають з дитинства за міфами. Тут на 

кожному кроці античні пам'ятки культури, багато місцевих жителів живуть у старовинних будинках 

з каменю, ринки та громадські будівлі теж є історичним та культурним надбанням. Вас здивують 

колони, руїни, барвисті арки — і все це є міським пейзажем курорту. Родос — справжня знахідка 

для любителів історії, це місце, де зародилося багато наук і грецька філософія. За легендами, саме 

на Родосі стояло одне із семи чудес Світу — Колос Родоський. 

О 17:00 — відплиття на Санторіні. 

 

Третій день, о. Санторіні, о. Міконос 

О 7:00 — прибуття на острів Санторіні. 

Санторіні — вулканічний острів, походження якого деякі пов'язують із затопленням легендарної 

Атлантиди. Острів зберігає найдавнішу історію, легендарні місця тут одягнені в традиційний білий 



камінь. Вузькі і світлі вулиці, що звиваються і спускаються зі скель до самого моря, є 

найтрадиційнішим грецьким курортним пейзажем далеко від суєти і шуму мегаполісів. На острові 

можна стати дослідником та піднятися до руїн міста мінойської цивілізації. 

О 14:00 — відплиття з острова Санторіні на Міконос. 

О 21:00 — прибуття на острів Міконос. 

 

Ви прибудете на грецький острів, який отримав свою назву на честь античного героя — нащадка 

Аполлона — Міконоса. Чудові скелясті краєвиди, білосніжні та різнокольорові вулички, безкрайнє 

Егейське море та далекі острови — такі краєвиди чекають на вас у цьому райському місці. На 

Міконосі велика кількість чудових кришталево чистих пляжів, на кожному можна посидіти за 

столиком милого ресторанчика. Можна пройтися безтурботним містом і подивитися на білосніжні 

млини, відвідати археологічний музей. У безпосередній близькості від Міконоса знаходиться 

античний острів Делос — це музей-острів з храмом Артеміди, святилищем Аполлона, агорою 

Делоса. 

 

Четвертий день, о. Міконос 

О 2:00 — відплиття в Бодрум. 

 

П'ятий день, Бодрум 

О 14:00 — прибуття до Бодруму. 

Бодрум — один із найпопулярніших курортів Туреччини. Тут відпочивають усі: туристи з усього 

світу, зірки кіно та політики. Бодрум — справжня знахідка для тих, хто хоче провести час цікаво та 

красиво. Історія міста починається у V столітті до н. е. За багатовікову історію місто багато 

пережило, історичні події відбилися в цікавій архітектурі міста. Тут можна побачити античний 

амфітеатр Галікарнаса, середньовічні замки XV століття на урвищах скель Егейського моря, руїни 

античних пам'яток (Ворота Міндоса IV століття до н.е.). Для любителів вишуканої кухні в Бодрумі 

знайдеться величезна кількість ресторанів та кафе з неймовірною різноманітністю турецьких страв 

та страв практично всіх кухонь світу. 

О 20:00 — закінчення круїзу. Захоплива морська подорож Егейським морем добігла кінця. 

 


