
Маршрут 3 

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

 

Перший день, Бодрум 

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

світу, зірки кіно та політики. Перед відправленням буде проведено реєстрацію на борт лайнера. 

Кожному туристу замість паспорта буде видана круїзна ID-карта, яка стане посвідченням особи 

туриста на кораблі та в портах під час круїзу. Після реєстрації гості будуть розміщені у своїх каютах 

згідно з бронюванням. 

О 18:00 — відправлення круїзного лайнера з порту Бодрума (Туреччина) на острів Міконос. 

 

Другий день, о. Міконос 

О 7:00 — прибуття в порт острова Міконос (Греція). 

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. 

 

Третій день, о. Санторіні 

О 2:00 — відплиття з острова Міконос. 

О 10:00 — прибуття на острів Санторіні. 

Острів зберігає найдавнішу історію, легендарні місця тут одягнені в традиційний білий камінь, а 

вузькі і світлі вулиці, що звиваються і спускаються зі скель до самого моря, є традиційним 

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

міста мінойської цивілізації. 



О 18:00 — відплиття з острова Санторіні. 

 

Четвертий день, о. Родос 

О 8:00 — прибуття на Родос. 

Колони, руїни, барвисті арки — усе це створює міський краєвид 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 22:00 — відплиття з Родосу. 

 

П'ятий день, Бодрум 

О 7:00 — прибуття до Бодруму. З цього часу туристи можуть почати залишати лайнер. 

Туристів з усього світу приваблюють пляжі Бодруму, розкішні готелі та ресторани. 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.). Світовий рівень 

обслуговування в ресторанах та готелях — чудове доповнення до райських пейзажів та 

старовинної архітектури курорту. 

О 16:00 — закінчення круїзу, виселення з кают. Захоплива морська подорож Егейським морем 

добігла кінця. 

 


