
Маршрут 4 

Бодрум — Кос — Санторіні — Міконос — Бодрум (3 ночі) 

 

Перший день, Бодрум, Кос 

У запальному Бодрумі почнеться ваша подорож хвилями легендарного Егейського моря! 

О 7:00 — 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 16:00 — відплиття на острів Кос. 

О 19:00 — прибуття на Кос. 

Грецький острів, другий за населенням після Родосу в архіпелазі Додеканес. Кос — дивовижне 

місце, де природа та розвинена інфраструктура з безліччю пам'яток Стародавнього світу створили 

справжній курортний рай. Спокійна середземноморська краса нагадує про те, що це місце було і 

залишається одним із центрів міфології Стародавньої Греції, яким ступав сам Геракл. Скелясті 

пагорби з оливами, блакитне море та чудові пляжі, візантійські замки, руїни, ранньохристиянські 

базиліки та багато іншого чекають на острові, наповненому багатотисячною історією різних 

культур, епох і поколінь. 

О 0:00 — відплиття на острів Санторіні. 

 

Другий день, о. Санторіні, о. Міконос 

О 10:00 — прибуття на 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 16:00 — відплиття на Міконос. 

О 23:00 — прибуття на Міконос. 

 

Третій день, о. 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. 

О 19:00 — відплиття у Бодрум. 

 

Четвертий день, Бодрум 

О 7:00 — прибуття до Бодруму. 

О 16:00 — закінчення круїзу. Захоплива морська подорож Егейським морем добігла кінця. 

 


