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Ημέρα 1: Σίδνεϊ-Αθήνα-Ρόδος
Ημέρα 2: Άφιξη στη Ρόδο, μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο «Βest Western 
Plaza». Απογευματινός περίπατος και δείπνο 
στην παλιά πόλη (συμπεριλαμβάνεται).
Ημέρα 3: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμ-
βάνεται), ξενάγηση της πόλης της Ρόδου και 
ελεύθερος χρόνος στην πόλη για μεσημερια-
νό. Δείπνο σε τοπική ελληνική ταβέρνα με 
μουσική.
Ημέρα 4: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμβά-
νεται), έχετε την επιλογή να πάτε στο Μαρ-
μαρί στην Τουρκία για ημερήσια εκδρομή ή 
ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το νησί 
της Ρόδου (ψώνια, παραλίες). Απόψε θα δει-
πνήσουμε στην παλιά πόλη (συμπεριλαμβά-
νεται).
Ημέρα 5: Μετά το πρωϊνό(συμπεριλαμβά-
νεται), έχετε την επιλογή να πάτε ή σε ημε-
ρήσια ξενάγηση στο χωριό της Λίνδου όπου 
μπορείτε να απολαύσετε τα αρχαία ερείπια, 
τις παραλίες και τα ψώνια. Απόψε θα δειπνή-
σουμε σε τοπική ταβέρνα.

Ημέρα 6: Σήμερα μετά το πρωϊνό (συμπε-
ριλαμβάνεται) πέρνουμε το καράβι (4 ώρες)  
για το Καστελόριζο. Εγκατάσταση στο ξενο-
δοχείο «Αmalia Apartments» (4 αστέρων). 
Eλεύθερος χρόνος για να εξερευνήσετε και 
να δειπνήσετε σε τοπικό εστιατόριο (συμπε-
ριλαμβάνεται).  
Ημέρα 7: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμβά-
νεται), θα κάνουμε ημερήσια κρουαζιέρα στο 
νησί της Ρω. Εδώ θα έχουμε ελεύθερο χρό-
νο για να κολυμπήσετε και να εξερευνήσετε 
αυτό το μικρό και ιστορικό νησί. Απόψε απο-
λαμβάνουμε το δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 
(συμπεριλαμβάνεται).
Ημέρα 8: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμβά-
νεται), θα κάνουμε εκπαιδευτική ξενάγηση 
της πόλης του Καστελόριζου όπως το μου-
σείο, τις εκκλησίες και τα σχολεία. Απόψε θα 
απολαύσετε το γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
(συμπεριλαμβάνεται) + Μπαράκια!
Ημέρα 9: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμ-
βάνεται), θα πάρουμε το πλοίο για το Κας 
της Τουρκίας, όπου θα απολαύσουμε μια 

φανταστική μέρα για ψώνια και πολιτιστικές 
εμπειρίες. Απόψε απολαμβάνουμε το δείπνο 
σε τοπικό εστιατόριο (συμπεριλαμβάνεται) 
με Γλέντι!
Ημέρα 10: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμ-
βάνεται), θα πάμε με βάρκα στο σπήλαιο της 
Σπηλιάς και σε άλλες τοποθεσίες. Απόψε θα 
απολαύσουμε το δείπνο σε τοπικό εστιατό-
ριο (συμπεριλαμβάνεται).
Ημέρα 11: Σήμερα μετά το πρωϊνό θα 
αποχαιρετήσουμε το Καστελόριζο και θα 
πάρουμε το καράβι για τη Ρόδο όπου και θα 
περάσουμε μια νύχτα στο ξενοδοχείο «Βest 
Western Plaza» με δείπνο σε μια υπέροχη 
τοπική ταβέρνα ή σε δική σας επιλογής.
Ημέρα 12 και 13: Μετά το πρωϊνό (συ-
μπεριλαμβάνεται), θα πάρουμε το πλοίο για 
τη Σύμη και εγκατάσταση σε διαμερίσματα 4 
αστέρων για 2 διανυκτερεύσεις. Θα κάνουμε 
μια μικρή περιήγηση της πόλης και θα απο-
λαύσουμε το δείπνο σε μια εκπληκτική τοπι-
κή ταβέρνα.
Ημέρα 14: Μετά το πρωϊνό (συμπεριλαμ-

βάνεται), παίρνουμε το καράβι πίσω για την 
Ρόδο και τη σύνδεση με την πτήση της επι-
στροφής μας στην Αθήνα και το Σίδνεϊ.

*Πρόσθετες 3 διανυκτερεύσεις στην Αθή-
να, περιλαμβανομένων περιηγήσεων στην 
Ακρόπολη, την Πλάκα και την πλατεία Συ-
ντάγματος. ($300 προαιρετικά)

10 Σεπτεμβρίου 2012
έκδρομή για ρΟΔΟ, ΚαΣΤέΛΟρΙΖΟ, ΣΥμΗ (αΘΗΝα*)
αποκλειστικά από το GROUP SPECIALIST 
“JETSET TRAVEL MARRICKVILLE”, με αρχηγό 
της εκδρομής την ιδιοκτήτρια κα Ελένη Γεωργά

MARRICKVILLE

Marrickville Metro Shopping Centre
Shop 88F, Smidmore St., Marrickville
e: info@metrotravelcentre.com.au
Τel. 9550 6133 • Fax: 9565 2899

HURRY!!
ONLY 5 SEATS 
LEFT

$3.500
Περιλαμβάνει: Δίκλινο δωματίο, 
αεροπορικό εισιτήριο, φόρους, 
ξενοδοχείο, λεωφορείο, εκδρομές,
πρωϊνό και τα περισσότερα δείπνα.
Μονόκλινο επιπλέον $1000

«Μην σταΜατασ να Μ’ αγαπασ»
Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζων Τίκη λέγεται 

«Μην σταματάς να μ’ αγαπάς». Περιέχει 10 τραγούδια σε στί-
χους και μουσική του Τζων Τίκη και πρόκειται για μία πραγμα-
τικά πολύ καλή εργασία. Στις ζωντανές του εμφανίσεις ο Τζων 
Τίκης ερμηνεύει ορισμένα από αυτά τα τραγούδια και η ανταπό-
κριση του κοινού είναι θετική.

 «Στη Γλυφάδα που ζω έχω τρέλα με τα κοχύλια. Πηγαίνω 
και μαζεύω κοχύλια κι εκεί γράφω τα τραγούδια μου. Ένας φί-
λος, τρελοποιητής, έγραψε μεριkούς πολύ ωραίους στίχους για 
το αγαπημένο μου τραγούδι αυτού του δίσκου, που λέγεται ‘Τα 
κοχύλια στο λαιμό σου αλυσίδα θα φοράς’. Είναι το αγαπημένο 
μου τραγούδι», μας είπε ο Τζων Τίκης.

«This is my life»
Πέρυσι κυκλοφόρησε κι ένα διπλό dvd με τον τίτλο «This is 

my life», ένα αφιέρωμα με αποκλειστικές σκηνές, συνεντέυξεις 
και φώτο γκάλερι. «Είναι μία δουλειά που την είχα στο μυαλό 
μου πολλά χρόνια. Ήθελα να το κάνω γιατί για να φανταστείς 
έχω φωτογραφίες μέσα από το ‘Πατρίς’, όταν πρωτοήλθα από 
την Ελλάδα. Υπάρχουν και παιδικές φωτογραφίες, αλλά και 
οικογενειακές μου φωτογραφίες, φίλοι και πάρα πολλά άλλα. 
Είναι η ιστορία μου. Σαράντα χρόνια Τζων Τίκης», μας εξηγεί ο 
τραγουδιστής από το Μόλυβο. «Το ωραιότερο χωριό της Μυτι-
λήνης», λέει με καμάρι.

Ο Τζων Τίκης έχει κάνει 15 μεγάλους δίσκους κι 11 cd κι έχει 
μέχρι σήμερα στο ενεργητικό του 16 χρυσούς δίσκους. «Νομίζω 
έχω κάνει αρκετά αυτά τα χρόνια και γι’ αυτό στο dvd γράφω 
πως αισθάνομαι ευλογημένος. Έφυγα από το Μόλυβο Μυτιλή-
νης ένα 15χρονο παιδί, με όνειρα όπως όλοι μας, κι έφτασα 
στην Μελβούρνη όπου ήταν ο αδελφός μου ο Στέργιος. Δού-
λευα στο φρουτάδικο, πήγαινα στο Γυμνάσιο και στη Δραματι-
κή Σχολή και μέσα σε τρία χρόνια πήρα τον πρώτο μου χρυσό 
δίσκο».

Όπου εμφανίζεται ο Τζων Τίκης διατίθενται τόσο cd όσο και 
dvd του. Σύντομα θα υπάρχει στο διαδίκτυο και ιστοσελίδα από 
όπου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα παραγγείλει.


