CENA
7 - 12 LAT
0 – 6 LAT

SIMI

38 €
19 €
5€

ŚRODA – PIĄTEK

Symi / Simi, to mała wyspa grecka położona na wodach Morza Egejskiego. Raz w
tygodniu, organizujemy rejs na Symi z Bodrum. Podobnie jak wyspa Kos i Rodos, Symi
należy do Archipelagu Dodekanez. Nazwa wyspy wywodzi się od imienia nimfy Syme, żony
Boga mórz, Posejdona. Wyspa Symi jest chętnie odwiedzana przez turystów, spędzających
wakacje na pobliskiej wyspie Rodos. W czasie swojej swietnośći, wyspę Symi zamieszkiwało
około 25 tysięcy osób, obecnie niecałe trzy. Ludzie zajmowali się tutaj głównie budową
małych żaglówek, dlatego też przez niektórych, wyspa Symi, nazywana jest wyspą żeglarzy.
Tutaj też zajmowano się połowem naturalnych gąbek i rybołówstwem. Z wyspy Simi
importowane są gąbki, do wszystkich krajów europejskich. Tym, którzy odwiedzili już wyspę
Rodos i Kos polecamy rejs na wyspę Simi z Bodrum. Głównym portem wyspy jest miasto
Simi inaczej Gialos. W samym porcie znajduje się wieża zegarowa z XVII wieku. Zabudowa
wyspy jest bardzo specyficzna. Zbocza skał pokrywają małe pastelowe domki wybudowane
w stylu neo-klasycznym. Do tej pory architektura ta musi być przestrzegana. Górna dzielnica
miasta, to Chorio. Można do niej dojśc z portu wąskimi, malowniczymi uliczkami, a dokładnie
tzw „dobrymi schodami” Są to popularne schody, prowadzące na wzgórze. Jest ich do
pokonania 375. W dzielnicy Chorio, można odwiedzić także muzeum archeologiczne. Ze
wzgórza rozlega się piękny widok na port. Około 25 km od miasta, znajduje się słynny
klasztor Michała Archanioła, patrona żeglarzy. W samym centrum miasteczka jest dużo
restauracji, kafejek i sklepów gdzie bardzo miło można spędzić swój czas. Rejs na wyspę
Symi z Bodrum, odbywa się katamaranem i trwa około 2 godziny
W CENIE ● Transfer do portu i z powrotem

● Bilet na katamaran
● Podatek portowy
? CO ZABRAĆ ● Paszport

● Wygodne obuwie
DODATKOWE INFORMACJE

Numery kontaktowe
E-mail

Dzieci (0-6) lat płynąc na Simi katamaranem placą podatek
portowy w wysokosci 5 euro. Wycieczka na wyspę Simi jest
wycieczką bez przewodnika i wyżywienia.
BIURO
GSM

klstravel@msn.com

00 90 252 319 41 51
00 90 535 679 06 54 (DOROTA)
Strona

http://klsvoyages.com

