RHODOS KALLITHEA 1 v. 10-17.10 2019
MED FLYG DIREKT FRÅN VASA
Torsd. 10.10

kl. 11.25
kl. 15.35

Charterflyget avgår från Vasa. Flygtid 4 timmar och 10 minuter.
Ankomst Rhodos. Busstransfer till Kallithea ca 30 min.

STAVROS MELATHRON STUDIOS DDD
Till strand 400 m, till centrum 200 m, Rhodos stad 6 km
Nyrenoverade trevliga lägenheter. Den familjeägda hotellbyggnaden omges av
en välskött trädgård med inbjudande poolområde. Alla lägenheter har utsikt mot
poolområdet. Anläggningen ligger centralt med gångavstånd till centrum och
strand.
Enrumslägenhet med kombinerat sovrum och vardagsrum för 2 pers.
(32m2) Möjlighet till 2 extra bäddar i lägenheten.
Lägenheterna har kokhörna med kylskåp och kokplattor, vattenkokare,
kaffebryggare och enkel köksutrustning. Alla lägenheter har klinkergolv,
satellit-TV, balkong eller markterass. Badrum med duschkabin, toalett och
hårtork. Luftkonditionering ingår.
Hotellet är byggt 2003 och renoverat 2018, har 2 våningar. Ingen hiss.
Värdefack finns att hyras. WiFi över hela hotellet.
Hotellet har ingen egen restaurang men finns lokala barer och restauranger runt
omkring.

VIRGINIA HOTELL MED ALL INCLUSIVE DDD
Till strand 200 m, till centrum 700 m, Rhodos stad 6 km
Familjevänligt prisvärt all inclusive hotell med gångavstånd till stranden och
centrum. Hotellet är indelat i flera områden med flera poolområde både för vuxna
och barn med mindre byggnader runtomkring. Gästerna kan använda alla. På
området finns bar, bufférestaurang, biljard och bordtennis. I den stora trädgården
finns lekplats.
Ljusa standardrum för 2 pers. (ca 18-20 m2) Möjlighet till en extra bädd i
rummet.
Alla rum har två enkelsängar eller dubbelsäng, klinkersgolv, telefon, kylskåp,
satellit-TV och balkong. Badrum med dusch, toalett och hårtork.
Luftkonditionering i rummen ingår. (fjärrkontroll mot deposit). Kassafack och
WiFi mot avgift. Poolhandduk kan lånas mot avgift.
Hotellet har 272 rum på två-tre våningar och är byggt 1988 samt renoverat 2004
och tillbyggt 2018.
Hiss finns endast i huvudbyggnaden. Turistområde med lokal trafik.
Känner du för att bekanta dej närmare med ön så tag en tur till Rhodos centrum
med gamla stan, shopping, nöjen och Mandraki hamnen med den tjusiga utsikten
eller varför inte ta en tur till Lindos Akropolis, ett gammalt tempel som ligger på
hög klippa vid en vacker strand.
Torsd. 17.10

kl. 06.30
kl. 10.55

Charterflyget avgår från Rhodos. Flygtid 4 timmar och 25 min.
Ankomst Vasa

Pris:

Stavros Melathron enrumslägenhet (Studio) inga måltider 850,-/pers.
Virginia Hotell med all inclusive 890,-/pers.
Fråga efter familjepris från resebyrån

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Rhodos-Vasa
-Transfer från flygplatsen till hotellet och tillbaka
-Övernattning 7 nätter i lägenhet eller hotellrum
-Svensk information från resebyrån inför resan

Övrigt:

-Charterflyget erbjuder inte måltid på flyget men det kommer att finnas snacks,
smörgås och dricka att köpa ombord.
-Grekland införde 2018 en hotellskatt som ska betalas på plats.

Resebyrå LINDA TOURS Tel: 06-2243350 www.lindatours.com

