RHODOS, IALYSSOS 2 v. 26.9-10.10 2020
MED FLYG DIREKT FRÅN VASA
Lörd. 26.9

kl. 10.15
kl. 14.30

Charterflyget avgår från Vasa. Flygtid 4 timmar och 15 minuter.
Ankomst Rhodos. Busstransfer till Ialyssos ca 30 min.

BAYSIDE HOTELL KATSARAS DDD+
Lägenhetshotell direkt vid stranden(Kremasti Beach)
Till strand 20 m, Kremasti ca 1,5 km, Rhodos centrum 10 km
Detta lägenhetshotell har ett vackert och lugnt läge precis vid havet. Passar alla
som vill njuta av sol och bad. Hotellbyggnaderna omges av härliga gräsmattor och
i mitten ligger det fina poolområdet med solstolar och parasoll.
Ljusa enkla enrumslägenheter med sovrum och kokhörna
för 2 pers (20 m2)
Lägenheterna har kokhörna med kylskåp och kokplattor, vattenkokare och mycket
enkel köksutrustning. Alla lägenheter har klinkergolv, satellit-TV, balkong eller
markterass. Badrum med duschhörna, toalett och hårtork. Luftkonditionering
ingår.
Hotellet är byggt 1980 utbyggt 1994 och renoverat delvis 2015 och 2018,
renoveras kontinuerligt och har 3 våningar.
Värdefack finns att hyras. WiFi över hela hotellet.
Hotellet har bar och restaurang, flera restauranger och några affärer finns i
närheten, det är lätt att ta bussen eller taxi till Rhodos stad för shopping eller
kulturliv.
Strand och turistområde med lokal trafik, ljud från flygtrafiken kan verka
störande.
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.
Lörd. 10.10

kl. 05.00
kl. 09.30

Charterflyget avgår från Rhodos. Flygtid 4 timmar och 30 minuter.
Ankomst Vasa

Pris:

Enrumslägenhet (Studio) inga måltider 830,-/pers.
Enrumslägenhet (Studio) med frukostbuffé 2 veckor 910,-/pers.

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Rhodos-Vasa
-Transfer från flygplatsen till hotellet och tillbaka
-Övernattning 14 nätter i lägenhet
-Bagage
-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.(ca 21,-/rum)

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

