RHODOS, IXIA HÖSTLOVSRESA
1 v. 10-17.10 2020 MED FLYG DIREKT FRÅN VASA
Lörd.10.10

kl. 10.15
kl. 14.30

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

HOTELL BELAIR BEACH DDDD
Hotell med utsikt över den fina stranden
Till strand 50 m, Ixia 300 m, Rhodos centrum 3,5 km
Hotellet ligger precis vid den fina stranden som leder hela vägen in till Rhodos
stad. Anläggningen passar dem som vill bo nära stranden för att njuta av sol och
bad. Här råder en trevlig och avspänd atmosfär. I Ixia finns ett bra utbud av
restauranger och butiker och det går bra att ta sej in till stan för nattliv, shopping
och kultur. Hotellet har ett bra poolområde(pool både för vuxna och skild för
barn), bar, bufférestaurang, gym, biljard och bordtennis. Möjlighet till massage,
manikyr och pedikyr på hotellets skönhetssalong. Någon kväll per vecka anordnas
underhållning. I vårt pris ingår all inclusive.
Klassiskt inredda rum i ljusa färger:
Superiorrum 18 m2 för 2 pers.(max 1 extra bädd för barn)
Familjerum 33 m2 för 4 pers.
Alla rum har klinkergolv, litet kylskåp, satellit-tv och balkong. Badrum med
duschkabin eller badkar med dusch och toalett samt hårtork.
Hotellet är byggt 1974, grundrenoverat 2018 och har 5-6 våningar. Hiss finns.
Värdefack finns att hyras. WiFi över hela hotellet. Badhandduk mot deposition,
solstolar på stranden mot avgift.
En gata går mellan hotellet och stranden, nivåskillnader runt hotellet, en del
trappor.
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. 17.10

kl. 04.00
kl. 08.30

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

Pris:

Del i superior dubbelrum all inclusive 910,-/pers.
Del i familjerum all inclusive 960,-/pers.
Fråga efter familjepris från resebyrån

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Rhodos-Vasa
-Transfer från flygplatsen till hotellet och tillbaka
-Övernattning 7 nätter i hotellrum med all inclusive
-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)
-Finns också andra inkvarteringsalternativ utan måltider som är förmånligare

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

