RHODOS 24.4 – 1.5 2019 KALLITHEA BEACH
MED FLYG DIREKT FRÅN VASA
Onsd. 24.4

kl. 18.55
kl. 23.00

Charterflyget avgår från Vasa. Flygtid 4 timmar och 30 minuter.
Ankomst Rhodos. Busstransfer till Kallithea ca 30 min.
SUNWING KALLITHEA BEACH VVVV
Till strand 50 m, Rhodos centrum 4 km
Sunwing Kallithea har verkligen det mesta. Här har hela familjen allt inom räckhåll,
aktiviteter, underhållning, strand och massor av pooler att välja mellan. Minimarket
finns på området.
Enrumslägenhet med kombinerat sovrum och vardagsrum (20m2)
Tvårummare med sovrum och vardagsrum för 2 pers.
Möjlighet till 2 extra bäddar i bäddbar soffa för 2 barn (40 m2) Lägenheterna har
pentry med kylskåp och kokplattor, dusch och wc, TV samt balkong med havsutsikt.
Lägenheterna har vattenkokare, kaffebryggare, mikrovågsugn, brödrost och hårtork.
De flesta av våra lägenheter ligger i huvudbyggnaden Athena som har 173 lägenheter
och renoverade senast 2018. Athena har 5 våningar, hiss finns.
Några lägenheter i Tritonbyggnaden som ligger närmast havet. (35m2)
(renoverat 2012)
Värdefack finns att hyras. Gratis pool- och strandhandukar. Städning 5 dagar i
veckan. WiFi ingår. Läkarservice (mot avgift) 5 dagar i veckan.
I Spa avdelningen kan du boka behandlingar som massage, ansiktsbehandling,
manikyr, pedikyr m.m
I det stora poolområdet finns sex pooler, alla mer eller mindre fantasifullt
utformade och med vattenrutschbanor. Vuxenpoolen bjuder på en smart lösning i
form av en träbro till baren. I den här poolen arrangeras vattensporter nästan varje
dag. Ytterligare ett poolområde hittar du vid den nya lägenhetsbyggnaden Helios.
Här finns en stor Funpool (700 m2) och kring poolerna har du tillgång till parasoller
och solstolar.
Restauranger: Fino Restaurant & Grill är anläggningens medelpunkt. Costas
Kitchen ligger lugnare vid strandkanten. Sunwing inclusive och All inclusive äter
man på bufférestaurangen. Området har också egen Sportsbar.
Fitness center erbjuder varierande träningsutbud för alla smaker.
Dagliga träningspass ledda av utbildade SATS ELIXIA instruktörer.
Vill du träna utomhus så finns tennis, volleyboll och andra aktiviteter. I
omgivningarna finns flera bra löp- och vandringsrundor
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.

Onsd. 1.5

kl. 13.00
kl. 17.25

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

Pris:

Enrumslägenhet (Athena)med balkong och havsutsikt 750,Tvårumsläg. (Athena) med stor balkong och havsutsikt 880,-/pers.
Tvårumsläg.(Triton) med balkong mot havet 825,-/pers.
Bra barnpriser – kontakta resebyrån för familjepris

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Rhodos-Vasa
-Måltid på flyget t/r
-Transfer från flygplatsen till hotellet och tillbaka
-Övernattning 7 nätter i lägenhet
-Servicedisk på hotellet
-Svensk information från resebyrån inför resan

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

