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Περπατώντας στα σοκάκια της Παλαιάς Πόλης, κάπου θαρρείς και θα βαδίσουν δίπλα σου οι Ναιτές ιππότες,
στο Κάστρο της Λίνδου και στην Κάμειρο, νιώθεις τους αρχαίους τεχνίτες να σμιλεύουν το μάρμαρο, κάποιος
θα σου θυμίσει τον «Κολοσσό της Ρόδου», και ξάφνου ξεχνιέσαι και χαλαρώνεις απολαμβάνοντας τη δροσιά
στις πεταλούδες. Θα σoυ αρέσει να χαλαρώσεις στις παράλιες ( ή στις πισινές ) και το βράδυ να μπορείς να
επιλέξεις ανάμεσα στις ταβέρνες, τα πολυτελή restaurant, το καζίνο, τα bar, τα club ή τι άλλο βάλει ο νους σας,
χωρίς πότε να βαρεθείς..!
Σύμη

Προαιρετικές εκδρομές:

Λίνδος

- Εκδρομή στη Σύμη με το F/B SYMI, κόστος 27ε κατ’ άτομο.
- Εκδρομή στη Σύμη με το
F/B DODEKANISSOS EXPRESS, κόστος 30ε κατ’ άτομο.
- Ολοήμερη εκδρομή στη Λίνδο,
κόστος 25ε κατ’ άτομο (δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση)

RHODOS PALACE 5*
Σε ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το πολυτελές Rodos Palace προσφέρει
πολυτελείς ανέσεις, όπως 3 εξωτερικές πισίνες, 5 εστιατόρια, μπαρ και lounge. Τα
14 γραφικά οικοδομικά τετράγωνα, που αποτελούνται από σουίτες με κήπο, είναι
διασκορπισμένα σε ολόκληρο το θέρετρο. Με άφθονο χώρο και εξαιρετικό design,
είναι ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν απομόνωση και ποικίλες
πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Δίπλα στο Rodos Palace Hotel Tower
βρίσκεται η Πτέρυγα Executive VIP. Οι δύο αυτοί χώροι προσφέρουν καταλύματα που
συνδυάζουν καλαίσθητη διακόσμηση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όμορφη θέα στη
θάλασσα. Οι επισκέπτες του Rodos Palace μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη
ποικιλία εστιατορίων, υπαίθριων και κλειστών, που σερβίρουν εξαιρετική ελληνική
και ευρωπαϊκή κουζίνα. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε
σε δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών και
ιστιοπλοΐα. Απέχει μόλις 500μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυσού, ενώ η
άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη της Ρόδου βρίσκεται πολύ κοντά με το αυτοκίνητο.
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4ΗΜΕΡΕΣ

25/5

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

1ο
παιδί

2ο
παιδί

Τιμή
Μονοκλ.

Parthenon 3* / Πόλη

Πρωινό

225

-

-

285

-

Athena 3* / Πόλη

Πρωινό

245

145

-

300

-

Belair Hotel Beach Resort 4* / Ιξιά

Ημιδιατροφή

245

145

-

300

-

Ημιδιατροφή

295

155

465

375

Όλα τα δωμάτια είναι
executive sea view. Τα
Family room είναι δίχωρες
garden suites 65τμ.

Ημιδιατροφή

315

165

-

395

ABAV2 - Τα νέα πλήρως
ανακαινισμένα δωμάτια

RODOS PALACE LUXURY
CONVENTION RESORT 5*
Ιξιά

Παρατηρήσεις

Φόροι αεροδρομίων 30e
Rent a car

ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN AIRLINES

Κατηγορία

κυβικα

Τιμή αυτοκινήτου
για 4 ημέρες

Α

1000CC

85

4ημ

25/5
ΘΕΣ - ΡΟΔΟΣ
14:05 15:10

28/5
ΡΟΔΟΣ ΘΕΣ
15:40 - 16:50

Aπεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε 6ΗΜ - 18ε
7ΗΜ - 22ε 8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου κατόπιν ζήτησης, όπου δεν αναγράφεται. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low
cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών
εκδρομών υποχρεούνται να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝ/ΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο
ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο, 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

