Griekenland, Rhodos
14 mei 11 dagen (10 nachen) 15 september 10 dagen (9 nachten) en
1 oktober, 11 dagen (10 nachten)
All-in

S-Plus

Rhodos is een van de mooiste en zonnigste Griekse eilanden. Het biedt alles wat je van een
vakantiebestemming verlangt: een groenblauwe zee met prachtige zand- en rotsstranden,
aangename temperaturen en een uitgebreide toeristische infrastructuur. En wie kuiert er niet
graag door een oud stadscentrum met historische gebouwen die je meenemen naar een rijk
verleden? En tussendoor kan je verfrissing zoeken op een kleurrijk terrasje. Het groene,
bergachtige binnenland leent zich perfect voor prachtige wandelingen door een ongerepte
natuur. Wedden dat je op slag verliefd wordt op deze parel van de Middellandse Zee.
Hotel Kalithea Horizon Royal**** ligt direct aan zee en ongeveer 1100 m. van het centrum
van Kalithea. Het centrum van Faliraki ligt op zo’n ca. 6 km en de luchthaven op ca. 20 km.
In de privébaai van het hotel zwemmen de meest felgekleurde vissen van Griekenland . Aan
de zwembadbar wacht een lunch met zalm of ovenverse pizza en ook in de restaurants zijn de
verse gerechten verrukkelijk. Het uitzicht over de kustlijn van Rhodos is prachtig.
Faciliteiten: Busservice naar het strand. Gratis WiFi in openbare ruimte. Gratis WiFi op de
kamer. Receptie (24 uur). Buffetrestaurant à la carte restaurant ,2 bars Snackbar, 3
buitenzwembaden, een binnenbad. Er is een handdoekservice en er zijn ligbedden en parasols
beschikbaar Zonneterras aanwezig. Whirlpool (binnen en buiten). Aerobics, basketbal,
beachvolleybal, boogschieten, darts, fitnessruimte, petanque, minigolf, tafeltennis
Tafelvoetbal Tennisbaan (buiten) Volleybal. Tegen betaling: erlichte tennisbaan beschikbaar.
Overdag en 's avonds een activiteitenprogramma. Tegen betaling: speelhal. Tegen betaling
sauna. Toeristenbelasting ca. € 3,00 per dag per kamer (ter plaatse te betalen). Alle kamers
beschikken over volledig ingerichte badkamer, telefoon en tv.
All-in: Ontbijt (07:00-10:00 uur), laat ontbijt mogelijk (10:00-11:00 uur), lunch (12:30-15:00
uur), lunchpakket, high tea (16:30-17:30 uur), snacks (11:00-23:00 uur), diner in buffetvorm
(18:30-21:30 uur), showcooking, ijsjes (10:00-18:00 uur), midnight snacks (23:00-00:00 uur).
Koffie en thee (16:30-17:30 uur), frisdranken, bier, wijn, lokale alcoholische drankjes en
internationale alcoholische drankjes (10:00-00:00 uur), minibar (bijvulling 2x per week).
Tennisbaan, volleybal, beachvolleybal, basketbal, fitness, aerobics, minigolf, tafeltennis,
tafelvoetbal, darts, jeu de boules, boogschieten, sauna (1x per verblijf), overdag
activiteitenprogramma, shows, live muziek, whirlpool.
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Inbegrepen in de prijs : chartervlucht Zaventem-Rhodos en terug – transfer naar hotel en
terug – 9 overnachtingen all-in – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem – btw –
luchthaventaksen – annulerings- en bagageverzekering.

Prijs per persoon(minimum 25 deelnemers):
2-persoonskamer
14 mei (11 dagen)
1165 euro
15 september (10 dagen)
1195euro
1 oktober (11 dagen)
1099 euro
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toeslag 1-persoonskamer
op aanvraag
350 euro
350 euro
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