10/06

4

ημέρες

Ρόδος
Γιορτάστε το Άγιο Πνεύμα στη Ρόδο
Όταν ένας προορισμός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, η εισαγωγική μας παρουσίαση είναι μικρή! Το νησί
των Ιπποτών δεν έχει αφήσει κανέναν επισκέπτη ανικανοποίητο. Ξεκινά μια πολύ καλή περίοδος για να το
επισκεφτείτε Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο σε μια εποχή που όλα, τουλάχιστον στη συλλογική φαντασία, ήταν
μυστηριώδη και ατμοσφαιρικά.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και διαμονή σε ξενοδοχεία
κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες σε αρκετά χαμηλές τιμές, ... εσείς
το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε τη διαμονή σας και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!
Επιλέξετε εμάς για αυτό το ταξίδι στη Ρόδο γιατί προσφέρουμε...
•
•
•
•
•
•
•

προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές
Επιλεγμένα ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να αφήσετε το αυτοκίνητο σας
ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ με παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Ρόδου
έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων
Ταξιδιωτική ασφάλιση και δυνατότητα αναβάθμισης με καλύψεις covid
τη δική μας φροντίδα..Είναι καλό να έχεις κάποιον έμπειρο να σε προσέχει!

Σημειώσεις :
Το All Inclusive στο Rodos Palace, περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Στο μεσημεριανό και
στο βραδινό μπορείτε να επιλέξετε 1 μπουκάλι μπύρα ή 1 ποτήρι κρασί ή αναψυκτικό. Στην διάρκεια της
ημέρας, μπορείτε να καταναλώσετε αλκοολούχα ποτά εκτός από Cocktails

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
Παραλαβή / Παράδοση στο Αεροδρόμιο
τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χ.λ.μ.
Κατηγορία

Πιθανός τύπος αυτοκινήτου

4 ημέρες

A

Nissan Micra 1.0

125

* Δεν χρειάζεται εγγύηση η πιστωτική κάρτα

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

AEGEAN/OA:

10/06
14.05-15.15

13/06
15.55-17.10

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο / περιοχή

Τύπος δωματίου

Διατροφή

Τιμή Ενήλικα

1ο Παιδί έως
12 ετών

2ο Παιδί έως
12 ετών

Parthenon 3*
Πόλη

Standard

-

255

165

-

275

165

-

285

165

-

365

185

-

335

195

-

Athena 3*
Πόλη

Mediterranean 4*
Πόλη

Standard
Πρωϊνό

Superior
Δωμάτια με θέα
Θάλασσα

Ημιδιατροφή

Sea View Executive
10/06

Premium Sea View

Ημιδιατροφή

365

215

-

Garden Suites

Εάν
επιθυμείτε
ALL
INCLUSIVE:
+12,50€ την
ημέρα ανά
ενήλικα

335

195

465

345

195

485

Rodos Palace 5*
Ιξιά
Family rooms
2 ΕΝΉΛΙΚΕΣ & 2
ΠΑΙΔΙΑ
Executive Connecting
SeaView
ιδανικό για 4
ενήλικες ή οικογένεια

σύνολο φόρων +45€ / άτομο

Περιλαμβάνει:

Δεν περιλαμβάνει:

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις
Aegean Airlines στα οποία περιλαμβάνεται ένα
προσωπικό αντικείμενο , μια χειραποσκευή 8
κιλά και μια βαλίτσα 23 κιλά ανά άτομο
2. Προκράτηση θέσης στις πτήσεις (για να μην
κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
3. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για
το σύνολο των ημερών
4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
5. Ταξιδιωτική ασφάλιση

•

δεν περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής
οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του
ξενοδοχείου :ανά άτομο/ανά ημέρα

1-2 αστέρων:
3 αστέρων:
4 αστέρων:
5 αστέρων:

0,50
1,50
3,00
4,00

€
€
€
€

