GRIEKENLAND
RHODOS
Geniet van

Na het grote
succes van 2017!
Aarzel niet:
op = op!

2 WEKEN
8 ➞ 22 oktober 2019

€ 75 extra korting per persoon

voor de eerste 25 inschrijvingen
OPGELET: TUI sluit groepen af 4 maand voor vertrek
dus reserveren voor 8 juni is noodzakelijk !
Rhodos
Een bestemming die tot ieders verbeelding spreekt. Eén der zonnigste en mooiste Griekse eilanden, golvend
op het ritme van een eindeloos blauwe zee, aangename temperaturen, gezellige terrasjes, smakelijke restaurantjes, met als voornaamste troeven de uitgebreide toeristische infrastructuur, een afwisselende kust met
prachtige stranden, talrijke sportmogelijkheden en mooie restanten uit het verleden. Tel daarbij de Griekse
gastvrijheid die met haar opgewonden levensritme zelfs de koudste winter voorziet van de nodige warmte.

Rhodos-stad
Rhodos is de hoofdstad van het eiland. Het is opgesplitst in drie delen: de nieuwe stad, de oude stad en
de antieke stad. De oude stad brengt U terug in de riddertijd. Het middeleeuwse centrum met zijn kleine
straatjes, steegjes, winkeltjes, talrijke bezienswaardigheden en opgravingen. Hier is vooral de gezelligheid
troef. De nieuwe stad is het commerciële hart van Rhodos. Hier kunt U naar hartelust winkelen. De antieke
stad, gelegen op de berg Monte Smith, is meer dan een bezoekje waard. Hier vindt U de Acropolis van
Rhodos. Rhodos één van de best bewaarde en meest authentieke middeleeuwse steden van Europa en
een stad van de kruisridders, waar nog heel wat te zien is uit het Griekse en Byzantijnse verleden.

Hotel RHODOS HORIZON RESORT * * * *
Dit uitstekende en volledig gerenoveerde hotel ligt op 75 m van het kiezelstrand, slechts 400 m van
het centrum van Rhodos-stad en op 900 m van de oude binnenstad. Het hotel aanvaardt gasten vanaf
16 jaar oud. Het beschikt over 3 zoetwaterzwembaden met zonneterras en gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand. Gratis handdoekenservice (mits waarborg, 2x/week vervangen).
Gratis : tennis, pingpong, vogelpik, fitness, sauna (1x/verblijf). Animatie overdag en ’s avonds. Hoofdrestaurant
met maaltijden in buffetvorm en showcooking. A la carte restaurant, bar, poolbar/snackbar, beachbar. Lounge,
TV hoek, WIFI gratis in een deel van het resort. Gerenoveerde superieure kamers beschikken over badkamer
met bad of douche en haardroger, individuele airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet TV flatscreen, minibar
(gratis bij aankomst), safe (gratis) en balkon. Mogelijkheid tot superieure kamers met zeezicht.
Voor de snelle beslissers hebben we enkele PROMOKAMERS met zicht op het hinterland.
Dit hotel geniet een uitstekende appreciatie. Score 9/10.
Uitstappen ter plaatse te regelen (onder voorbehoud)
• De parels van Rhodos.
• Ontdekking van Rhodos.
• Eiland Symi.
• Jeepsafari.

DE ALL INCLUSIVE ‘OPTIE’ OMVAT:
- Alle maaltijden in buffetvorm.
- Laat continentaal ontbijt (10-11u)
- 1x/verblijf avondmaal in het à la carte restaurant
- 2x/week thema-avond
- Warme snacks (11-17u)
- Koude snacks (11-23u)
- Koffiepauze (16.30-17.30u)
- Ijsjes (10-18u)
- Lunchpakket voor excursies
- Middernachtsnacks (23-24u)
- Selectie van lokale en internationale alcoholische
en niet alcoholische dranken (10-23u)

BASISPRIJS PER PERSOON IN
ALL INCLUSIVE

€ 1.143 Superieure kamer met balkon
MET VROEGBOEKKORTING
Reservatie voor 1 maart 2019

€ 1.233

Superieure kamer met balkon
ZONDER VROEGBOEKKORTING
Reservatie vanaf 1 maart 2019

Toeslagen/kortingen op de basisprijs / persoon
€ - 99		 Korting PROMOKAMER (26)
€   89		 Toeslag Superieure kamer zeezicht (23)
€ 313		 Toeslag dubbel voor alleengebruik (29)
€ 49		 Bijstands- en bagageverzekering
Inbegrepen in de prijs
- Verblijf in ALL INCLUSIVE
- Superieure kamer met balkon
- Standaardmaaltijd tijdens de vlucht (€20)
- 20 kg bagage + 10 kg handbagage (€36)
- Vervoer van en naar Zaventem
Niet inbegrepen in de prijs
- Facultatieve annulatieverzekering
INFO
Formaliteiten:
- Voor Belgen een geldige identiteitskaart.
- Vreemde munten: Euro
Reservatie definitief mits voorschot van € 350 pp.
Organisator TUI. Voorwaarden TUI zomerbrochure 2019.
Reis slechts gegarandeerd mits 20 deelnemers.
Prijzen geldig voor kamers binnen contingent.

