Grækenlands
mest alsidige
rejsemål
Rejsen er med

All Inclusive

RHODOS i september 2022
Igen i år tager vi til den solrige græske ø Rhodos. Her
er der rig mulighed for at opleve både den smukke
græske natur og den spændende oldgræske historie.
Er man mere til at slappe af og nyde solen kan det
gøres ved poolen, eller på den lækre sandstrand som
kun ligger 300 meter fra hotellet og er en af de bedste
og flotteste sandstrande på Rhodos.
Vi skal bo på Hotel Amira, der ligger ved Kalithea lidt
udenfor Rhodos by. På hotellet er der en dejlig loungebar og restaurant. Der ligger endvidere to større
supermarkeder i nærheden af hotellet.
Der er gode muligheder for at bevæge os ind til
Rhodos by, se den gamle by med masser af historie,
shoppe souvenirs og måske få en kold græsk Mythos
øl. Bussen kører lige ude foran hotellet.
Rejsetidspunkt og priser
Afrejse: 30. september 2022
Hjemkomst: 7. oktober 2022
Pris pr. person v/2 personer i
delt dobbeltværelse kr. 

8.275,-

Tillæg for eneværelse kr. 1.400,Bemærk: Begrænsede antal værelser til denne pris

Prisen inkluderer
• Fly København/Billund – Rhodos t/r
• Bagage på fly t/r
• Transport mellem lufthavn og hotel t/r
• Ophold på Hotel Amira
• All Inclusive
• Turistskat til hotellet
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
• Danske rejseledere fra Bravo Tours
Tilmelding og betaling
Tilmelding hurtigst muligt og gerne
inden d. 10. maj 2022
Depositum på 2.500 kr. betales ved tilmelding
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)
Restbeløb ved dobbeltværelse: 5.775 kr.
Restbeløb ved eneværelse: 7.175 kr.
Betales senest d. 20. april 2022
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274
Tekst på overførslen: dit navn/Rhodos
Husk: Du skal have en rejseforsikring, når du rejser
med ULF Ferie.
Bestil din rejse her

ULF Ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder.
Bravo Tours CVR. nr.: 41762019, medlem af rejsegarantifonden nr. 3320

