
Opstapplaats: luchthaven (definitieve vlucht-
uren bij reisdocumenten)

*bij boeking tem 31 januari 2018

8 dagen / 7 nachten
All inclusive

Afreisdata

EARLY 
BOOKING*
Prijs per 
persoon

(op basis van 
2-pers.-kamer)

Prijs per 
persoon

(op basis van 
2-pers.-kamer)

18 mei 18 € 780 € 840

05 okt 18 € 760 € 820

EARLY 
BOOKING*
Prijs per 
persoon

(op basis van 
1-pers.-kamer)

Prijs per 
persoon

(op basis van 
1-pers.-kamer)

18 mei 18 € 995 € 1055

05 okt 18 € 980 € 1040

Toeslag Prijs per persoon

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Rhodos
Vlucht naar Rhodos. Aansluitend transfer van de luchtha-
ven naar Trianda, installatie in het ****hotel D’Andrea Mare.

Dag 2 tem dag 7 • Trianda
Vrij verblijf op basis van all inclusive in Trianda. Diverse be-
geleide excursies zijn mogelijk en ter plaatste te regelen.

Dag 8 • Rhodos - België
Transfer van het hotel naar de luchthaven van Rhodos. We 
nemen onze vlucht richting België.

Mogelijke excursies:
- Rhodos-stad
- Lindos incl. lunch
- Tour van het eiland
- Eiland Symi met catamaran incl. lunch
- Griekse avond

HOTEL D’ANDREA MARE
Ligging: direct aan het strand en 1 km van het 
centrum van Trianda
Uitrusting: receptie, 2 liften, restaurant, 
verschillende bars, 3 zwembaden, waaronder 1 met 
een glijbaan, apart kinderbad, binnenzwembad, 
ligbedden en parasols aan het zwembad en het 
strand, gratis handdoekenservice, minimarkt, gratis 
wifi in de openbare ruimtes
Kamers: verzorgd ingerichte kamers met zeezicht,  
tv, koelkastje, huurkluisje, gratis wifi, waterkoker, 
telefoon, balkon of terras. De badkamer is voorzien 
van een bad, toilet en haardroger
Maaltijden: all-inclusive: ontbijt (07:00-10:00), 
lunch (12:30-14:30) en diner (18:30-21:30), alle 
in buffetvorm. Snacks (10:00-12:00 en 15:00-
18:00), ijs (15:00-17:00), koffie/thee en koekjes 
(16:00-17:00), avondsnack (22:00-23:30). Alle 
door het hotel geselecteerde lokale alcoholische en 
alcoholvrije drankjes (10:00-23:30)

SERVICE
 � Vluchten Rhodos heen & terug
 � Transfer luchthaven-hotel-luchthaven
 � Verblijf van 7 nachten op basis all inclusive

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Het eiland Rhodos is één van de meeste geliefde vakantiebestemmingen van Griekenland. Het is een prachtig eiland met een mooie, 
afwisselende natuur en er zijn tientallen prachtige stranden. Rhodos is ook erg geliefd vanwege haar rijke cultuur en geschiedenis.

Rhodos GRIEKENLAND  


