
Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Ρόδο, γιατί προσφέρουμε...

- Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο
- Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- Τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε..

ΡΟΔΟΣ Το νησί τωνΙπποτών
4ημέρεςFly &Drive

ΗΡόδος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας. Πατρίδα ενός από τα εφτά θαύματα του κόσμου και ένα
από τα αστέρια τουΕλληνικού τουρισμούγενικά, έχει μαγευτικέςπαραλίες, μίαπολύενδιαφέρουσαμεσαιωνικήπόλη,
φανταστικήνυκτερινή ζωήκαι πολλάαρχαιολογικάαξιοθέατα.Το νησί τηςΡόδουείναι τοτέταρτο σεμέγεθος
μεγαλύτερονησί και τομεγαλύτερο τηςΔωδεκανήσου. Έχειμίαπολύπλούσιααρχιτεκτονικήπαράδοσηπου
αποτελείταιαπόένασύμπλεγμαμεσαιωνικών,ενετικών,βυζαντινών,τουρκικών στοιχείων και ντόπιας αρχιτεκτονικής.
Η μεγάλη τουριστική προσέλευση στο νησί δημιουργεί προβλήματα στη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων ιδιαίτερα
στην υψηλήπερίοδο. Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς δωμάτια για κάθεπροτίμηση, από ταπιόοικονομικά έως τα πιό
πολυτελή ξενοδοχεία και αεροπορικές θέσεις με απευθείας πτήσεις σε ειδικά βελτιωμένες τιμές. Εξερευνήστε το
υπέροχο νησί με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που θα παραλάβετε και θα παραδώσετε στο αεροδρόμιο.

Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;
Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο.

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines.
- Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων έως 8 ανά άτομο
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- Φ.Π.Α



ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN-ΟLYMPIC AIR

ΠΤΗΣΕΙΣ OLYMPIC AIR/ AEGEAN AIRLINES ΘΕΣ/ΝIΚΗ - ΡΟΔΟΣ,18/06/21:
14.05 - 15.10

ΡΟΔΟΣ - ΘΕΣΝΙΚΗ, 21/06/21:
15.45 - 16.55

+ Φόροι αεροδρομίου 40€

Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κιλά ανά άτομο συγκεκριμένων διαστάσεων

Άγιο Πνεύμα στη Ρόδο
18-21 Ιουνίου 2021

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄
ΑΤΟΜΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΟΤΕL PARTHENON 3*,
ΠΟΛΗ

ΜΟΝΟ
ΔΙΑΜΟΝΗ € 215,00 € 135,00

-

HOTEL PARTHENON 3*,
ΠΟΛΗ ΠΡΩΙΝΟ € 225,00 € 165,00

-

HOTEL ΑΤΗΕΝΑ 3*Sup,
ΠΟΛΗ ΠΡΩΙΝΟ € 265,00 € 145,00

-

HOTEL BELLAIR 4*,
ΙΑΛΥΣΣΟΣ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ € 325,00 € 145,00 -

BLUE HORIZON 4*,
ΙΑΛΥΣΣΟΣ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ € 335,00 € 145,00 -

AVRA BEACH RESORT
4*Sup,

ΙΑΛΥΣΣΟΣ
INCLUSIVE € 345,00 € 145,00 € 275,00

RODOS PALACE
Luxury Convention Resort 5*,

EXECUTIVE S.V
ΙΞΙΑ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ € 315,00 € 165,00 € 305,00
ΤΑ FAMILY ROOMS ΕΙΝΑΙ

CONNECTING

RODOS PALACE
Luxury Convention Resort 5*,

PREMIUM S.V
ΙΞΙΑ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ € 345,00 € 185,00
-

HOTEL
MEDITERRANEAN 4* Sup.,
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΟΛΗ

ΠΡΩΙΝΟ € 325,00 € 205,00
-

+ € 20,00, Η.Β, O ΕΝΗΛΙΚΑΣ
+€ 10,00 Η.Β,TO ΠΑΙΔΙ

Τιμές ενοικίασης Ι.Χ για όλες τις ημέρες:
Α΄Κατ.1000 cc € 99,00
B΄Κατ.1200 cc € 125,00

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων(40€), υπόλοιπα γεύματα, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,η
ενοικίαση Ι.Χ, επιπλέον αποσκευές καθώς και ότι δεν αναφέρεται ή είναι προαιρετικό.

Σημείωση: η επιπλέον αποσκευή 23 κιλών, κοστίζει 45€


