Rodos on helmi Kreikan saarien joukossa. On helppo ymmärtää, miksi niin monet valitsevat sen
matkakohteeseen. Saaren kauniit rannat kutsuvat viettämään laiskoja päiviä auringossa.
Rodoksen kaupunki on erinomainen valinta silloin kun haluat yhdistää aurinkoisen rantalomailun ja kaupungin
vilinän. Vietä päivää rannalla, vaeltele kaupungin kaduilla ja kujilla tai istahda hetkeksi terassille seuraamaan
Mandrakin sataman vilinää. Muista myös vierailla Rodoksen ainutlaatuisessa vanhassa kaupungissa.

CACTUS ***+
895€/hlö/H2

AQUARIUM VIEW ***+
995€/hlö/H2

Lisämaksusta 1 hengen huone, superiorhuone,
rajoitettu merinäköala tai huone merinäköalalla.

Lisämaksusta superiorhuone, rajoitettu merinäköala
tai huone merinäköalalla.

+135€/hlö/H1

Hintaan sisältyy:
- meno-paluu liitäntäkuljetus Kuopion lentokentälle
alkaen Kiuruvesi
- suorat lomalennot Kuopio - Rodos - Kuopio
- Ateriat Aegean Airlinesin lomalennolla
- meno-paluu lentokenttäkuljetukset kohteessa
- majoitus valitussa hotellissa
- hotelliaamiaiset
- Apollomatkojen kohdehenkilökunnan opaspalvelut
- Töllöttimen matkanjohtaja mukana matkalla

Alustava lentoaikataulu, Aegean Airlines:
18.9. Kuopio – Rodos
22:55 – 02:55 +1vrk
25.9. Rodos – Kuopio
16:20 – 20:45
Toimistomaksu 12€/varaus
Pidätämme oikeiden muutoksiin
Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja
Mika K. Niskanen Oy
Y-Tunnus: 1547180-9
Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi
E-mail: iisalmi@matkasavo.fi
Tel: 040-741 8001

Matkalla vaaditaan passi tai
virallinen henkilökortti.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Töllöttimen lukijamatka Rodokselle esite 2019
2.1.2019
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CACTUS ***+
Suosittu hotelli Cactus on erinomaisella paikalla
Rodoksen kaupungissa Tuulisenrannan ja Ellinrannan
välissä. Hotellista avautuu upea merinäköala. Hotelli on
aivan rannan vieressä, mutta lähellä on myös
ostosmahdollisuuksia, ravintoloita ja iltaelämää.
Viihtyisällä allasalueella on uima-allas ja maksuttomat
aurinkotuolit ja -varjot.
Buffetravintola ja baari.
Ilmastointi. Tallelokero lisämaksusta vastaanotossa.
Vastaanotossa, baarissa ja allasalueella on maksuton wifi.
Iltaviihdettä ja karaokea. Minimarketti. Rantapyyhkeet
panttia vastaan. Hotelli sopii aikuisille (yli 25-vuotiaille).
Kahden hengen huone Valoisia kahden hengen huoneita, joissa on puhelin, sateliitti-tv ja jääkaappi. Laattalattia.
Maksuton wifi ja huonekohtaisesti säädeltävä keskusilmastointi 20.5.–15.10. Vedenkeitin. Pöytätuuletin saatavissa
pyynnöstä. Tallelokero vastaanotossa. Hiustenkuivain. Kylpyamme/suihku ja wc. Parveke, osasta merinäköala.
Siivous 7 krt/viikko. Hotelli toivottaa tervetulleiksi yli 23-vuotiaat lomailijat. Alle 23-vuotiaat voivat majoittua tässä
huonetyypissä huoltajan seurassa. Huonekoko: Noin 20 neliömetriä.
Yhden hengen huone Valoisia yhden hengen huoneita yli 23-vuotiaille, joissa on puhelin, satelliitti-tv ja jääkaappi.
Maksuton wifi ja ilmastointi 20.5.–15.10. Vedenkeitin. Tallelokero vastaanotossa. Pöytätuuletin saatavissa
pyynnöstä. Hiustenkuivain. Kylpyamme/suihku ja wc. Parveke, merinäköala. Siivous 7 krt/viikko. Huonekoko: noin
20 neliömetriä.
AQUARIUM VIEW ***+

Hotelli Aquarium View on suosittu hotelli sijaitsee
Ellinrannan turkoosien vesien vieressä. Tänne palataan
vuosi toisensa jälkeen nauttimaan hotellin rennosta
tunnelmasta ja täydellisestä sijainnista. Ravintoloihin,
kauppoihin ja tunnelmalliseen vanhaankaupunkiin on
vain muutaman minuutin kävelymatka. Hotelli sopii
aikuisille (yli 25-vuotiaille) ja pyrkii rauhalliseen
tunnelmaan. Hotellissa saa majoittua myös lapsia
huoltajan seurassa.
Hotellissa baari, snackbaari ja aamiaisravintola.
Maksuton
wifi.
Rantapyyhkeet
lisämaksusta.
Iltaohjelmaa.

Sisarhotelli Cactuksen allasalue ja minimarket on vieraiden käytettävissä.
Kahden hengen huone Yksinkertaisia kahden hengen huoneita. Puhelin, tv ja jääkaappi. Maksuton wifi.
Laattalattiat. Maksuton itse säädeltävä keskusilmastointi 20.5.–15.10, muina aikoina mahdollisuus pyytää maksuton
tuuletin huoneeseen. Tallelokero lisämaksusta. Vedenkeitin ja hiustenkuivain. Kylpyamme/suihku ja wc. Parveke,
osasta merinäköala tai rajoitettu merinäköala. Siivous 7 kertaa/viikko. Huonekoko: noin 15-22 neliötä
Soveltuu enintään: 2 hengelle
Yhden hengen huone Yksinkertaisia huoneita, joissa on puhelin, tv ja jääkaappi. Maksuton wifi. Maksuton
ilmastointi 20.5.–15.10, muina aikoina mahdollisuus pyytää maksuton tuuletin huoneeseen. Tallelokero
lisämaksusta. Vedenkeitin ja hiustenkuivain. Kylpyamme/suihku ja wc. Parveke. Siivous 7 kertaa/viikko.
Huonekoko: noin 15-20 neliötä.
Alkaen 1.1.2018 kaikista hotelliyöpymisista Kreikassa peritään hotellivero. Hotellivero ei sisälly matkan hintaan. Vero
peritään per huone/yö ja se maksetaan suoraan hotellille. 3 tähden hotelli 1,50€/huone/yö. 4 tähden hotelli 3€/huone/yö.

Mika K. Niskanen Oy

Y-Tunnus: 1547180-9

Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

