RADIO POOKI

ALUSTAVA TARJOUS

KUUNTELIJAMATKA RODOKSELLE
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.

Matka-aika

2. – 9.5.2018 (7 yötä)

Matkakohde

Rodos, Rodoksen kaupunki

Ryhmän koko

45-50 henkilöä

Lentoaikataulut

Oulu
Rodos

Rodos
Oulu

lentotiedot vahvistuu myöhemmin
lentotiedot vahvistuu myöhemmin

Hintaan sisältyy
-

Lennot Novair reittikoneella turistiluokassa
Majoitus jaetussa 2hh 7 yötä, parvekkeella, All Inclusive
Edestakaiset lentokenttäkuljetukset Rodoksella
Tervetulotilaisuus hotellissa tai lähialueella
Kaksi retkeä
Opaspalvelut kohteessa
Verot ja viranomaismaksut
1 matkalaukku ruumaan /hlö
Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja ja Pookin edustaja mukana matkalla

Matkan toteutuminen ja hinnat edellyttävät vähintään 45 asiakasta
Matkan hinta

1140 € / henkilö kahden hengen huone, parveke, All Inclusive
1240 € / henkilö yhden hengen huone, parveke, All Inclusive
Laskutuslisä 15€/lasku lisätään matkan hintaan.

Hotellitiedot
.

Petit Palais Mitsis**** Rodoksen kaupunki (Hotellin ikäraja 21-vuotta)
Petit Palais Mitsis hotelli on suuri, keskitasoinen hotelli, joka sijaitsee keskeisellä paikalla
Mandraki-sataman tuntumassa. Kaikki kaupungin palvelutovat lähellä ja All Inclusive hotellissa ruoat ja juomat sisältyvät hintaan, joten täällä voit keskittyä huolettomaan
lomaan. Hotellissa on ikäraja 21 vuotta.
Allasalueella on poreallas sekä maksuttomia aurinkotuoleja ja -varjoja. Seurustelutila,
jossa on tv. Buffetravintola (edellytetään siistiä pukeutumista, miehillä pitkät housut) ja
baari. Alueella on lukuisia ravintoloita, baareja, yökerhoja ja ostosmahdollisuuksia.
Vastaanoton alueella on maksuton wifi ja lisämaksullinen internetpiste. Pyöreäkivinen
ranta on noin 150 metrin päässä. Hotelli toivottaa tervetulleeksi aikuiset (yli 21-vuotiaat)
sekä lapset ja nuoret aikuisen seurassa. Kaupunkiliikennettä.

All Inclusive
– Aamiainen, klo 7–10 sekä myöhäinen aamiainen 10.00-10.30
– Lounas, klo 12.30–14.30.
– Illallinen, klo 18.30–21.30.
– Ruokajuomina olut, viini, virvoitusjuomat ja mehu.
– Pientä purtavaa ja voileipiä, klo 10.15–18.30 baarissa.
– Baarissa tarjolla rajattomasti paikallisia juomia, olutta, viiniä, teetä ja kahvia (klo 10.30–24)
ALUSTAVA MATKAOHJELMA
*retkiohjelma vahvistuu myöhemmin
2.5 Bussi noutaa lentokentältä, matka kestää noin 25min Rodoksen kaupunkiin. Lentoajat vahvistuvat myöhemmin
3.5 Kalimera! Huomenta!
Aamiaisen jälkeen Tervetulotilaisuus hotellissa tai paikallisessa ravintolassa. Raijan johdolla tutustumme
kävellen Rodoksen ympäristöön ja Vanhaan Kaupunkiin.
Keskiaikainen vanhakaupunki on vilkas kaupankäynnin ja ihmisvilinän keskus koko päivän. Basaarien ja merkkiliikkeiden
lisäksi alueella on runsaasti kahviloita ja ravintoloita. Vanhassakaupungissa on mukava kierrellä, erityisesti iltaisin, jolloin
väki kokoontuu baareihin ja terasseille, jotka reunustavat kapeita kujia. Illallisen jälkeen Pookilaisten illanviettoa.
4.5 Pookin retki esimerkiksi Rodoksen kohokohdat – sisältyy matkaan (retki vahvistuu myöhemmin)
Lähde mukaamme kokemaan Rodoksen kohokohdat – kaikki vielä saman päivän aikana.
Päivän aikana vierailemme esimerkiksi Rodoksen muinaisella stadionilla sekä Ialyssoksessa sijaitsevalla Akropoliilla.
Ohjelmassa on myös pysähdys Apollonan pienessä kylässä, jossa saamme maistaa soumaa, paikallista brandya. Omaa
aikaa tutustua kylään, jonka jälkeen nautimme meze lounaan perinteisessä kreikkalaisessa tavernassa.
Tämän jälkeen matka jatkuu läheiselle Profitis Eliaksen vuorelle, missä pysähdymme kahvi- ja kuvaustauolle, ennen kuin
vierailemme Agios Nikolaos Fountoukin bysantin aikaisella kirkolla. Tämä pieni kirkko on yksi Rodoksen tunnetuimmista
ja täältä löytyy upeita seinämaalauksia. Illallisen jälkeen Pookilaisten illanviettoa.
5.5 Tarkentuu myöhemmin. Yhteinen illanvietto Pookilaisten kanssa.
6.5 Pookin retki esimerkiksi Lindos – sisältyy matkaan (retki vahvistuu myöhemmin)
Lähde mukaan puolipäiväretkelle yhteen Rodoksen kauneimmista kylistä. Kylä, kauniine valkeine taloineen sijaitsee
korkean Akropolis kukkulan juurella. Vierailemme Akropolis kukkulalla, joka kohoaa 116 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Akropolista ympäröivä linnoitus on Johanniittiritareiden rakentama ja toimi aikanaan suojana Lindokselle, joka oli tärkeä
kauppakaupunki. Tanskalaiset olivat ensimmäisiä, jotka tekivät alueella kaivauksia ja tästä syystä Kööpenhaminasta
löytykin arvostettu kokoelma Lindoksesta löytyneitä esineita. Sinulla on aikaa myös tutustua Lindokseen omin päin ja voit
viettää aikaa kävellen kaupungin kapeilla kujilla ja nauttia raikkaasta juomasta kattoterasseilla. Ruoka ja juoma eivät
sisälly hintaan retkillä. Sisäänpääsy Lindoksen Akropolis kukkulalle ei sisälly hintaan (12 €/hlö)
7.5 Tarkentuu myöhemmin. Yhteinen illanvietto Pookilaisten kanssa.
8.5 Zorba ja Tzatsiki - Lisämaksullinen
Koe unohtumaton tunnelma ja kreikkalainen vieraanvaraisuus nauttiessasi tyypillisiä kreikkalaisen keittiön antimia.
Illallisen aikana kuunnellaan kreikkalaista musiikkia, seurataan kansantanssiryhmän esitystä ja osallistutaan itsekin
tanssiin. Illan jälkeen osaat muutamien klassisten kreikkalaisten kansantanssien askeleet, joilla voit tehdä vaikutuksen
ystäviin kotona. Illallisen jälkeen Pookilaisten illanviettoa.
.
9.5 Bussi noutaa hotellilta kohti lentokenttää, matka kestää noin 25min. Lentoajat vahvistuvat myöhemmin.

Matkan maksaminen

Ennakkomaksu 200e/hlö. Loppumaksu kuusi viikkoa ennen matkaa, ellei
yhteistyökumppanimme toisin ilmoita. Halutessasi voit maksaa matkan luottokortilla (Visa
ja Mastercard). Luottokorttilisämaksu 1 %. Huom! Etäveloitus luottokortilla ei ole
mahdollista.

Laskutuslisä

15€ lisätään per lasku

Ilmoittautumiset & nimet

Ilmoittautumiset 24.11.2017 mennessä Oulun Matkatoimistoon 08-336900
myynti@oulunmatkatoimisto.fi Nimet tulee olla kuten passissa. Ilmoittautumisen
yhteydessä annathan syntymäajan, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen &
kotiosoitteen, mahdolliset allergiat jne.

Matkan maksu

Ennakkomaksun eräpäivä on 8.12.2017. Loppumaksu noin kuusi viikkoa ennen
matkan alkua.

Matkaliput

Matkadokumentit ja saate ohjeistuksen kera toimitetaan noin viikko ennen matkan alkua.

Muutos ja peruutusehdot

Ennakkomaksun eräpäivän jälkeen peruutuskulut ennakkomaksun verran, loppumaksun
eräpäivän jälkeen 100 %. Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle.
Ennakkomaksulla asiakas hyväksyy matkantiedot ja ehdot.
Peruutustilanteissa lääkärintodistus tulee toimittaa viipymättä matkatoimistoon.
Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen
perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät
muutoskulut.
Toimistokulumme on 50eur/hlö, jota ei palauteta muutos- eikä peruutustilanteissa. Emme
palauta myöskään laskutuslisää.

Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY
Kirkkokatu 11
90100 Oulu
08-336900 (arkisin klo 10-16)
myynti@oulunmatkatoimisto.fi

