
 

 

 
 
 

SENIORIEN HYVINVOINTIMATKA RODOKSELLE 
 
 

Lähde yhdessä ystäväsi tai kumppanisi kanssa rentoutumaan ja nauttimaan 
elämästä Rodoksen auringon alle! 

 
Avaamme yhdessä jalkapohjia (hierontapallolla), parannamme tasapainoa ja muistia 
(muistijooga). Jos olet aamuvirkku, voit osallistua lempeisiin kehon aamunavauksiin 
(FasciaMethod). Iltavirkuilla on lupa tanssia yömyöhään. Joku päivä voit pysähtyä 

halutessasi mindfulness-ja hengitysharjoitusten äärelle tai osallistua tietoiseen hitaaseen 
kävelyretkeen. Matkaan sisältyy myös kaksi hyvinvointiluentoa. 

 
Kaikki ohjelma on vapaaehtoista. Valitse MIELUISIMMAT osiot, nauti, rentoudu ja 

voimaannu. 
 

Rentouttavia ohjaushetkiä viikon aikana on noin 12. Kesto 30-45min/ohjaus ja lisäksi 
kaksi 45 min hyvinvointiluentoa. Viikko-ohjelman ohjaa Rentovillan Jaana Heiskanen. 

 

  
 
 
Matka-aika 23. – 30.9.2020 (7 yötä) 
 
Matkakohde  Ixia, Rodos 
 

Rannikko on saanut nimensä alueen vanhan pääkaupungin, vuonna 400 eaa. perustetun 
Ialyssan mukaan. Ialyssan vanhoille raunioille voi tehdä kiinnostavan päiväretken Ixiasta.  
 
Hotelli Avra Beach sijaitsee Ixiassa, jossa on mukavia ravintoloita, viehättäviä paikallisia 
tavernoja, kauppoja ja rauhallista iltaelämää rantakadun varrella. Jos kaipaat enemmän 
menoa ja elämää, kannattaa ajaa taksilla noin 15 minuutin matka Rodoksen kaupunkiin. 
Rodoksen vanhaan kaupunkiin kannattaa tehdä retki ja tutustua viehättäviin pikkukujiin 
ja kojuihin. 
 

Ryhmän koko 20–30 henkilöä  
 
Lentoaikataulut Oulu  Rodos  1855 – 2320  
 Rodos  Oulu  1155 – 1725   
  



 

 

  
Hotellitiedot Hotelli Avra Beach ***+ / Ixia 
 
 Mukava allasalue missä aurinkotuolit ja -varjot. Hotellilla on oma osio rannalla. Ravintola, 

baari ja tv-huone. 
 
Wifi lisämaksusta. Hotelli sijaitsee Ixian keskustassa pienellä kivirannalla. Sisääntulo 
portaita pitkin. Alueella on useita kauppoja, viihtyisiä ravintoloita ja baareja. Noin 2 
kilometriä Ialyssokseen ja noin 6 kilometriä Rodoksen kaupunkiin. Paikallisbussit 
liikennöivät säännöllisesti. Rodoksen vanhassa kaupungissa on suuri valikoima 
kauppoja, ravintoloita ja baareja. Lentoliikenteen äänet voidaan kokea häiritsevänä. 

 
All Inclusive 
- Aamiaispöytä, klo 7.00-9.30. 
- Välipalaa, jäätelöä, kahvia ja kakkua, klo 10.00-24.00. 
- Lounaspöytä, klo 12.30-14.30 
- Illallispöytä, klo 19.00-21.30. 
- Rajoittamattomasti paikallisia juomia kuten olutta, viiniä, drinkkejä ja vettä allasbaarista, 
klo 10.00-24.00. 
- All Inclusiveen sisältyy maksuttomat aurinkotuolit hotellin rannalla. 
Huomioithan, että muutokset ovat mahdollisia. Tunnistautumiseen on käytettävä hotellin 
ranneketta. 
 
Majoittuminen viihtyisästi sisustettuihin, hieman kuluneisiin kahden hengen huoneisiin. 
Tv. Pieni jääkaappi. Maksuton ilmastointi ja wifi. Tallelokero lisämaksusta. 
Hiustenkuivain, kylpyamme/suihku ja wc. Parveke tai terassi. Siivous 7 krt/viikko. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintaan sisältyy  

- Lennot Novairin lomalentokoneilla 
- Majoitus jaetussa kahden hengen huoneissa 7 yötä 
- All inclusive tarjoilu hotellissa 
- Lentokenttäkuljetukset Rodoksella 
- Apollomatkojen oppaan palvelut Rodoksella, Apollomatkoilla myös retkiä tarjolla 

lisämaksusta (tarjonta selviää kohteessa, varaukset ja maksu kohteessa) 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 15kg ruumaan /hlö + käsimatkatavara 5kg 
- Laadukas Rentovillan hyvinvointiohjelma 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 20 matkustajaa. 
 
 Huom! Kreikan hotellivero ei sisälly matkan hintaan. Tällä matkalla se on 3e/huone/yö ja 

maksetaan suoraan hotellille. 



 

 

 
Matkan hinta 995 € / henkilö EARLYBIRD HINTA 28.2.2020 saakka, jonka jälkeen 1030 € / henkilö 
 
 Laskutuslisä lisätään matkan hintaan: 15 euroa / lasku sähköpostiin tai 20 euroa / lasku 

kirjepostina. 
    
Lisämaksusta Huone yhden hengen käyttöön +258e. 
 
 Ateriat lennon aikana +20e/hlö/menopaluu tai erikoisruokavalio +23e/hlö/menopaluu. 
 
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 415e/hlö 23.3.2020. Loppumaksu 30.7.2020. 
 
Muutos ja peruutusehdot Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa  

- 24.3. – 30.7.2020 välillä, pidätetään peruutuskuluina 315e/hlö 
- 31.7. – 31.8.2020 välillä, pidätetään peruutuskuluina 415e/hlö 
- 1.9. – 14.9.2020 välillä, pidätetään peruutuskuluina 615e/hlö 
- 15.9.2020 jälkeen, pidätetään peruutuskuluina 97 % matkan hinnasta 

 
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 
Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan 
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä. 

  
 Ennakkomaksulla asiakas hyväksyy matkan tiedot ja ehdot. 
 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia 30.7.2020 saakka. 
 
Ilmoittautumiset Oulun Matkatoimistoon 

 puh. 08-336900 
 myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 

Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja 
sukunimi riittävät. 

 
Matkustusasiakirjat Matkalla tulee olla voimassa oleva passi (EU-alueen sisäisillä matkoilla EU-kansalaisille 

riittää myös poliisin myöntämä virallinen henkilökortti). Jokaisella matkustajalla, myös 
lapsilla on oltava oma henkilökohtainen passi. Suosittelemme että passi on voimassa 
matkan 6kk matkan jälkeen. Nämä määräykset koskevat Suomen kansalaisia. 

 
Matkaliput Toimitetaan sähköpostilla 2vk ennen matkan alkua. 
 
Lisätietoja Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on 
hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus 
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
 Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen tekemisen jälkeen korottaa ja vastaavasti 

velvollisuus alentaa sovittua hintaa (YME 8). Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 
viimeistään 20vrk ennen matkan alkua. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -
maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n 
tietosuojalain periaatteita. 



 

 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi, 

lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös 
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi  

  
  
 
 
  

 
Matkaterveisin, 

 
OULUN MATKATOIMISTO OY   RENTOVILLA 
 
Henna Tauriainen     Jaana Heiskanen 
 
Kirkkokatu 11 A 9 
90100 Oulu 
044 774 0031     040 5386905 
henna.tauriainen@oulunmatkatoimisto.fi  jaana@rentovilla.fi 
 

 
 


