
Rhodos 

Må Bra-resan 2017 
27 september - 4 oktober 



SENTIDO Ixian Grand är ett vackert och elegant All inclusive-hotell, mitt på Ixia-stranden. Hotellet har ett mo-

dernt och stilrent poolområde med två pooler, en poolbar och solstolar, och från poolområdet har du dessutom 

en vidsträckt utsikt över havet. Hotellet har en populär à la carte-restaurang, DeGu7, som erbjuder både en 

traditionell och en internationell, modern meny. SENTIDO Ixian Grand passar dig som söker ett snyggt och be-

kvämt boende för vuxna nära stranden på Rhodos västkust.  

Sentido Ixian Grand **** 

Rummen: 

 

 Luftkonditionering maj-oktober 

 Balkong 

 Dubbelsäng queen size 

 Extrabädd i bäddbar soffa 

 Tv med satellitkanaler 

 Rumsservice kl. 10.00-22.00 

 Kassafack 

 Minibar på förfrågan 

 Kylskåp 

 Hårtork 

 Tofflor 

 Badrock 

 Dusch & WC 

Fakta & Faciliteter: 

Pool: 3 st 
Barnpool: Ja 
Hiss: Ja 
Bar: 2 st 
Poolbar: Ja 
Restaurang: 3 st 
Minimarket: Ja 
Städdagar/vecka: 7 
Närmaste centrum: 800 m 
Huvudcentrum: 6 km 
Närmaste strand/bad: 0m 
Internet: Ja 

 



Följ med på årets MÅ BRA-resa till Rhodos!  

På Rhodos västkust är det för det mesta lugnt och avkopplande. Klimatet är behagligt även under de hetaste 

sommarmånaderna, tack vare den milda västanvinden. Du hittar gott om restauranger och tavernor i byarna 

på västkusten, men vill du ha ett riktigt stort utbud tar du dig till Rhodos stad. Här kan du shoppa i trevliga buti-

ker, strosa runt i Gamla stan eller besöka något av stadens alla trevliga uteställen. 

  

                               Med på resan finns vår gympaledare Gunilla Johansson som håller i bl.a. yoga–, 

   gympa– och vattengympa pass! 

Avresa 27 september 2017 

Pris: 8650 kr 

sista anmälningsdag 23/5-17 

Enkelrumstillägg: På för frågan 

Flygmat: 179 kr Avbeställnings-

skydd: 225 kr reseförsäkring: 281 

kr 

Allt detta ingår i priset:  

Flyg Luleå-Rhodos t/r, del i dubbel-

rum inkl. all inclusive, transfer flyg-

plats-hotell t/r,  

Anmälningsavgiften 2000.-/person 

erlägges inom 10 dagar. Slutbetal-

ning 45 dagar innan avresa. 

Kostnader vid eventuell avbokning: 

Tidigare än 45 dagar före avreseda-

tum: 2000 kr per person. 

45-31 dagar före avresa: 50% av 

resans pris. 30-0 dagar före avresa: 

100% av resans pris. 

Vi reserverar oss för ev. skattehöj-

ningar och bränsletillägg som vi inte 

kan påverka efter den 1/2 -2017. Vi 

reserverar oss för eventuella händel-

ser som kan komma att påverka 

resan och som står utanför vår kon-

troll.  

 

Teknisk Arrangör: Ving 

Avresa onsdag 27/9.  

Vi flyger direkt från Luleå till Rhodos kl. 10.00 (flygtid ca 4.5 timme) 

Väl framme möter en Ving guide upp vid ankomsthallen. 

Busstransfer till vårt hotell tar ca 30 min.  

Under dagarna kommer Gunilla att leda olika pass: bland annat 

gympa, vattengympa och yoga. 

På kvällarna samlas vi för gemensamma middagar och där efter 

lite olika roliga aktiviteter. 

 

Måltider 

Hotellet har en bufférestaurang och en mycket uppskattad à la 

carte-restaurang DeGu7. Flera barer, snacksbarer och en strandbar 

som är öppen 1 juni till 1 september. 

 Poolbar 

 Bar 

 Restaurang 

 Bordsreservation krävs i à la carte-restaurangen 

Vårdad klädsel (långbyxor) 
  Måltider på hotellet: 

All Inclusive ingår 
  All Inclusive innebär att mat och dryck ingår. På avresedagen gäl-

ler All Inclusive fram till kl. 12.00. 

 Bufférestaurangen serverar frukost kl. 07.00-10.00, lunch kl. 12.30-

15.00 och middag kl. 18.30-21.30. 

 Till lunch och middag ingår vatten, läsk, lokalt öl eller vin 

 En middag per vistelse i à la carte-restaurangen DeGu7 

 Vatten, läsk, kaffe, te och lokala alkoholdrycker i Milonges Blue 

bar kl. 11.00-17.00 

 Snacks i Milonges Blue bar kl. 16.00-17.00 

Vatten, läsk, kaffe, te och lokala alkoholdrycker i Milonges Blue bar 

eller Trumans bar kl. 17.00-23.30 
Hotellet kan ibland utan förvarning ändra på innehåll och tider i All 

Inclusive. Aktuella tider för restauranger och barer meddelas vid 

ankomst till hotellet 



Resan bokar du hos 

 

Vi finns på Smedjegatan 13 i Luleå 0920-23 23 50/85 www.vialulea.se 

 


