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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Romantisch Rhodos
Veelzijdige excursies op Grieks Eiland

Dit najaar nemen wij u mee naar het zeer geliefde Griekse eiland
RHODOS. U gaat genieten van natuur en cultuur, want er zijn tijdens
de eerste drie dagen al excursies inbegrepen en daarnaast heeft u in
het tweede deel van de week vrije tijd om zelf iets te ondernemen of
in te schrijven op nog extra uitstapjes. U logeert op basis
van halfpension in 4**** hotel Belair Beach (www.belairbeachhotel.gr)
in Ixós op pakweg 3,5 kilometer van de haven en van Rhodos stad. Uw
kamer is voorzien van alle gebruikelijke faciliteiten en u logeert op
basis van halfpension.

Dag 1 - Zondag 13 oktober

Limburg – Düsseldorf – Rhodos

Vanuit de door u gekozen opstaplaats brengen wij u per bus naar de
luchthaven van Düsseldorf voor de vroege vlucht om 06.00 uur met
Condor direct naar Rhodos. Na landing rond half elf (in Griekenland is
het een uur later) brengen wij u naar uw hotel waar u naar het
inchecken kunt uitrusten van het vroege vertrek. Het hotel (165

8 dagen vanaf
€ 1.225,- p.p.

Inclusief
Vervoer Limburg - Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Rhodos v.v. met
Condor (incl. luchthavenbelasting
o.v.v. wijzigingen)

7 x overnachting in 4* hotel Belair
Beach in Ixos op basis van
halfpension + lunch op dag 3

Halve dagtocht naar Rhodos stad
incl. entree Grootmeesterspaleis

Hele eilanddagtocht incl. entree
Asklipios en lunch

Hele dagtocht incl. mini-cruise naar
Symi en entree Panormitis klooster
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kamers) ligt direct aan het strand in Ixos, een klein dorpje vlakbij
Rhodos-stad. Er is een zwembad met snackbar, minimarket,
internethoek, minigolf en tennisbaan aanwezig. Uw kamer beschikt
over bad/douche, toilet, tv, balkon, föhn. Safe en wifi tegen betaling.
Diner.

 

Dag 2 - Maandag 14 oktober 

Rhodos stad 

Na het ontbijt neemt een Duitstalige gids u mee naar en rond de
prachtige stad Rhodos. Te beginnen met een panorama-rit door
modern Rhodos met een prachtig uitzicht op de stad vanaf het
hoogste punt. Op Monte Smith staat de Acropolis met Apollo Tempel,
het station en theater uit vervlogen tijden. U maakt hier een
wandeling en vanaf de muren in de middeleeuwse binnenstad heeft
u vervolgens een prachtig zicht op de haven, de vestingen en de
mengeling van kerken en moskeeën. U wandelt door het centrum en
ontdekt direct waarom dit deel van Rhodos op de lijst van Unesco
werelderfgoed staat. Ook bezichtigt u het Grootmeesterspaleis en de
ridderstraat waar in de 12e eeuw de Orde der Johanniter werd
gesticht. Diner.

 

Dag 3 - Dinsdag 15 oktober

Hele dagtocht over het eiland incl. lunch

Ontbijt. Vandaag gaat u heel veel van Rhodos gezien. Met gids
ontdekt u om te beginnen de oostkant van het eiland. Eerste stop is
het in de bergen verstopte Asklipios dat in de vorm van een amfi-
theater werd gebouwd en door een middeleeuws kasteel wordt
omgeven. De rit voert verder door de dorpen Faliraki en Afandou,
langs sinaasappels- en citroenplantages bij de dorpen Malona en
Massari. Verderop in het zuiden, in Genadi, begint de straat die dwars
over het eiland naar de burcht van Monolithos aan de westkant loopt.
In Embona wordt een Griekse lunch geserveerd (incl.) en gaat u aan
de voet van de hoogste berg Ataviros wijn proeven in een plaatselijke
wijnkelder. Uiteindelijk rijdt u via de kustroute aan de westkant terug
naar Ixos. Diner.

 

Dag 4 - Woensdag 16 oktober 

Minicruise naar Symi

Alle excursies met Duitstalige gids

Eigen Zuiden/Jacobs reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Hoteltax: op Rhodos geldt een
hoteltax die ter plekke ter betalen is:
3 euro p.p.p.n.

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Eventuele verzekeringen
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Het kleine eiland Symi ligt ten noorden van Rhodos en is een heerlijk
schilderachtig eiland. Na twee uur varen langs de Turkse kust, gaat u
aan land in Symi met haar prachtige in zachte pasteltinten geverfde
huizen. Smalle straatjes nodigen uit tot een relaxte wandeling en
zullen u bekoren. Vroeger “leefde” men op Symi van het
sponzenduiken. Per schip vaart u naar de achterkant van het eiland
waar het grote Panormitis klooster al van ver te zien is. Het is
opgedragen aan de aartsengel Michael en een van de belangrijkste
bedevaartsoorden van Symi. Diner.

 

Dag 5 - Donderdag 17 oktober

Vrije dag

Vandaag is helemaal vrij te besteden. Vermaak u rond het hotel, op
het strand of neem de bus naar bijvoorbeeld Rhodos stad. Diner.

 

Dag 6 - Vrijdag 18 oktober

Vrij of optioneel naar Filerimos, Kamiros en het vlinderdal 

Als u niet op eigen houtje iets wenst te ondernemen, biedt onze
agent een optionele excursie (ca. € 63 o.v.b.) aan naar de berg
Filerimos met op een plateau de Acropolis van Ialysos. Ook ontdekt u
vandaag de ruïnes van de tempels van Athena en Zeus, de byzantijnse
kerk, fresco’s uit de 14e eeuw en de kruisweg die u bij het witte kruis
brengt. Het lieflijke vlinderdal wordt tussen juli en medio september
door duizenden vlinders bevolkt en Kamiros is een van de
belangrijkste archeologische bezienswaardigheden van Griekenland.
Diner.

 

Dag 7 - Zaterdag 19 oktober

Gaat u mee naar Lindos & Archangelos?

Ook vandaag bepaalt u zelf of u uw eigen gang gaat of inschrijft (ca. €
55,- o.v.b.) om mee te gaan naar het schilderachtige Lindos dat aan de
voet van een machtige rotspartij ligt. Op die rots zijn de ruïnes van de
Tempel van Athena Lindia te bezichtigen. U heeft van hieruit een
prachtige blik op de haven van St. Paulus en het stralend witte dorpje
Lindos, vol oude herenhuisjes waarvan de rode daken vrolijk afsteken.
In het dorp Achangelos zult de oorspronkelijke authentieke sfeer van
weleer herkennen. Diner.

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding. De
deelnemers kunnen van
Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.
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Dag 8 - Zondag 20 oktober

Rhodos – Düsseldorf – Limburg

Nog bijna een hele dag om te genieten op dit mooie Griekse eiland. In
de namiddag transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht met
Condor om 19.20 uur. Landing in Düsseldorf is om 22.00 uur voorzien.
Voor de transfer naar uw opstapplaats in Limburg is vanzelfsprekend
gezorgd.  

 

Hotelinformatie

Belair Beach ****

Het hotel heeft 165 kamers en ligt direct aan het strand in Ixos, een
klein dorpje vlakbij Rhodos-stad. Er is een zwembad met snackbar,
minimarket, internethoek, minigolf en tennisbaan aanwezig. Uw
kamer beschikt over bad/douche, toilet, tv, balkon, föhn. Safe en wifi
tegen betaling.

Hotel verzorging: Halfpension en lunch op dag 3
Eenpersoonskamertoeslag: € 125,-

Hotel website: https://www.belairbeachhotel.gr/
Hotel adres: 101 Waterfront Way, Docklands VIC 3008, Australië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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