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Rhodos 1. oktober, 15 dager. 

 

Bli med oss på en fantastisk høsttur til Rhodos. På denne årstiden pleier temperaturen være rundt 

25 grader om dagen, med andre ord midt i blinken for oss «nordboere». Med nesten samme 

temperatur i sjøen kan absolutt et bad anbefales. Under oppholdet vårt på Rhodos bor vi på det 

flotte 4-stjerners Hotel Mediterranean som gjenåpner etter totalrenovering mai 2023. Hotellet har 

den beste beliggenhet man kan ønske seg like ved stranden og Rhodos by. 

Når vi får en ekte bergenser som guide på utfluktene kan ikke dette bli bedre       

Dag 1, søndag 1. oktober: 

I dag kan dere ta en rolig dag hjemme før dere pakker kofferten. Vi har fremmøte på Flesland senest 

15:20, reiseleder tar imot dere i avgangshallen og hjelper med innsjekk. Avgang 17:20 med Sunclass 

Airlines, på turen sydover reiser vi på økonomiklasse og standard flymat er inkludert. Etter landing 

klokken 22:35 lokal tid har vi egen transfer som tar oss til hotellet, ca. 30 minutters reisetid. 

Dag 2, mandag 2. oktober: 

Etter frokost møter Tove oss på hotellet og forteller om nærområdet hvor vi bor, i tillegg tar hun oss 

med på en spasertur inn til Rhodos by. Resten av dagen disponeres etter eget ønske. Felles middag 

på hotellet, drikke til maten inkludert. 

Dag 3-14, tirsdag 3. oktober-lørdag 14. oktober: 

Vi lever gode dager på Rhodos med god mat, bading, spaserturer og utflukter. Felles middag på 

hotellet hver kveld med drikke til maten inkludert (husets vin, lokalt øl, mineralvann eller vann).  

Dag 15, søndag 15. oktober: 

I dag er det dessverre slutt på eventyret, vi må hjem igjen til den norske høsten.  

Også på hjemveien har vi egen transport til flyplassen. Flyet vårt har avgang klokken 15:40 og lander i 

Bergen 18:55 lokal tid. Også på hjemreisen får vi servert standard flymat. 

 

Inkludert: 

- Fly tur/retur BG/Rhodos på økonomiklasse med flymat. 24 kg innsjekket bagasje + 6 kg 

håndbagasje. 

- 14 netter på Mediterranean i dobbeltrom med hageutsikt og frokost 

- Middag med drikke (husets vin, lokalt øl, mineralvann eller vann) alle kvelder unntatt den 

dagen vi har kveldsutflukt til Taverna 

- Reiseleder fra buss-reise.no på hele turen. Hildur eller Kjell 

- Transfer t/r Rhodos Lufthavn-Mediterranean hotell 

- Utflukter som beskrevet under 

Ikke inkludert: 

- Lunsjer bortsett fra de dager vi har formiddagsutflukt. 
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Inkluderte utflukter med buss: 

- Halvdagsutflukt til Lindos. Lindos er et "must" når man besøker Rhodos, det ligger ca en time 

fra Rhodos by østover. Vi besøker Lindos Akropolis som er den mest besøkte og kjente 

festningen. Akropolis betyr enden av byen hvor de bygget festning høyt oppe for å ha 

oversikt over sjøen så ikke pirater og fiender skulle overfalle dem. For de som ønsker det tar 

det ca.20-30 min. å gå en smal steinete vei opp.  Man kan også leie seg et esel med fører og 

blir ridd opp. 

- Øyen rundt, heldagsutflukt inkludert lunsj og besøk på vinfabrikk med smaking. 

 

- Kveldsutflukt til en taverna, som heter Mimakos, 30 minutter utenfor byen. Her får vi 

oppleve gresk kultur med levende musikk og mulighet for en dans. Det blir servert lokalmat 

som vanligvis består av flere småretter + en hovedrett og dessert. 

 

Pris pr person i dobbeltrom for program som beskrevet i rom med hageutsikt 20.700.- 

 

Tillegg pr person i dobbeltrom for endring av romkategori: 

- tillegg for utsikt mot byen 930.- 

- Tillegg for havutsikt 3.080.- 

-  

Tillegg for singelrom i forskjellige kategorier: 

- singelrom med hageutsikt: 3.400.- 

- singelrom med byutsikt: 5.560.- 

- singelrom med havutsikt: 8.950.- 
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