
 

 
 

Hotel Oceanis 
 

kun 5 km fra Rhodos by 
 

og ganske få skridt til den 
dejlige strand 

 
Bemærk rejsen er med fuld All Incl. 

Ferierejse for singler 
 

Den græske ø Rhodos 
7. – 14. maj 2018 

 
Vil du med? 

     

 
 

Det er netop nu igen lykkedes, at skaffe pladser på det dejlige 4* Hotel Oceanis på Rhodos. Oceanis ligger i udkanten 
af ferieområdet Ixia med kun 5 kilometer til Rhodos By. Lokalbus og Taxi er billigt og hurtigt. 
Hotellet er ideelt beliggende med kun få meter til stranden. I nærområdet findes restauranter og barer.  
Pool-området er stort og omkranset af egen have. Små øer og broer skaber hygge og gør det nemt at bevæge sig 
rundt. På Oceanis bor man i hyggelige værelser. Maden er i særklasse på Oceanis. 

 
INFO om turen til Hotel Oceanis på Rhodos 
 

 
Inkluderet i prisen: 
 

 Fly fra Ålborg – eftermiddagsfly 16.15 
 Fly fra Billund – morgenfly 06.15 
 20 kg bagage og 5 kg håndbagage 
 Transfer til hotellet t/r - Ca. ½ time. 
 7 overnatninger på det 4* Hotel Oceanis 
 All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, 

aftenbuffet og drikkevarer  
(slutter kl. 12.00 på afrejsedag) 

 Professionel dansk guideservice 
 Velkomstmøde ved danske guider  
 På hotellet findes der Wifi 
 Gratis parkering i Ålborg Lufthavn 
 Flytid ca. 3t 45min 

 
              Bemærk gratis flymad T/R 

BETALING: 
 
Pris for ferierejsen er 5.795,- kr. i delt dobbeltværelse.  
Prisen er excl. udflugter, drikkepenge og forsikringer.  
 
Tilkøb: 

Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. kun 15 stk. til denne pris.  

 
1. rate depositum 2.500,- betales senest 15. februar 2018 
Enkeltværelse indbetales sammen med 1 rate 
 
Restbeløb 3.295,- indbetales senest 1. april 2018 
 
Betaling til:  
Ringkøbing Landbobank på reg. 7670   kt. 000 66 16 200 
 
Bemærk det er kun dette kontonummer du kan anvende. 
 

 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – Tegnes inden du indbetaler depositum.  Så er du sikkert, hvis du bliver syg inden afrejse. 
 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate-restbeløbet skal indbetales, 
tilbagebetales der ikke indbetalt depositum og tillæg for enkeltværelse.  Framelding mellem 1. april og 25. april giver 
tilbagebetaling på 1.000,- kr. efter 25. april 2018 kun tilbagebetaling efter aftale.  
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en 
ny værelseskammeret eller der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. 
Miljøafgift opkræves ved ankomst 0.5 – 4 € pr. nat. pr. værelse. 
 

Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn og bagageregler vil senere blive fremsendt. 
Du vil også modtage info om området, som der i øvrigt også kan findes på Internettet. 
Teknisk rejsearrangør Primo Tours med rejsegarantinummer 2187 i Rejsegarantifonden og CVR-nr. 
32479081. 
 
Se i øvrigt på hjemmesiden  www.frichrejser.dk   -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
Mail: frich@frich.nu 
 
De bedste hilsner Nancy   
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