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Om turen:
Endnu en gang tilbyder Munkebo Fodslaw en rejse i
samarbejde med Primo Tours. Denne gang til Rhodos 
i Det Græske Øhav.

Vi skal bo på det 4* Hotel Oceanis, som ligger på Vest-
kysten i området Ixia. Hotellet ligger lige ved stranden
kun adskilt af strandvejen.
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Hotel og forplejning:

Opholdet er i dobb.værelse med all inclusive - dvs. alle 
måltider inkl. lokale drikkevarer, der indtages i dagens
og aftenens løb på hotellet. Når man er på vandring el-
ler på anden tur skal man selv sørge for mad. Nogle 
dage er vi på udflugt med Primo Tours og skal have fro-
kost på anden måde. Se beskrivelse dag for dag. 

På hotellet er der mulighed for enk. værelse i begræn-
set omfang og mod tillæg (kr. 1.900). Vi henstiller som
altid, at man inden tilmeldingen aftaler med en anden
deltager om at dele værelse.    

Turen er både for vandrere og ikke-vandrere - også for
dem, der “bare”vil hygge sig i varmen og de dejlige
omgivelser. Det er altså ikke en betingelse, at man
deltager i vandringer og/eller udflugter.
Vandreturledere er igen Hanne og Knud Andersen,
som laver vandretilbud med både lange og korte ruter. 

Rhodos by er øens største by med 54.000 af de i alt
120.000 indbyggere. Byen er centrum for alt på øen, 
handel, turisme, færgeforbindelser osv. Rhodos By’s
hovedattraktion er den gamle bydel, hvor der stadig 
bor  6000 indbyggere. Hele den gamle by er omringet
af den gamle korsridderborg med 10 m tykke mure 
 som blev bygget af johanniterordenen i 1300-tallet. 

IXIA

Rhodos ligger 500 km sydøst for Piræus på det græske
fastland, men kun 20 km fra den tyrkiske kyst. Rhodos
kaldes også “Solens Ø”, og solen skinner 300 dage om
året.

Indkvartering sker i lyse og velindrettede dobb.værelser
på ca. 27 kvm. Alle værelser har bad, toilet, føntørrer,
køleskab, telefon og sikkerhedsboks (mod gebyr). Der
er mulighed for havudsigt (mod tillæg). 
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Kort om rejsen:
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Der er opsamling med bus i Munkebo, Kerteminde og 
Langeskov. Flyafgang kl. 06.55 fra Billund. På flyet ser-
veres morgenmad. Vi lander på Rhodos kl. 12.15 (lo-
kal tid). Kort køretur  til hotellet, frokost og tid til af-
slapning resten af dagen. Der vil være velkomstmøde 
på hotellet, hvor ugens program gennemgås.

Program - (rækkefølgen kan ændres)

Tirsdag tager alle til Rhodos By. Der er lang vandre-
rute på 10 km og kort rute på 7 km. Øvrige tager med
lokal bus fra stoppested lige uden for hotellet.
Alle mødes til frokost og efterfølgende byvandring med
guide fra Primo Tours. Hjem med bus. Tur og frokost 
(excl. drikkevarer) er med i rejsens pris.

Onsdag er der vandring i Sommerfugledalen - et af de
mest kendte områder på Rhodos. Der er lang rute på 
10 km (4 timer) og kort rute på 8 km (3 timer). Des-
uden en lille tur på ca. 3 km på afmærkede stier i da-
len. Alle skal påregne en udgift på 3 Euro for indgang
til Sommerfugledalen. 

Torsdag har Primo Tours en udflugt til øen Symi. Turen
er for alle og er inkl. i rejsens pris. Der er tid på egen
hånd på øen - mulighed for vandreture af forskellige
længder eller blot at nyde den hyggelige by og havnen.
Frokost på egen hånd denne dag på én af de mange
caféer ved havnen.

Fredag er fridag for alle, hvor man kan slappe af på
hotellet ved pool’en, stranden eller i lokalområdet.

Denne dag tilbyder Primo Tours en 3/4 dags udflugt til
et andet berømt turistmål - byen Lindos (den hvide by).
Prisen for udflugt med bus, guide og frokost inkl. vin
og vand er kr. 450. 
Udflugten bestilles ved tiilmeldingen.

Lørdag skal vi igen vandre - denne dag ved Kritina på
den sydvestlige del af øen. Lang rute er 12 km (4,5 ti-
mer) og kort rute 8 km (3 timer). Bus til og fra van-
dringen.
Vil man ikke med på én af disse vandringer, kan man
hygge sig på hotellet, måske finde et marked eller der
kan evt. arrangeres en kort vandretur i lokalområdet. 

Søndag kører vi tværs over øen til vandring ved Steg-
na på den sydøstlige del. Her er vandreruterne lidt me-
re udfordrende med opstigninger, bjergpas og gede-
stier, men også med fantastisk udsigt over havet.
Den lange rute er 12 km (5 timer) og den korter 7 km
(3,5 timer).
Ikke-vandrere kan evt. tage en tur på egen hånd til
Rhodos By til shopping og sightseeing.  

Mandag er hjemrejsedag. Men da der er sen afgang
fra hotellet, tilbydes en vandretur til klostret Filerimos.
Vi kører med taxa (ca. 50 kr. pr. person), og der er ru-
ter på 9 og 7 km.
Frokost og aftensmad på hotellet inden afgang med
bus til lufthavnen.

Alle dage vil der blive holdt briefingmøde, hvor
næste dags program, ruternes længder og svær-
hed og andet praktisk gennemgås.  
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Pris:
Rejsens pris er kr. 5.975  pr. person i delt dobbeltværelse med bad og toilet og all inclusive. 

Tillæg for enkeltværelse: - i meget begrænset omfang - kr. 1.900.

Rejsens pris dækker: bustransport til Billund t/r med opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.
Flyrejse tur/retur og transfer til hotel. Mad i flyet. VIP indtjekning i Billund Lufthavn (egen skranke).
7 nætter på hotel med all inclusive for alle måltider, der indtages på hotellet. 
Desuden bustransport til vandringer mv. iht. programmet samt assistance af danske vandretursledere og Primo Tours 
danske rejseledere. Desuden er udflugten til Symi inkluderet i prisen -  frokost for egen regning.

Prisen omfatter IKKE:
Drikkevarer på flyet og drikkevarer i forbindelse med udflugter. Entréer og evt. bus/taxa i forbindelse med selvvalgte 
aktiviteter.
Frokoster, når man er væk fra hotellet - f.eks. på vandring eller bytur er for egen regning. 

Øvrigt: 
Vandretursledere er Hanne og Knud Andersen. Kontaktperson hos Munkebo Fodslaw inden rejsen er Lilian M. Pedersen.
Med på rejsen vil være en repræsentant for foreningens rejseudvalg.

Følgende kan tilkøbes og bestilles ved tilmeldingen:
Havudsigt                           pr. person  kr. 300  
Afbestillingsforsikring                                 kr. 195
Rejseforsikring - dækker bl.a. hjemtransport          kr. 264
3/4 dags udflugt til Lindos inkl. frokost med vand/vin  kr. 450
Særlige pladser i flyet - f.eks. forreste del  t/r     kr. 150      Ekstra benplads i flyet - t/r                              kr. 350  

Betaling: Der opkræves et depositum på kr. 1.200 ca. 7 dage efter at Primo Tours har modtaget deltagerlister. 
Restbeløbet skal være Primo Tours i hænde senest 60 dage før afrejsen - dvs. 7. august.

-

Praktiske oplysninger
Rejsetider og betingelser:
Rejsen foregår med DAT (Danish Air TRansport) fra Billund Lufthavn.
Afrejse fra Billund den 7. oktober kl. 06.55 - hjemkomst til Billund den 15. oktober kl. 01.45
Rejsen foregår i samarbejde med Munkebo Fodslaw og Primo Tours. For rejsen gælder Primo Tours rejsebetingelser, 
som kan ses på www.primotours.dk/om-os/betingelser.
Rejsen gennemføres med min. 30  og max. 50 deltagere.

Bagage: Hver person må medbringe 20 kg bagage + 5 kg håndbagage.

Forsikringer:
Munkebo Fodslaw har ikke tegnet nogen form for forsikring for den enkelte deltager. Husk at tjekke med dit forsikrings-
selskab, om du har tegnet afbestillingsforsikring og rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport f.eks. i forbindelse 
med sygdom. Har du ikke allerede forsikring, kan det tegnes i forbindelse med denne rejse. Husk også at medbringe 
det Blå Kort, som fås ved henvendelse til kommunen. Tjek om det stadig er gyldigt - det gælder kun 5 år ad gangen.

Denne rejse er kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw
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Tilmelding og oplysninger: 
Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156 - eller liljo@munkebo-borger.dk.

Tilmeldingen starter 21. februar 2019. Den 1. april kl. 9.00 gøres status - er der fuldtegnet 
(50 personer) denne dato trækkes der lod om pladserne. Herefter sker tilmelding så længe, der
er ledige pladser - ellers kan man blive skrevet på venteliste.
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