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Fantrip Jo Vally Rhodos van 10/09 tot 19/09/2020

Vluchtgegevens:
Heenreis: 10/09/2020

BRU RHO TB2341 06h10 - 11h10

Terugreis 19/09/2020

RHO BRU TB2342 19h15 - 22h25

Info over hotel Electra Palace Resort 5 *
Electra Palace Resort ontvangt je in een klassevol interieur met art-deco-elementen,
hier en daar overgoten met een vleugje Italië. Het hotel stelt je de 'vijf elementen van
welzijn' voor. Ten eerste is er ontspanning: genieten van de prachtige zonsondergang
of van een drankje in de Adults Only-bar terwijl de kinderen zich amuseren in de
miniclub, want in Electra Palace Resort wordt voor de hele familie gezorgd. Het tweede
element is gastronomie, en die proef je in de verschillende restaurants, maar je
scherpt ook je kennis aan tijdens een sessie wijnproeven of een kookles. Herbronnen
doe je in de wellness, met tai chi en yoga. 's Avonds laat je je meeslepen door de
tonen van de livemuziek en nog meer cultuur - element nummer vijf - ervaar je
tijdens een tekenles of een begeleide wandeling doorheen het middeleeuwse centrum
van Rhodos.

Faciliteiten
Kinderspeeltuin
Wasservice
Shop
Roomservice (7.30 - 23u.)
Priveparking (gratis)
Wifi (gratis - high speed wifi is
betalend)

Restaurants & bars
Zie All In
Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, international,
showcooking)
Dieetmaaltijden op aanvraag
Italiaans à-la-carterestaurant
Aziatisch à-la-carterestaurant
Restaurant met specialiteiten uit het
midden oosten
Deftige kledij gewenst bij het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
Lobbybar, loungebar, poolbar,
beachbar, koffiebar (desserts en
ijsjes)
Adult Only bar

Sport & ontspanning
Zoetwaterzwembad, kinderbad, bubbelbad in openlucht (10-19u., vanaf 16 jaar),
zonneterrassen
Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand
Gratis handdoekenservice

Gratis handdoekenservice
Gratis: zie All In
Betalend: sauna, stoombad, massage, behandelingen in het spacentrum, personal
trainer, fietsen, snorkelen, kitesurfen, bootverhuur, privétochtjes per boot, zeilen (op
aanvraag), lessen voetbal, windsurfen en tennis, crèche (4 maanden-4 jaar, niet op
zondag)

All In Ultra
Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm
Laat ontbijt (10.30-11.45u.)
Middagmaal in het Italiaans restaurant en in het restaurant met specialiteiten
uit het Midden-Oosten
2x/verblijf avondmaal in het restaurant met specialiteiten uit het MiddenOosten, het Italiaans of Aziatisch restaurant
IJsjes en patisserie (10.30-18u.)
Picknick voor excursies
Selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken
(10-23.45u.)
Selectie van wijn in flessen voor het middag- en avondmaal
Koelkast bij aankomst gevuld met water, frisdranken, bier en snacks
Tennis overdag, pingpong, basketbal, beachvolley, minivoetbal, waterpolo,
duiklessen in het zwembad (1x/week)
Yoga, zumba, pilates, tai chi, aquarobic, danslessen
Fitness en overdekt bubbelbad en zwembad (verwarmd) in het spacentrum
(10-19u., vanaf 16 jaar)
Tekenles, aromatherapie
1x/week wijnproeven, kookles en les cocktails maken
Softanimatie 's morgens en 's avonds (1x/week dj aan het zwembad)
Miniclub (5-12 jaar, niet op zondag)

Verblijf: + prijzen
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjassen, slippers), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast (minibar op

individuele airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast (minibar op
aanvraag en betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon

Superieure kamer (2-3 pers.) in het hoofd- of bijgebouw met bad of douche en
zicht op het zwembad of de tuin (type 20) €1240 incl vlucht bagage
Superieure kamer (2-3 pers.) in het hoofdgebouw met bad of douche en zeezicht
(type 24) supplement van € 26
Superieure kamer (2 pers.) in het hoofdgebouw met bad of douche en frontaal
zeezicht (type 26) supplement van € 80
Korting 3é persoon op de kamer - € 150 / pp
Fruit bij aankomst
Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet mogelijk bij maximale bezetting)
309 kamers
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