
 

 

RODOS V OKTOBRU 
 

Slikovita antična mesta, veličastna akropola 
Lindos, kristalno morje, gurmanski otok in 
tradicionalni sirtaki, vse to in še več… 
 

Cena vključuje:  
-let iz Ljubljane, 
-letališke in varnostne pristojbine,  
-povratni transfer letališče – hotel,  
-izbrana storitev in namestitev,  
-slovenski predstavnik na destinaciji 
 

  

Faliraki Dream 2*, najem  
Lega: približno 400 m od pešcene plaže, v središču Falirakija, 14 km od mesta Rodos, 16 km od letališča, 30 m do 
Maroula studiev, v bližini trgovinic, barov in restavracij, avtobusna postaja pred hotelom. 

Naši namigi: manjši, družinsko vodeni studii, za počitnice po lastni meri. 

Odhod Cena na osebo 

3.10., 7 noči 399 € 

  
 

Gennadi Gardens 3*, najem 
Lega: približno 400 m od prodnate plaže, v vasici Gennadi, 64 km od letališča, 150 m od avtobusne postaje. Manjše 
naselje bungalovskega tipa. 
Naši namigi: za mirne pocitnice, vse pri roki, odlicno izhodišce za raziskovanje otoka, možnost namestitve do 6 oseb.   

Odhod Cena na osebo-najem Nočitev z zajtrkom 

3.10., 7 noči 475 € 534 € 

10.10., 7 noči 475 € 534 € 

17.10., 7 noči 475 € 534 € 

24.10., 7 noči 649 € 708 € 

   
 

Marin Congo 2* sup, nočitev z zajtrkom 

 Lega: približno 100 m od peščeno prodnate plaže Zefyros, v mestu Rodos, 1 km od starega dela mesta, 15 km od 
letališča Rodos, avtobusna postaja pred hotelom, v bližini trgovinic, barov in restavracij.  
 
 
 
 

Odhod Cena na osebo 

3.10., 7 noči 469 € 

10.10., 7 noči 449 € 

17.10., 7 noči 449 € 

24.10., 7 noči 599 € 



 

 

Lardos Bay 3*, ALL INCLUSIVE 
Lega: približno 200 m od peščeno prodnate plaže, 1.5 km od vasice Lardos, 12 km od mesta Lindos, 60 km od letališča, 
avtobusna postaja pred hotelom. Naši namigi: odlična lokacija, večkrat pohvaljen hotel. 

Odhod Cena na osebo 

3.10., 7 noči 549 € 

10.10., 7 noči X 

17.10., 7 noči X 

24.10., 7 noči x 

  
 

Labranda Blue Bay 4*, ALL INCLUSIVE  
Lega: ob peščeno prodnati plaži, približno 3 km od središča vasice Ialysos, 10 km od središča mesta Rodos, 4 km od 
letališča, 500 m od avtobusne postaje. 
Naši namigi: prodajna uspešnica, vodni park, poznana hotelska veriga, vključeni ležalniki, senčniki in bar na plaži, 
priporočamo parom in družinam. 

Odhod Cena na osebo 

3.10., 7 noči 699 € 

10.10., 7 noči 599 € 

17.10., 7 noči 599 € 

24.10., 7 noči 809 € 

  
 

Mitsis Grand 5*, ALL INCLUSIVE 
Lega: nasproti prodnate plaže (vmes cesta), 500 m od mesta Rodos (urejena kolesarska steza), 13 km od letališča, 
avtobusna postaja pred hotelom. 
Naši namigi: mestni hotel z vsem udobjem in bogato ponudbo, kolesarska steza do mesta, odlična lokacija. 

Odhod Cena na osebo 

3.10., 7 noči 899 € 

10.10., 7 noči 799 € 

17.10., 7 noči 679 € 

24.10., 7 noči  x 
 

Lindos Imperial 5*, POL PENZION 
Lega: ob široki prodnato peščeni plaži, v kraju Kiotari, 8 km od Lindosa, 55 km od letališča. Avtobusna postaja oddaljena 
350 m.Naši namigi: visoka kvaliteta storitev, urejeno hotelsko naselje, manjši vodni park, priporočamo družinam 

Odhod Cena na osebo 

3.10., 7 noči 869 € 

10.10., 7 noči 799 € 

17.10., 7 noči 699 € 

24.10., 7 noči  x 

OPOMBA: na voljo različni tipi sob  

Mitsis Alila 5*, ALL INCLUSIVE Z DODATKI 
Lega: ob peščeno prodnati plaži, približno 4 km od Falirakija, 10 km od mesta Rodos (minibus, taksi), 20 km od letališča, 

avtobusna postaja pred hotelom. 
Naši namigi: priznana hotelska veriga, tobogani, bogat program »vse vključeno«, vključen bar na plaži (prigrizki in pijače). 

 
Odhod Cena na osebo 

2.10., 8 noči x 

10.10., 7 noči 1369 € 

17.10., 7 noči 1149 € 

24.10., 7 noči  x 

  
 

Cenam je potrebno prišteti enkratno prijavo v višini 15 EUR na rezervacijo. 
Za napake v tekstu ali spremembe cene organizatorja ne odgovarjamo. Za dodatne informacije o objektih in otroške popuste, se obrnite na agencijo. 


