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A 2019. március 1-től érvényes THM mértéke 38,9%.            
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A tájékoztatás nem teljes körű. Az aktuális THM mértékéről, a termékek és szolgáltatások
részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján
(www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből!

Az OTP BonusGold hitelkártyához utasbiztosítás  
is tartozik, ráadásul ingyenesen veheti igénybe a 
Budapest Airport Gyorsító Sávot.

Egy kis plusz a reptéri  
várakozáshoz
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• Szállásfoglalás belföldön és külföldön 
• Repülőjegy értékesítés 
• Vasúti menetjegy eladás 
• Cégek hivatalos utazásainak teljes körű ügyintézése 
• Szakmai és incentive utazások megszervezése 
 belföldön és külföldön
• Rendezvényszervezés
• Utasbiztosítások értékesítése 
• Vízumügyintézés 
• ISIC-, ITIC, IYTC nemzetközi diák-, tanár-,  

ifjúsági igazolványok értékesítése 
• Koncert-, színház- és fesztiváljegyek értékesítése

SZOLGÁLTATÁSAINK

A katalógus árakat nem tartalmaz; az aktuális 
árakról, az utazás részleteiről és az általános 
szerződési feltételekről érdeklődjön irodáinkban, 
viszonteladó partnereinknél.

BFKH bejegyzési szám: R-0115/92/2001, vagyoni biztosí-
ték: OTP Bank Nyrt.

TARTALOM

A szebbnél szebb tengerpartokban, ókori kincsekben, 
történelmi látnivalókban egyaránt bővelkedő varázs-
latos Rodosz a nyári hónapokban szűnni nem akaró 
napsütéssel várja az utazókat. Legyen szó teljes nyu-
galomban töltött pihenésről, kalandokban és progra-
mokban gazdag, aktív nyaralásról, vagy romantikus 
üdülésről, Héliosz isten szigete mindenkit tárt karok-
kal vár. A sokszínű szállodakínálatban a felnőtt 

utazók és a gyermekes családok egyaránt megtalál-
ják a számukra ideális szálláshelyet. 

Kiadványunk Rodosz kedvelt üdülővárosainak váloga-
tott szállodáit tartalmazza. Az aktuális árakról és álta-
lános szerződési feltételeinkről honlapunkon, vagy az 
OTP Travel irodáiban és viszonteladó partnereinknél 
tájékozódhat.
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A Dodekanészosz-szigetcsoport te-
rületét és történelmét tekintve is leg-
jelentősebb szigete, Rodosz jóval több 
egy átlagos tengerparti úti célnál. Őr-
zi a tradíciókat és mégis kozmopoli-
ta, tele van eldugott szépségekkel, tit-
kos partszakaszokkal, ugyanakkor a 
nyüzsgést kedvelők is örömüket le-
lik itt a számtalan taverna, bár és es-
ti szórakozóhely adta lehetőségekben. 
Tökéletes választás azoknak, akik lus-
tálkodással, napozással és fürdés-
sel szeretnék tölteni a nyaralást, és 
azoknak is, akiknek az aktív pihenés 
és a felfedezés jelent igazi örömöt, hi-
szen a sziget régészeti lelőhelyeinek és 
ókori emlékeinek megismerése nem 
mindennapi kalandokat ígér. A fes-
tői strandok, a káprázatosan kék ten-
ger és a különleges látnivalók minden 
korosztály számára egy élmények-
ben gazdag nyaralás helyszínéül szol-
gálnak. Az all inclusive szállodák és 
klubhotelek széles körű szolgáltatá-
sai a gyerekes családoknak nyújtanak 
tartalmas kikapcsolódást. Stratégiai 

pozíciójának köszönhetően és a fenn-
maradt régészeti leletek alapján Ro-
dosz már az újkőkor óta lakott sziget. 
Éltek itt káriaiak, föníciaiak és a minó-
szi civilizációról is tanúskodnak egyes 
települések, mint például a gyönyö-
rű Lindos. Az akhájok után a görögök is 
megérkeztek, s a sziget a kereskedel-
mi útvonal fontos állomása lett. A Kr. e. 
V. században a három rodoszi démosz 
összefogására megalakult Rodosz vá-
ros és a sziget hamarosan a keleti Me-
diterráneum egyik legfontosabb ten-
geri és kereskedelmi központjává vált. 
Egykori dicsősége megkopott a Római, 
majd Bizánci Birodalom idején. A gen-
ovaiak 1309-ben a Jeruzsálemi Szent 
János Ispotályos Lovagrendnek adták 
el a szigetet, akik masszív erődítmé-
nyeket építtettek védelmére és virág-
zó középkori várossá változtatták Ro-
dosz várost. 1523 újabb fordulatot és 
a 290 évig tartó oszmán uralom be-
köszöntét hozta a szigeten. A törökök 
uralma után a XX. század sem hagy-
ta esemény nélkül Rodoszt, 1912-ben 

az olaszok foglalták el, akik nagy tere-
ket, díszes épületeket, széles utakat épí-
tettek és számos régi épületet is fel-
újítottak. A szigetet hivatalosan 1948-
ban csatolták Görögországhoz. Mindez 
csak egy rövid ízelítő Rodosz kalandos 
és fordulatokban gazdag történelmé-
ből, mely minden bizonnyal több köny-
vet is megtöltene. Személyesen járni 
ezeket a törtélelmi helyszíneken pedig 
igazán különleges élmény.

Rodosz Afrika északi részével azonos 
szélességi fokon fekszik, ezért éghajla-
ta nyáron forró és száraz, így a napsütés 
és a csaknem csapadékmentes jó idő a 
nyári hónapokban szinte „garantált”. A 
sziget nyugati partjára jellemző melte-
mi szél miatt itt szelesebb az idő, ezért a 
szörfösök körében kedveltebb ez a rész. 
A nyári hónapokban a levegő nappali át-
laghőmérséklete 27–29 ̊ C, a tengervíz 
átlaghőmérséklete 21–25 ̊ C. A tenger-
part a legtöbb helyen homokos-apró ka-
vicsos, néhol kavicsos. Egyes helyeken 
szükség lehet úszócipőre.

Rodosz
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Fontos információk
Beutazás: Görögország az Euró-
pai Unió és a schengeni rendszer tag-
ja, így belépéskor magyar állampol-
gárok számára vízum nem szüksé-
ges. Érvényes útlevéllel vagy személyi 
igazolvánnyal utazhatnak be a ma-
gyar állampolgárok Görögországba, és 
ott engedély nélkül legfeljebb 90 napot 
tartózkodhatnak. 
Közlekedés: az OTP Travel csoport-
jai az Aegean Airlines charterjáratai-
val utaznak Budapest – Rodosz város 
– Budapest útvonalon, turista osztá-
lyon. Személyenként 1 db max. 23 kg-
os feladott poggyász és 1 db max. 8 
kg-os kézipoggyász szállítása díjta-
lan felnőtt és 2 év feletti gyermek ese-
tén. 0-2 éves korig a feladott pogy-
gyászkeret 0 kg/fő. Előzetes helyfogla-
lásra illetve beültetésre a charterjára-
ton nincs lehetőség. 
Transzfer: a repülőtér – szálloda 
– repülőtér között transzfert biztosí-
tunk, magyar nyelvű asszisztenciá-
val, melynek időtartama a választott 
településtől függően kb. 30-75 perc. 
Bizonyos fakultatív programokhoz 
transzfer igénybevételére a kint tar-
tózkodás egész időtartama alatt van 
lehetőség.
Időeltolódás: +1 óra.
Hivatalos nyelv: görög, de angolul  
és németül szinte mindenhol beszélnek.
Hálózati feszültség: 220-240 V, 
európai szabványú dugaszoló aljzat.
Pénznem: euro (EUR), 1  EUR = kb. 325 Ft.
Pénzbehozatal, hitelkártya: Az 
utazás során magáncélra (személyes 
használatra, ajándékba) vásárolt, nem 
kereskedelmi jellegű áruk kivitele és 
behozatala nincs szabályozva. A nép-
szerűbb nemzetközi bankkártyákat a 
nagyobb szállodákban, éttermekben 
és néhány boltban is elfogadják. A vá-
rosközpontokban bankautomaták is 
rendelkezésre állnak.
Borravaló: az éttermekben a felszol-
gálás díját általában felszámítják a 
számlán, így előfordul, hogy a borra-
valót visszautasítják. Ezzel szemben 
a portások, a szobalányok és a taxisok 
sokszor mégis elvárják a borravalót.
Időjárás: Rodosz mediterrán éghaj-
latú, azaz forró és száraz nyarak, va-
lamint enyhe telek jellemzik. A legme-
legebb július és augusztus hónapban 
van, melyet az észak-északnyugatról 

fújó meltemi szél kis mértékben enyhít. 
A tavasz és az ősz viszonylag rövid, az 
éves csapadékmennyiség túlnyomó 
része decembertől áprilisig hull. Szep-
temberben 5 mm, októberben 68 mm 
az átlag csapadékmennyiség.
 

Átl. 
max. 

hő (˚C)

Átl. 
min. 

hő (˚C)

Nap
sütéses

órák
száma

Átl. 
terngevíz

(˚C)

Jún. 28,4 19,8 12 23,4

Júl. 30,5 22,2 13 25,9

Aug. 30,6 22,6 12 27,2

Szept. 28,3 20,5 10 26,7

Öltözködés: nyári, praktikus viselet, 
az erős nap ellen sapka, szalmaka-
lap vagy kendő, a kirándulásokra ké-
nyelmes, lapos talpú cipő ajánlott. A 
légkondicionált autóbuszokra, szál-
lodákra, illetve az esti órákra hasznos 
vékonyabb pulóvert, kardigánt is cso-
magolni. 
Egészségügyi tanácsok: kötelező 
védőoltás vagy gyógyszer nincs. Aján-
lott a Hepatitis A és B elleni védőol-
tás felvétele. Mindenképpen javasoljuk 
a betegségre és balesetre vonatkozó 
utasbiztosítás megkötését. Palacko-
zott ásványvíz fogyasztása ajánlott; a 
nagy meleg miatt megfelelő mennyi-
ségű folyadék fogyasztása elengedhe-
tetlen. Az általános egészségügyi és 
higiéniai viszonyok nagyjából megfe-
lelnek az európai átlagnak. Az általá-
nosan használt gyógyszerek besze-
rezhetők a gyógyszertárakban, azon-
ban ajánlatos a naponta szedendő és 
egyéb speciális gyógyszereket maguk-
kal vinni. A görög szennyvízelveze-
tő csatornák keskeny méretük miatt 
könnyen eldugulhatnak a WC-papír-
tól, ezért ezt külön szemétgyűjtőbe kell 
dobni. A szúnyogok ellen riasztószer, a 
napozáshoz magas faktorszámú na-
pozótej és napszemüveg használata 
javasolt. Sürgős orvosi ellátás igénye 
esetén forduljon a szálloda személy-
zetéhez vagy a helyi idegenvezetőhöz.
Közbiztonság: a közbiztonság meg-
felelő, azonban javasoljuk, hogy a tu-
risták által látogatott területeken le-
gyenek óvatosak, ügyeljenek értékeikre! 
Nagyobb mennyiségű készpénz, útle-
velek és egyéb értéktárgyak tárolására 

inkább használják a szállodai széfet.
Autóbérlés: Görögország a Magyar-
országon érvényes gépjárműiratokat 
és jogosítványokat a többi uniós tag-
állam hasonló irataival azonos mó-
don elismeri. Menet közben a bizton-
sági öv becsatolása kötelező, a mo-
biltelefon használata pedig tilos. Au-
tóbérléshez minimum 21 éves életkor 
és legalább 1 éves jogosítvány meglé-
te szükséges. Nemzetközi jogosítvány 
kiváltása is ajánlott, melyre a Közpon-
ti Okmányirodában van lehetőség.
Helyi közlekedés: Rodosz városból 
busszal könnyedén elérhetők a főbb 
turistacélpontok. A buszhálózat vi-
szonylag jó a szigeten, azonban a me-
netrendet nem mindig tartják be pon-
tosan, sokszor nem állnak meg még 
a megállóban sem, ezért inteni kell a 
sofőrnek (egy jegy ára kb. 1,5-2 EUR).
Üzletek nyitvatartása: az üzletek 
nyitvatartása hasonló a többi medi-
terrán országéhoz. A nagyvárosokban 
többnyire délelőtt és a szieszta után, 
kb. 17 órától 21 óráig, a nyaraló öveze-
tek környékén jellemzően a hét min-
den napján, reggel nyolctól akár éjfé-
lig is nyitva tartanak a boltok és üzle-
tek. A tavernák, kávézók és egyéb szó-
rakozóhelyek akár az éjszakai órákig 
is nyitva tarthatnak.
Fényképezés: Rodoszon nincs fotó-
zási tilalom, helyi lakosok fényképezése 
előtt javasoljuk beleegyezésük kérését.
Telefonálás: a belföldivel azonos 
áron lehetséges telefonálni, sms-t kül-
deni és internetezni. Nem vonatkozik 
a roaming a magyarországi számról 
külföldi számra indított hívásokra, ez 
továbbra is nemzetközi hívásnak szá-
mít. Előfordulhat néhány korlátozás, 
javasoljuk, hogy ezek pontos feltételei-
ről érdeklődjön hazai szolgáltatójánál.
Vallás: hivatalos vallás a görög orto-
dox. A templomok látogatása fedetlen 
vállal illetve lábbal nem lehetséges. 
Szállodák: a rodoszi szállodák szín-
vonala általában megfelel az euró-
pai osztályba sorolásnak. Ahol elté-
rés van, azt az egyes szállodáknál je-
leztük. A standard kétágyas szobák-
ban jellemzően plusz egy fő (gyerek 
vagy felnőtt) elhelyezésére van mód, 
de egyes szállodákban 4 fős családi 
szobák is rendelkezésre állnak. A sa-
ját tengerparttal rendelkező szállodák 
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ingyenesen biztosítják a parton a 
napernyők és napágyak használatát; 
strandtörülközőket a recepción van 
lehetőség bérelni az ott-tartózkodás 
idejére. Városi szállodák esetében ál-
talában kisméretű medencék jellem-
zők és szabad strand használatá-
ra van lehetőség, ahol a napernyők 
és nyugágyak térítés ellenében vehe-
tők igénybe. A katalógusban szerep-
lő szállások szolgáltatásai és felsze-
reltsége változhat.

Rodoszi városnézés 
(autóbusszal és gyalogosan)
Rodosz város ókori és középkori vá-
rosrészének felfedezése félnapos 
program keretében. Elsőként Mand-
raki kikötőjének meglátogatása, ahol 
velencei stílusú közigazgatási épü-
letek látványa tárul a vendégek sze-
me elé. Itt látható a sziget szimbólu-
ma, a dám szarvaspár, ahol egykor a 
legenda szerint a rodoszi kolosszus is 
állt. Ezt követően a rodoszi akropolisz 
megtekintése, ahonnan festői kilá-
tás nyílik a városra és a tengerpartra, 
majd Apollón isten templomának, egy 
ókori stadionnak és egy színháznak a 
meglátogatása. Az óvárosi séta alkal-
mával az UNESCO Világörökség részét 
képező középkori johannita lovag-
negyed felfedezése. Séta a Nagymes-
terek Palotája előtt, a Lovagok utcáján, 
a Rodoszi Archeológiai Múzeumhoz 
(megtekintés kívülről). A városnézés a 
Hippokratész téren zárul szabadprog-
rammal, vásárlási lehetőséggel.

Rodoszi szigettúra 
(autóbusszal)
Az egész napos program Rodosz ki-
emelt látnivalóival, ízeivel, hangula-
taival ismerteti meg a résztvevőket. 
Elsőként látogatás a Pillangók völ-
gyébe. Ezt követően Soroni, Fanes és 
Kalavarda festői partszakaszai men-
tén vezet az út, mely az ősi Kamiros 
meglátogatásával folytatódik. A város 
Rodosz egyik legrégebbi települése, 
Lindos és Ialyssos mellett a harmadik 
rodoszi polisz volt. Ezután rövid meg-
álló fényképezésre a Kritinia várrom-
nál, majd borkóstoló és ebéd Embona 
falvában egy hagyományos görög ta-
vernában. Ebéd után látogatás a Mo-
nolithos lovagkori váránál fényképe-
zési lehetőséggel. Apollakia és Kiotari 
között szabadidő kávézásra, majd to-
vábbutazás Vati faluba, ahol hagyo-
mányos méz és „souma” (helyi pálin-
ka) kóstolás várja a vendégeket. A régi 
olívaolajgyár megtekintése, ahol vá-
sárlásra is alkalom nyílik. Visszaindu-
lás az üdülőhelyre, útközben megál-
lóval a kerámiagyárnál.

Szími szigete
(hajóval)
Egész napos hajókirándulás Szími szi-
getére. Az Égei-tenger ékszerdobo-
zaként emlegetett sziget méltán érde-
melte ki ezt a nevet. Mandraki kikötőjé-
ből katamarán hajókkal a török partok 
mentén hajózva kb. 2 óra alatt lehet el-
jutni a szivacshalászairól, hajóácsairól, 
valamint a hegyoldalba épített festői 
házikóiról híres sziget kikötőjébe, Yia-
losba. A városnézés során séta Chorá-
hoz, a sziget legősibb falvához, ahon-
nan lélegzetelállító panoráma tárul a 
látogatók szeme elé. Ezt követően sza-
badidő, mely során étkezési lehetőség 
egy tipikus görög tavernában (ebéd a 
helyszínen fizetendő), valamint vásár-
lási lehetőség . A szigeten kapható jel-
legzetes áru a tengeri szivacs. A szi-
gettúra részeként áthajózás a zarán-
dokhelynek számító Panormitis ko-
lostorhoz, mely a helyiek és a halászok 
védőszentjének, Szent Mihály arkan-
gyalnak a legenda szerint csodaté-
vő, gyógyító erejű ikonjáról nevezetes. 
Visszaindulás a délutáni órákban.

SZÁLLODAI ELLÁTÁSOK
Reggeli: svédasztalos, gazdag hideg 
és meleg ételválasztékkal az erre kije-
lölt éttermekben, meghatározott idő-
intervallumokban.
Félpanzió: svédasztalos reggeli és 
ebéd vagy vacsora (választható) az 
erre kijelölt éttermekben, meghatáro-
zott időintervallumokban.
All inclusive ellátás: jellemző-
en reggelit, ebédet és vacsorát tar-
talmaz az erre kijelölt éttermekben 

és meghatározott időintervallumok-
ban, illetve korlátlan italfogyasztást 
a megadott helyi és/vagy nemzetközi 
alkoholos és alkoholmentes italokból.

Idegenforgalmi adó: idegenfor-
galmi adó fizetendő Rodoszon, mely-
nek összege szállodai kategória sze-
rint differenciált (1,50-4,00 EUR/szo-
ba/éjszaka).

Fakultatív programok
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Lindos 
(autóbusszal)
Félnapos autóbuszos kirándulás a szi-
get egyik leghíresebb településére, az 
ókori emlékektől és festői látnivalók-
tól nyüzsgő Lindosba. Számos gö-
rög falun áthaladva, kb. 55 km-es uta-
zást követően megérkezés Rodosz szi-
getének talán legszebb falvába. Első-
ként a lindosi akropolisz megtekintése, 
ahonnan csodálatos a kilátás a Szent 
Pál-öbölre. A helyi idegenvezető társa-
ságában szűk, kanyargós utcácskákon 
haladva, gyalogosan vagy szamárhá-
ton érhetők el a jellegzetes, fehér épü-
letek. Ezt követően szabadprogram. 
Visszaindulás a délutáni órákban.

Halki szigete
(hajóval)
Egész napos hajókirándulás Halki 
szigetére. A Dodekanészosz-sziget-
csoport egyik legkisebb szigete szik-
lás tájakkal, kristálytiszta strandok-
kal és különböző történelmi emlé-
kekkel várja a látogatókat. Híres lát-
nivalói az ősi akropolisz és a Szent 
Miklós-templom, valamint hangu-
latos kis fővárosa, mely színes há-
zaival, békés kikötőivel idilli látványt 
nyújt. Reggel indulás a szállodától a 
Kamiros Skala kikötőbe autóbusz-
szal. Innen kb. 1 órás hajóutat köve-
tően érkezés Halki szigetére. Sza-
badprogram a szigeten, étkezé-
si és vásárlási lehetőséggel. A sziget 
egyéni felfedezése, fürdőzés. Vissza-
indulás a késő délutáni órákban.

A fakultatív programok a helyszínen fizetendők. Magyar nyelvű idegenvezetés minimum 10 főtől biztosított. A fakulta-
tív programok tartalma változhat.

Görög est Afandou-ban
Utazás autóbusszal a szállodából a 
keleti parti Afandou faluba, egy hagyo-
mányos görög étterembe. Érkezést kö-
vetően tradicionális görög vacsora, 
mely során helyi népviseletbe öltözött 
táncosok szórakoztatják a vendégeket. 
A vacsora 3 fogásos menüt és korlátlan 
száraz fehér- és vörösborfogyasztást 
tartalmaz. A műsor után visszaindulás 
a szállodába.

Marmaris
(Törökország, hajóval)
Egész napos kirándulás Marmaris-
ba, Törökországba. Kb. 1 órás hajóká-
zás után megérkezés. Rövid autóbu-
szos utazást követően látogatás a hí-
res török édesség, a „Turkish Delight” 
gyárába, egy bőrgyárba, majd egy 
szőnyeg- és ékszerüzletbe, kézműves 
bemutatókkal. Ezt követően bazárlá-
togatás, majd szabadidő étkezési és 
vásárlási lehetőséggel. Visszautazás 
a kikötőhöz autóbusszal.  
A kiránduláshoz útlevél szükséges!

Öböltúra hajóval a keleti parton
Az egész napos hajókirándulás Ro-
dosz keleti partjának legszebb tája-
it fedezi fel.  Reggel indulás a Mandra-
ki kikötőből. A sziget keleti partvidékén 
haladva ismerkedés a Földközi-ten-
ger legszebb strandjaival, mely során 
lehetőség nyílik mélyvízi fürdőzésre is. 
Elsőként a híres Anthony Quinn-öböl, 
majd a 1,5 km hosszú homokos part-
ja miatt kedvelt Tsampika megláto-
gatása. Ezt követően hosszabb meg-
álló egy halászfaluban, Stegnában ét-
kezési lehetőséggel egy hagyomá-
nyos tavernában (ebéd a helyszínen 
fizetendő). A következő megálló Afan-
dou partja, végül a híres Kalithea Ter-
me-nél zárul a kirándulás, ahol rövid 
megálló fényképezésre. Visszaérkezés 
késő délután Mandraki kikötőjébe.
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Élmények
nyárra!
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IXIA
A hullámlovasok egyik kedvence a sziget nyuga-
ti partján, Rodosz várostól csupán 4 km-re fekvő Ixia. 
Az egymás után sorakozó homokos-apró kavicsos 
strandok északon vadregényesebbek, infrastruktú-
ra nélküliek, délen pedig többnyire nagy szállodák-
hoz tartoznak, de akad néhány szabad strand is. Ixia a 
szörfösök és vízisportokat előnyben részesítők kedvelt 
helyszíne, két vízisport központjában különböző sport-
eszközök, deszkák, jet-ski bérelhető. Úszás, sportolás 
vagy napozás közben Törökország partjainak látvá-
nyában, este pedig a meseszép naplementében lehet 
itt gyönyörködni. A tengerpart mögött húzódó sétány 
mentén éttermek, bárok, kávézók, üzletek sorakoznak. 
Ixia a nagyobb hullámok miatt kisgyerekes családok-
nak kevésbé ajánlott, a sportos és Rodosz város közel-
ségét kereső utasoknak azonban remek választás. 

Kinek ajánljuk? Az Ixiában talál-
ható szállodát elsősorban azoknak 
ajánljuk, akik kedvező árú, megbíz-
ható, kellemes, tengerpart közeli ho-
telt keresnek. Az all inclusive ellátás 
miatt családok számára is remek al-
ternatíva a Belair Beach Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: a négy-
csillagos szálloda Rodosz város köz-
pontjától 3,5 km-re, Ixia apró kavi-
csos tengerpartja közelében helyezke-
dik el. A repülőtértől 11 km-re található. 
A hotel egy részét 2016-ban felújítot-
ták. Saját stranddal nem rendelkezik, 
a vendégek a közeli tengerparton té-
rítés ellenében vehetik igénybe a nyu-
gágyakat és napernyőket.
Szolgáltatások: főétterem bü-
fé ételválasztékkal, lobby bár, vala-
mint medence melletti bár nyújt ét-
kezési lehetőségeket. A hét minden 
napján más vacsoramenüvel várják 

Belair Beach Hotel****

a vendégeket, illetve heti hat alka-
lommal napközben animációs prog-
ramokat kínálnak, esténként válto-
zatos témaestekkel gondoskodnak 
a szórakozásról.  A szálloda nyug-
ágyakkal és napernyőkkel körbevett 
édes vizű, szabadtéri úszómedencé-
vel rendelkezik. Az országút túlolda-
lán, a kb. 50 m-re található tenger-
parton a nyugágyak és a napernyők 
térítés ellenében vehetők igénybe.  A 
hotel asztalitenisszel, tv-szobával 
és térítés ellenében biliárddal, játék-
teremmel és kis üzletekkel is várja a 
vendégeket. A gyermekek szórakoz-
tatásáról gyermekmedence és ját-
szótér gondoskodik. A szálloda egész 
területén ingyenes Wi-Fi áll a vendé-
gek rendelkezésére.

Szállás: a Belair Beach szálloda 165 
elegáns szobával rendelkezik. 
Szobák: a főépületi, oldalról tengerre 
néző standard kétágyas, egy pótággyal 
bővíthető, kb. 21 m2 alapterületű fürdő-
szobás szobák balkonnal rendelkeznek. 
Légkondicionálóval, tv-vel, telefonnal, 
mini hűtőszekrénnyel, térítés ellenében 
széffel, tea- és kávéfőzővel felszereltek.
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést, 
a napközbeni snackeket, és váloga-
tott helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztását az arra kijelölt ét-
termekben és bárokban, a megadott 
időszakban.
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IALYSSOS
Rodosz várostól 8 km-re nyugatra 
fekszik a sziget harmadik legnagyobb 
települése. Ixiához hasonlóan a szál-
lodákhoz tartozó privát partszaka-
szok szabad strandokkal váltakoz-
nak, melyeket főleg a saját tengerpart-
tal nem rendelkező szállodák vendé-
gei látogatnak. Ialyssos ideális hely 
azok számára, akik szeretnek úsz-
ni, szörfözni és nem zavaró számuk-
ra a partszakaszra jellemző élénkebb 
szél. Vízisport eszközök gazdag tárhá-
za bérelhető a helyszínen. A strandok 
közelében üzletek, gyorséttermek, ká-
vézók teszik kényelmesebbé az itt el-
töltött időt. Ialyssosnak fontos kultu-
rális vonatkozása is van: Rodosz egyik 
legjelentősebb régészeti lelőhelye itt 
található. A Filerimos dombon Zeusz 
és Athena Poliada templomának ma-
radványai és a XIV. századi Miasszo-
nyunk temploma látható.

Kinek ajánljuk? a szállodát sok-
színű szolgáltatásai, sportlehetősé-
gei, Ialyssos szörfparadicsomának 
közelsége miatt elsősorban az ak-
tív pihenést előnyben részesítőknek, 
gyermekbarát szolgáltatásai és a vá-
lasztható all inclusive ellátás miatt 
családoknak is ajánljuk. Felszereltsé-
gének köszönhetően céges csopor-
tok, rendezvények számára is ideális 
választás a Blue Horizon Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: a há-
rom épületből álló, helyi besorolás sze-
rinti négycsillagos, az OTP Travel aján-
lása szerint superior háromcsillagos, 
kertekkel övezett Blue Horizon a Trian-
tának is nevezett Ialyssos apró kavi-
csos-homokos, szeles partszakaszán 
emelkedik. Rodosz várostól 7 km-re, a 
repülőtértől 6 km-re található a hetve-
nes években épült szálloda.
Szolgáltatások: főétterem büfé 
ételválasztékkal, görög és nemzet-
közi konyhával, valamint medence 
melletti bár nyújt kellemes helyszínt 
az étkezésekhez. Édes vizű, szabad-
téri úszómedence és a szálloda sa-
ját, apró kavicsos-homokos, nyug-
ágyakkal és napernyőkkel felszerelt 
tengerpartja gondoskodik a vendé-
gek kikapcsolódásáról. Teniszpálya, 

Blue Horizon Hotel ***+ 

kosárlabdapálya, strandröplabdapá-
lya, valamint asztalitenisz és darts 
is rendelkezésre áll. Térítés ellenében 
a parton szörfdeszka kölcsönözhető, 
a szálloda területén biliárd és légho-
ki asztal vehető igénybe. Napközben 
heti több alkalommal animációs 
programok, esténként műsorok, te-
matikus estek gondoskodnak a szó-
rakozásról. A gyermekeket édes vi-
zű gyermekmedence és játszótér, a 
4-12 éves korosztályt miniklub vár-
ja. A szálloda egész területén ingye-
nes a Wi-Fi.
Szállás: a Blue Horizon Hotel 222, 
klasszikus stílusban berendezett szo-
bával rendelkezik.  
Szobák: A kertre néző standard két-
ágyas, egy pótággyal bővíthető, kb. 21 
m2 alapterületű, fürdőszobás szobák 

bútorozott balkonnal vagy terasszal 
rendelkeznek. Légkondicionálóval, tv-
vel, telefonnal, mini hűtőszekrény-
nyel, tea- és kávéfőzővel és térítés el-
lenében széffel felszereltek. A vendé-
gek számára ingyenes Wi-Fi áll ren-
delkezésre. A tengerre néző standard 
kétágyas, egy pótággyal bővíthe-
tő, fürdőszobás szobák saját balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek. Fel-
szereltségük és méretük megegyezik 
a kertre néző kétágyas szobákéval, a 
tengerre nyújtanak kilátást. 
Ellátás: félpanzió büfé rendszerben. 
Felár ellenében all inclusive ellátás-
ra van lehetőség, mely magában fog-
lalja a napi háromszori főétkezést, a 
napközbeni snackeket, és válogatott 
helyi és nemzetközi alkoholos és al-
koholmentes italok fogyasztását az 
arra kijelölt éttermekben és bárokban, 
a megjelölt intervallumokban, továbbá 
a széf használatát.
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Kinek ajánljuk? a szállodát kima-
gasló színvonalú, sokszínű szolgálta-
tásai, sportlehetőségei, Ialyssos szörf-
paradicsomának közelsége miatt el-
sősorban az aktív pihenést előnyben 
részesítőknek ajánljuk. Gyermekbarát 
szolgáltatásai és az all inclusive ellá-
tás miatt családok számára is remek 
alternatíva az Electra Palace Hotel. 
Elhelyezkedés, jellemzők: az ele-
gáns, ötcsillagos Electra Palace Ho-
tel Ialyssos apró kavicsos-homokos, 
szeles partszakaszán, közvetlenül a 
tengerparton található, Rodosz vá-
rostól 7 km-re, a repülőtértől 6 km-re. 
Szolgáltatások: büféétterem, há-
rom à la carte étterem olasz, medi-
terrán és nemzetközi ételválaszték-
kal, egy cukrászda, valamint öt bár 
nyújt a vendégeknek gasztronómi-
ai élményeket (a vendégek  két al-
kalommal étkezhetnek az á la car-
te éttermekben, melyhez előzetes 

Electra Palace Hotel ***** 

asztalfoglalás szükséges). Édes vi-
zű beltéri és kültéri úszómedence és 
a szálloda saját, apró kavicsos-ho-
mokos, nyugágyakkal és naper-
nyőkkel felszerelt tengerpartja gon-
doskodik a vendégek kikapcsolódá-
sáról. Mini futballpálya, strandröp-
labdapálya, teniszpálya, boccia és 
asztalitenisz is rendelkezésre áll (a 
teniszpálya előzetes foglalás ese-
tén vehető igénybe). A szálloda nap-
közben többféle vízi sportolási lehe-
tőséggel, főzőtanfolyammal, tánc-
leckékkel, rajzórával várja a vendé-
geket. Bizonyos estéken borkóstoló, 
koktélparti vagy dj gondoskodik a 
vendégek szórakoztatásáról. A gyer-
mekeket gyermekmedencével és 
játszótérrel, 4 éves korig bébiklub-
bal (térítés ellenében), 5-12 éves korig 
miniklubbal, a tinédzsereket is külön 
klubbal várja. Vasárnap csak a tiné-
dzserklub látogatható. A wellness és 

fitnesz központ használata térítés-
mentesen, a spa részleg kényeztető 
kezelései és szolgáltatásai térítés el-
lenében, előzetes foglalással vehetők 
igénybe. A szálloda egész területén 
ingyenes a Wi-Fi, nagy sebességű 
internet viszont térítés ellenében ve-
hető igénybe. 
Szállás: az Electra Palace Hotel 309 
elegáns, minimalista stílusban be-
rendezett szobával rendelkezik. 
Szobák: az oldalról tengerre néző 
superior kétágyas, egy pótággyal bő-
víthető, fürdőszobás szobák alapte-
rülete 25 m2. Balkonnal vagy terasz-
szal rendelkeznek. Légkondicionáló-
val, tv-vel, telefonnal, mini hűtőszek-
rénnyel, széffel, tea- és kávéfőzővel 
felszereltek. A vendégek számára in-
gyenes Wi-Fi áll rendelkezésre.
Ellátás: félpanzió büférendszerben. 
Felár ellenében ultra all inclusive ellá-
tásra van lehetőség, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést, 
a napközbeni snackeket és váloga-
tott nemzetközi alkoholos és alko-
holmentes italok fogyasztását a kije-
lölt éttermekben és bárokban, a meg-
jelölt intervallumokban.
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RODOSZ VÁROS

Sokan kimondottan a csodálatos Ro-
dosz város miatt választják a szige-
tet nyaralásuk helyszínéül, hogy ré-
szesei lehessenek a múlt és a jelen, 
a tengerpartok és a történelmi emlé-
kek páratlan találkozásának. Az óvá-
ros 1988 óta az UNESCO kulturális vi-
lágörökségének része.
Rodosz városának megalakulása Kr. 
e. 407-408-ra tehető és a három ro-
doszi polisz, Ialyssos, Kamiros és Lin-
dos összefogására jött létre. A stra-
tégiai szempontból a sziget észa-
ki csücskében létrehozott új várost a 
milétoszi Hippodamos által tervezett 
szabályos városrendszer szerint épí-
tették. Védőistene Héliosz, a napisten 
volt, kinek tiszteletére a méreteiben 
és kialakításában egyaránt lenyűgö-
ző rodoszi kolosszust emelték a Kr.e. 
IV. században. A világ hét csodája kö-
zül a hatodikként számon tartott 
szobor az építése után alig 70 évvel 
bekövetkezett földrengés során saj-
nos összedőlt, így számos talány és 
legenda övezi. A szobor a kikötőben 
állt és talapzat nélküli magassága 
valószínűsíthető, hogy a New York-i 
szabadságszoboréval volt azonos. 
Az óváros Európa egyik legnagyobb 
középkori városa és lenyűgöző lenyo-
mata a valaha ott élt és alkotott civi-
lizációknak, kultúráknak. A középkori 

falak, erődszerű épületek, kapuk, kes-
keny utcácskák, török fürdők, szökő-
kutak és márvány címerek között 
bandukolva huszonnégy évszázad 
történelme kel életre: itt minden egyes 
kőkockának megvan a maga törté-
nete. Az óváros legnagyszerűbb épít-
ménye kétségkívül a lovagkor idejé-
ben épült Nagymesteri Palota. Az ere-
detileg Bizánc kori erődöt a Szent Já-
nos Lovagrend akkori nagymestere 
építtette át a XIV. században, majd ké-
sőbb, a XX. században az olaszok fel-
újították, némileg átalakították. Nap-
jainkban egy gazdag gyűjteménnyel 
rendelkező történeti múzeumnak 
ad otthont. Az óváros másik emble-
matikus látnivalója a Lovagok utcája, 
melynek építése szintén a Johannita 
Lovagrend érdeme volt. Két oldalán a 
lovagok nyelvi közösségeinek épületei, 

az ún. fogadók kaptak helyet, melyek 
egy része ma is megcsodálható.
Az óváros falain kilépve a kellemes 
hangulatú új városrész várja az uta-
zókat, melynek számos meghatározó 
épülete az olasz korszakból szárma-
zik. Mandráki kikötőjének bejáratá-
nál van a rodoszi kolosszus feltétele-
zett helye, állítólag a hatalmas, kikö-
tő felett álló szobor lába között halad-
tak el egykor a hajók. A vízi járművek 
fölött ma a kikötő bejáratánál lévő két 
oszlop bronz dámszarvas szoborpár-
ja, a sziget két szimbóluma őrködik. A 
város északi csücskében van Elli sza-
badstrandja, s kőhajításnyira a Casino 
és az Akvárium épülete, mely érdekes 
program gyerekekkel is. A városban 
számtalan kis taverna, bár, kávézó 
nyújt kellemes pihenést a strandolá-
sok és városnéző séták között.
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Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk, akik Rodosz városában, a 
központtól gyalogosan néhány perc tá-
volságra elhelyezkedő szállodát keres-
nek nyaralásuk színteréül. Felszereltsé-
gének köszönhetően céges csoportok, 
rendezvények számára is ideális vá-
lasztás a Blue Sky City Beach Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: a 
klasszikus stílusú, négycsillagos szál-
loda Rodosz városban emelkedik, 
Psaropoula apró kavicsos-homokos 
tengerpartjától kb. 100 m-re. Rodosz 
város központjától 800 m-re, a Casi-
nótól és az Aquariumtól kb. 2 km-re, a 
repülőtértől 15 km-re található.
Szolgáltatások: felújított főétterme, 
valamint à la carte étterme modern 
görög konyhával gondoskodik a kuli-
náris élményekről. Medence melletti 
bárral és koktélbárral is várja a vendé-
geket. Mini wellnessközpontja szau-
nával, pezsgőfürdővel és edzőterem-
mel felszerelt. A szépségszalon és a 
masszázs szolgáltatás térítés ellené-
ben vehető igénybe. Szabadtéri úszó-
medencéje városi szállodához képest 
kifejezetten nagyméretű. A gyermekek 
kikapcsolódásáról gyermekmeden-
ce gondoskodik. A szálloda 150 fős be-
fogadóképességű konferenciaterem-
mel és ajándéküzlettel is rendelkezik. 

Blue Sky City 
Beach Hotel **** 

A közös helyiségekben a Wi-Fi térítés-
mentesen vehető igénybe.
Szállás: a Blue Sky City Beach Hotel 
182, klasszikus stílusban berendezett 
szobával rendelkezik. 
Szobák: a standard kétágyas, egy 
pótággyal bővíthető, kb. 18 m2 alap-
területű fürdőszobás szobák bal-
konnal vagy terasszal rendelkeznek, 

légkondicionálóval, tv-vel, telefonnal, 
mini hűtőszekrénnyel és széffel fel-
szereltek. A széf és a Wi-Fi térítés el-
lenében vehető igénybe. A szobák a 
szálláshely hátsó részére néznek és 
részleges kilátással rendelkeznek a 
környező épületekre.
Ellátás: reggeli, felár ellenében fél-
panzió menüválasztásos rendszerben.
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Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk a szállodát, akik Rodosz 
városában közel a nyüzsgéshez és a 
látnivalókhoz keresnek szálláslehe-
tőséget és az elhelyezkedés elsődle-
ges fontosságú számukra. Felszerelt-
ségének köszönhetően céges csopor-
tok, rendezvények számára is ideális 
választás a Mediterranean Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: az 
egész évben nyitva tartó, kiváltságos 
elhelyezkedésű szálloda Rodosz vá-
ros homokos tengerpartján, a nép-
szerű Elli Beach-en magasodik, az 
Akvárium és a Casino közvetlen kö-
zelében, a belvárostól 200 m-re, és a 
középkori városrésztől is csupán 500 
m-re. A repülőtér 14 km-re található. 

Mediterranean
Hotel **** 

Szolgáltatások: főétterem görög 
és mediterrán specialitásokkal, bü-
fé és à la carte ételválasztékkal, va-
lamint kávézó italokkal és könnyű 
snackekkel nyújt kellemes hely-
színt az étkezésekhez. Nyugágyak-
kal és napernyőkkel körbevett, sza-
badtéri édes vizű úszómedencével 
és a közeli, homokos tengerparton 
strandröplabdapályával és térítés 
ellenében vízi sportolási lehetősé-
gekkel várja vendégeit. A szállodá-
ban a kikapcsolódásról videó- és 
tévészoba is gondoskodik. Rendez-
vények, céges csoportok számá-
ra 200 fős befogadóképességű 

konferenciaterem is rendelkezés-
re áll. A szálloda egész területén in-
gyenes a Wi-Fi.
Szállás: a Mediterranean Hotel 241 
tágas, elegáns szobával rendelkezik. 
Szobák: az oldalról tengerre néző 
standard kétágyas, egy pótággyal bő-
víthető, kb. 28 m2 alapterületű fürdő-
szobás, balkonos szobák légkondici-
onálóval, tv-vel, telefonnal, mini hű-
tőszekrénnyel, széffel, tea- és kávéfő-
zővel felszereltek.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében fél-
panziós vagy teljes panziós ellátásra 
van lehetőség. Ebédre menüválasz-
tást, vacsorára pedig büfét kínálnak.
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KALITHEA
Rodosz várostól kb. 7 km-re, félúton 
Faliraki felé, a keleti parton található a 
kellemes strandjairól és kitűnő szállo-
dáiról nevezetes üdülőhely, mely a he-
lyieknek is nagy kedvence. Látnivalói 
közé tartozik az azonos nevű gyógy-
fürdő (Kalithea Springs), melynek jóté-
kony hatású termálvize már a római 
időkben ismert volt, 1929-ből szár-
mazó, mozaikokkal díszített, külön-
leges épülete pedig az art deco építé-
szeti stílus egyik ritka kincse. A fes-
tői, homokos-apró kavicsos kis öblök 
strandokat rejtenek bérelhető nyu-
gágyakkal és napernyőkkel, valamint 
hangulatos éttermekkel. A vízisport 
központban a banánhajótól a jet-ski-
ig megannyi sporteszköz kibérelhető 
és kipróbálható. Rodosz városhoz való 
közelsége miatt Kalithea ideális kiin-
dulópontja lehet a rodoszi üdülésnek.

Kinek ajánljuk? a középkategó-
riájú szállodát elsősorban azoknak 
ajánljuk, akik kedvező árú, megbízha-
tó, kellemes, homokos tengerpart kö-
zeli hotelt keresnek. Az all inclusive el-
látás miatt családok számára is re-
mek alternatíva a Virginia Hotel. Elhe-
lyezkedése és Rodosz városhoz való 
közelsége miatt az egyik legkedve-
zőbb fekvésű szálloda a szigeten.
Elhelyezkedés, jellemzők: az 
1988-ban épített háromcsillagos 
szálloda Kalitheában emelkedik, az 
apró kavicsos-homokos tengerparttól 
300 m-re. Rodosz várostól 5 km-re, a 
repülőtértől 20 km-re található. A Vir-
ginia Hotel egy részét a kétezres évek 

Virginia Hotel ***

elején újították fel, az újabb felújítás 
pedig idén tavasszal fejeződik be. A 
szállodához közeli megállóból közle-
kedő helyi buszjárattal Rodosz város 
és több település is könnyen megkö-
zelíthető. Saját stranddal nem rendel-
kezik, a vendégek a közeli tengerpar-
ton térítés ellenében vehetik igénybe a 
nyugágyakat és napernyőket.
Szolgáltatások: főétterem büfé étel-
választékkal, reggeli és vacsora ide-
jén látványkonyhával, snack bár, vala-
mint medence melletti bár nyújt étke-
zési lehetőségeket. A szálloda három, 
nyugágyakkal és napernyőkkel körbe-
vett édes vizű, szabadtéri úszómeden-
cével rendelkezik. A gyalogosan kb. 10 
perc távolságra lévő, apró kavicsos-ho-
mokos tengerparton a nyugágyak és 
a napernyők térítés ellenében vehetők 
igénybe. A sportos vendégeket strand-
röplabdapályával és térítés ellenében 
biliárddal és asztalitenisszel is várja a 

hotel. A gyermekek szórakoztatásá-
ról két szabadtéri gyermekmedence és 
játszótér gondoskodik. Tv-szoba, térí-
tés ellenében játékterem és kisbolt is a 
vendégek rendelkezésére áll. Wi-Fi térí-
tés ellenében vehető igénybe a szállo-
da területén.
Szállás: a Virginia Hotel 200 tágas, 
elegáns szobával rendelkezik.
Szobák: a standard kétágyas, egy 
pótággyal bővíthető, kb. 25 m2 alapte-
rületű, fürdőszobás szobák saját bal-
konnal vagy terasszal rendelkeznek, 
légkondicionálóval (júl.1.-aug.31. kö-
zött), tv-vel, telefonnal és mini hű-
tőszekrénnyel felszereltek.
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést, 
a napközbeni snackeket, és váloga-
tott helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztását az arra kijelölt ét-
termekben és bárokban, a megadott 
időszakban.
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Kinek ajánljuk? a Rodosz várostól 
rövid buszútra lévő kényelmes kö-
zépkategóriájú szálloda ideális vá-
lasztás az aktív kikapcsolódást és 
kedvező árú lehetőséget kereső uta-
sok számára.  
Elhelyezkedés, jellemzők: a há-
romcsillagos felújított szálloda Ka-
litheában, Agia Marina apró kavi-
csos-homokos tengerpartjától 400 
m-re, egy benzinkúttal szemben ta-
lálható. Kalithea központjától kb. 10 
perces sétára, Rodosz várostól kb. 4 

Princess Flora 
Hotel *** 

km-re, a repülőtértől 20 km-re van. 
A szálloda előtti megállóból közleke-
dő helyi buszjárattal Rodosz város és 
több település is könnyen megköze-
líthető. Saját stranddal nem rendel-
kezik, a vendégek a közeli tengerpar-
ton térítés ellenében vehetik igénybe a 
nyugágyakat és napernyőket.
Szolgáltatások: főétterem bü-
fé ételválasztékkal és snack bár nyújt 
étkezési lehetőségeket. A szálloda 
nyugágyakkal és napernyőkkel kör-
bevett édes vizű, szabadtéri úszó-
medencével rendelkezik. A szálloda 
szolgáltatásai közé tartozik még te-
niszpálya, könyvtár és térítés ellené-
ben játékterem, valamint biliárd és 
kis szupermarket. A gyermekek szó-
rakoztatásáról szabadtéri gyermek-
medence és játszótér gondoskodik. 
Kisebb rendezvények, céges csopor-
tok számára konferenciaterem is ren-
delkezésre áll. Wi-Fi térítés ellenében 

vehető igénybe a szálloda területén.
Szállás: a Princess Flora Hotel 166 
tágas szobával rendelkezik. 
Szobák: a standard kétágyas, kb. 
25 m2 alapterületű, fürdőszobás 
szobák balkonnal vagy terasszal 
rendelkeznek, légkondicionálóval (té-
rítés ellenében, júl. 1. -aug. 31.), tv-vel, 
telefonnal és mini hűtőszekrénnyel 
felszereltek. Széf térítés ellenében a 
recepción vehető igénybe. A superior 
szobák egy pótággyal bővíthetők és 
azonos felszereléssel rendelkeznek 
mint a standard szobák.
Ellátás: félpanzió büférendszerben. 
Felár ellenében all inclusive ellátás-
ra van lehetőség, mely magában fog-
lalja a napi háromszori főétkezést, a 
napközbeni snackeket, és válogatott 
helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok fogyasztását az arra kijelölt ét-
termekben és bárokban, a megadott 
időszakban.
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Kinek ajánljuk? a szállodát széles 
körű szolgáltatásai miatt elsősorban 
az aktív pihenést előnyben részesítő 
utasoknak és gyermekes családoknak, 
továbbá azoknak ajánljuk, akiknek fon-
tos szempont a főváros közelsége is. 
Felszereltségének köszönhetően céges 
csoportok, rendezvények számára is 
ideális választás a Kresten Palace Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: a 
2009-ben felújított helyi besorolás 
szerinti négycsillagos, az OTP Travel 
ajánlása szerint superior háromcsil-
lagos, pálmafák övezte kerttel rendel-
kező szálloda Kalitheában, egy pano-
rámás dombon helyezkedik el. Apró 
kavicsos-homokos tengerpartja kö-
zös testvérszállodájával, az ötcsil-
lagos Kresten Royallal. Az üdülőköz-
pont Rodosz várostól és Falirakitól 6 
km-re, Koskinou falvától 3 km-re, a 
repülőtértől 20 km-re található. A kö-
zelből helyi buszjárat közlekedik Ro-
dosz városba. 
Szolgáltatások: a szállodában 
főétterem, à la carte taverna, bár, va-
lamint medence melletti bár és étte-
rem nyújt étkezési lehetőségeket. Az 
aktív kikapcsolódás kedvelőinek nagy 
medencekomplexum, fitneszterem, 
teniszpálya, strandröplabdapálya, 
asztalitenisz, és minigolf áll rendelke-
zésére.  Heti hat alkalommal napköz-
beni animáció, egyes estéken folklór 
program szórakoztatja a vendégeket. 
A hotel saját strandján a part homo-
kos-kavicsos, néhol sziklás, így vízici-
pő viselése ajánlott a gyermekeknek. 

Kresten Palace Hotel ***+  

A napernyők és nyugágyak a meden-
cénél ingyenesen, a tengerparton té-
rítés ellenében vehetők igénybe. A spa 
wellness kezelései helyszíni fizetés-
sel próbálhatók ki. A gyermekeket 
gyermekmedence, játszótér és mini-
klub várja.  Ezen kívül konferenciate-
rem, butik és szuvenírbolt is tartozik 
a szálloda szolgáltatásaihoz.  A Wi-Fi 
a közös helyiségekben ingyenesen, a 
szobákban az internet térítés ellené-
ben vehető igénybe.
Szállás: a Kresten Palace Hotel 285 
tágas, modern szobával rendelkezik. 
Szobák: a kertre néző standard két-
ágyas, egy pótággyal bővíthető, kb. 23 

m2 alapterületű, fürdőszobás szobák 
balkonnal vagy terasszal rendelkez-
nek. Légkondicionálóval, tv-vel, tele-
fonnal, hajszárítóval, mini hűtőszek-
rénnyel és széffel felszereltek. A ten-
gerre néző standard kétágyas szobák 
mérete és felszereltsége megegyezik 
a kertre néző szobákéval, tengerre né-
ző kilátást nyújtanak. A kertre néző 
standard családi szobák alapterüle-
te 35 m2, legfeljebb négy fő elhelyezé-
se lehetséges bennük. Saját balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek. 
Ellátás: reggeli. Felár ellenében fél-
panziós vagy teljes panziós ellátásra 
van lehetőség.
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Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk a szállodát, akik nyara-
lásuk során nyugalmas kikapcsoló-
dásra vágynak, kimagasló színvonalú 
szolgáltatásokkal. Az all inclusive ellá-
tás miatt családok számára is remek 
alternatíva az Eden Roc Resort Hotel. 
Elhelyezkedése és Rodosz városhoz 
való közelsége miatt az egyik legked-
vezőbb fekvésű szálloda a szigeten.
Elhelyezkedés, jellemzők: a két 
épületből álló négycsillagos szállo-
da zöldellő környezetben, Rodosz vá-
ros és Kalithea között egy öbölben 
található, közvetlenül az apró ka-
vicsos-homokos tengerparton. Ro-
dosz várostól 4 km-re, a repülőtér-
től 18 km-re fekszik. A szálloda előt-
ti megállóból közlekedő helyi buszjá-
rattal Rodosz város és több település 
is könnyen megközelíthető.
Szolgáltatások: a szállodában öt 
étterem büfé- és grillválasztékkal, 

Eden Roc Resort Hotel **** 

mediterrán ízekkel, valamint olasz 
és ázsiai specialitásokkal, a tenger-
parton három étterem görög és ten-
geri fogásokkal, továbbá öt bár, köz-
tük medence melletti és tengerparti 
bár kényezteti a vendégeket.  Olimpiai 
méretű, tengervízzel feltöltött úszó-
medence nyugágyakkal és naper-
nyőkkel, gyermekmedence, nagy édes 
vizű családi medence három vízi 
csúszdával, saját, nyugágyakkal és 
napernyőkkel felszerelt apró kavicsos 
strand, továbbá fitneszközpont, te-
niszpálya, kosárlabdapálya, strand-
röplabdapálya, minifoci- és minigolf-
pálya, asztalitenisz is a vendégek ren-
delkezésére áll. A napközbeni szó-
rakoztatásról több nyelven beszélő 
animátorok gondoskodnak különbö-
ző játékokkal, műsorokkal. A strandon 
található vízisport centrumban válto-
zatos vízisportok (vízisí, kenu, banán 
hajó) foglalhatók térítés ellenében. A 
spa kezelései szintén térítés ellenében 
vehetők igénybe. A gyermekeket déle-
lőtt és délután miniklub, továbbá me-
dence melletti játékok és mini diszkó 
szórakoztatja, képzett felügyelettel. A 

legkisebbek részére 3 éves korig bébi-
klub áll rendelkezésre.
Szállás: az Eden Roc Resort Hotel 354 
tágas, elegáns szobával rendelkezik. 
Szobák:  a főépületi, kertre néző 
standard kétágyas, egy pótággyal bő-
víthető, kb. 22 m2 alapterületű, ele-
gáns, fürdőszobás szobák légkondi-
cionálóval, tv-vel, telefonnal, mini-
bárral, széffel, tea- és kávéfőzővel fel-
szereltek, balkonnal vagy terasszal 
rendelkeznek. A szobákban ingye-
nes Wi-Fi áll rendelkezésre. A főépü-
leti, tengerre néző standard kétágyas 
szobák mérete és felszereltsége meg-
egyezik a kertre néző szobákéval, 
tengerre néző kilátást nyújtanak. 
Ellátás: ultra all inclusive ellátás, 
mely magában foglalja a napi há-
romszori főétkezést a szálloda bü-
fééttermében, továbbá az arra kije-
lölt főépületi és tengerparti éttermek-
ben és bárokban, a napközbeni és 
késő esti snackeket, valamint válo-
gatott helyi és nemzetközi alkoholos 
és alkoholmentes italok fogyasztását 
a kijelölt éttermekben és bárokban, a 
megjelölt intervallumokban. 
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FALIRAKI
Aki az aktív pihenést kedveli, annak 
Falirakiban a helye! Családok számá-
ra és esti szórakozásra egyaránt kitű-
nő választás a Rodosz várostól csu-
pán 12 km-re lévő keleti parti üdülővá-
ros. Tengerpartja a sziget egyik leg-
hosszabbja, lassan mélyülő vízzel és 
homokos fövennyel, így kisgyerekes 
családoknak is tökéletes helyszín a 
nyaralásra. Maga a városka hangula-
tos utcákkal, jó kis tavernákkal, kelle-
mes bárokkal, pezsgő hangulattal ör-
vendezteti meg az utazókat. Faliraki 
egyik kedvelt attrakciója a vízi vidám-
park (Faliraki Water Park), mely Görög-
ország legnagyobb víziparkja számta-
lan vízi élménnyel, medencével, 
csúszdával. A városban lévő Aquari-
um a tenger alatti élővilágot tárja fel. 

A Falirakitól 3 km-re délre lévő Ant-
hony Quinn-öböl a híres színészről 
kapta nevét, aki itt forgatta 1961-ben a 
Navarrone ágyúi című filmet. A mexi-
kói-amerikai színész a görögök nagy 
kedvence. Leghíresebb szerepében, a 
Zorba, a görög-ben olyan élethűen 
személyesítette meg a főszereplő 
Alexis Zorbát, hogy Görögországban 
tiszteletbeli állampolgárrá választot-
ták. A mesés szépségű sziklák szab-
dalta öbölben paradicsomi miliőben 
lehet pihenni a kavicsos fövenyen, 
valamint csobbanni vagy snorkelezni 
egyet a kristálytiszta tengerben.

Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk a szállodát, akik nyara-
lásuk során az aktív kikapcsolódást 
részesítik előnyben és fontos szem-
pont számukra egy nyüzsgő, moz-
galmas település (Faliraki) közelsége 
is. A választható all inclusive ellátás 
miatt családok számára is remek al-
ternatíva az Apollo Beach Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: a zöl-
dellő kertekkel övezett, két épületből 
álló, négycsillagos Apollo Beach Fa-
liraki tengerpartján helyezkedik el. A 
hetvenes évek közepén épült szállo-
da, amelyet néhány évvel ezelőtt tel-
jesen felújítottak, Afandou golfpályá-
tól 5 km-re, Rodosz várostól 14 km-
re, a repülőtértől 12 km-re található. 

Apollo Beach Hotel **** 

A saját tengerparttal nem rendelkező 
szálloda kertjében, csupán néhány 
lépésre a homokos szabad strandtól 
nyugágyak állnak a vendégek rendel-
kezésére pihenésre, napozásra.
Szolgáltatások: tágas, kertre né-
ző főétterem, bár, medence mellet-
ti taverna, valamint bel- és külté-
ri úszómedence, továbbá fitneszköz-
pont, kellemes kert, gyermekmedence 
és játszótér tartozik a szálloda szé-
les körű gyermekbarát szolgáltatásai 
közé. A két teniszpálya, a futballpálya, 
a spa- és wellness központ, valamint 
tengerparti vízisportokhoz szükséges 
felszerelés vehető igénybe. Ezen kí-
vül fodrászat, és ajándékbolt is tarto-
zik a szálloda szolgáltatásaihoz hely-
színi fizetéssel. Esténként változatos 
programok, tematikus estek szóra-
koztatják a vendégeket. Wi-Fi térí-
tés ellenben áll rendelkezésre a közös 

helyiségekben és a szobákban.
Szállás: az Apollo Beach Hotel klasz-
szikus stílusban berendezett szobák-
kal rendelkezik. 
Szobák: az oldalról tengerre néző 
standard kétágyas, egy pótággyal bő-
víthető, fürdőszobás szobák alapte-
rülete kb. 22 m2. A szobák balkonnal 
rendelkeznek. Légkondicionálóval, tv-
vel, telefonnal, minibárral és térítés el-
lenében széffel felszereltek. A szobák-
ban magasított ágyakat helyeztek el.
Ellátás: félpanzió büférendszerben. 
Felár ellenében all inclusive ellátás-
ra van lehetőség, mely magában fog-
lalja a napi háromszori főétkezést, a 
napközbeni snackeket, és válogatott 
helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok fogyasztását. Heti egyszer, szer-
dánként görög BBQ est nyújt gaszt-
ronómiai élményeket az all inclusive 
ellátást választó vendégeknek.
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Kinek ajánljuk? a szálloda sok-
színű szolgáltatásai, sportlehetősé-
gei, a nyüzsgő Falirakihoz való közel-
sége miatt elsősorban az aktív pihe-
nést előnyben részesítőknek ajánl-
juk. Gyermekbarát szolgáltatásai és 
a választható all inclusive ellátás mi-
att családok számára is remek alter-
natíva a Pegasos Beach Hotel. Felsze-
reltségének köszönhetően céges cso-
portok, rendezvények számára is ide-
ális választás.
Elhelyezkedés, jellemzők: a 
négycsillagos Pegasos Beach Ho-
tel Faliraki tengerpartján, Rodosz vá-
rostól 13 km-re, a repülőtértől 17 km-
re fekszik. Az 1985-ben épült, 2016-
17-ben felújított szálloda Falirakitól 2 
km-re, a homokos tengerparttól csu-
pán néhány lépésre található. A hát-
térben húzódó hegyek, a kristálytiszta 

Pegasos Beach 
Hotel **** 

tenger és a hotelt körbevevő kert idilli 
környezetet teremt a nyaraláshoz.  
Szolgáltatások: főétterem bü-
fé ételválasztékkal, pizzéria, fagylal-
tozó-palacsintázó, bár és medence 
melletti bár nyújt kellemes helyszínt 
az étkezésekhez. A strandolás szerel-
meseinek a szálloda saját, homokos, 
nyugágyakkal és napernyőkkel felsze-
relt tengerpartja és egy édes vizű sza-
badtéri úszómedence is rendelkezé-
sére áll. A szálloda területén strand-
röplabda, petang, asztalitenisz, to-
vábbá térítés ellenében teniszpálya, 
kosárlabdapálya, biliárd, kerékpár-
bérlés, valamint a parton különböző 
vízisport lehetőségek vehetők igény-
be. Nappal animációs programok, es-
te műsorok, show-k, tematikus es-
tek gondoskodnak a szórakozásról.  
A gyermekeket csúszdákkal ellátott 

édes vizű gyermekmedence, játszótér, 
napi játékok és animáció, a 4-12 éves 
korosztályt miniklub várja. Az Aegeo 
Spa kezelései térítés ellenében vehe-
tők igénybe. A szálloda továbbá 150 fő 
befogadására alkalmas konferencia-
teremmel teljes körű konferencia szol-
gáltatásokkal rendelkezik. A szálloda 
egész területén ingyenes a Wi-Fi.
Szállás: a Pegasos Beach Hotel 392 
elegáns szobával rendelkezik. 
Szobák: a tengerre néző superior két-
ágyas, egy pótággyal bővíthető fürdő-
szobás szobák alapterülete kb. 20 m2, 
balkonnal rendelkeznek. Légkondici-
onálóval, tv-vel, telefonnal, mini hű-
tőszekrénnyel, hajszárítóval és térítés 
ellenében széffel felszereltek. 
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést, 
a napközbeni snackeket, és váloga-
tott helyi és nemzetközi alkoholos és 
alkoholmentes italok fogyasztását az 
arra kijelölt éttermekben és bárokban, 
a megjelölt intervallumokban.
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Kinek ajánljuk? a színvonalas szál-
lodát elsősorban azoknak ajánljuk, 
akik nyaralásuk során egy kitűnően 
felszerelt, teljes ellátást és kimagas-
ló színvonalú szolgáltatásokat nyúj-
tó szálloda kényeztetésére vágynak. A 
bőséges all inclusive ellátás miatt csa-
ládok számára is ideális választás a 
Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa.
Elhelyezkedés, jellemzők: a két 
épületből álló, elegáns, ötcsillagos Mi-
tsis Faliraki Beach Hotel & Spa közvet-
lenül Faliraki tengerpartján emelkedik. 
A hetvenes években épült, nagy múl-
tú és kedvelt rodoszi szálloda 2011-ben 
teljes körű felújításon esett át. Rodosz 
várostól 14 km-re, Afandou falvától 5 
km-re, a repülőtértől 17 km-re található. 
Szolgáltatások: büféétterem, öt à 
la carte étterem ázsiai, olasz, mexikói, 
japán és görög ételválasztékkal (elő-
zetes asztalfoglalás szükséges), fagy-
laltozó-palacsintázó, három bár (kö-
zülük egy a tengerparton és egy a 
medenceparton), továbbá a főétte-
remben téma estek, a kertben vasár-
naponként görög BBQ est nyújt a ven-
dégeknek gasztronómiai élményeket. 
Édes vizű szabadtéri úszómedence 
nyugágyakkal és napernyőkkel, gyer-
mekmedence, homokos saját strand 

Mitsis Faliraki Beach 
Hotel & Spa *****

kényezteti a vendégeket. A szállodá-
ban változatos sportlehetőségek és 
programok, mint aerobic, kosárlab-
dapálya, strandfoci és strandröplab-
da, boccia, kültéri fitnesz, asztalite-
nisz, teniszpályák, vízilabda, továb-
bá bridzs szoba, darts, heti négy al-
kalommal görög főzőtanfolyam nyújt 
tartalmas kikapcsolódást a vendé-
geknek. A gyermekek felhőtlen szóra-
kozásáról szakképzett személyzet ál-
tal felügyelt miniklub (a 4-10 éves kor-
osztálynak), változatos játékok, gyer-
mekdiszkó, kültéri játszótér, fedett 
játszószoba, gyermekmedence, vízi-
csúszda gondoskodik. A több nyelven 
beszélő személyzet tagjai között ma-
gyar nyelvű animátor is van. A Falira-
ki Wellness & Spa kényeztető kezelé-
sei és szolgáltatásai térítés ellenében, 
előzetes foglalással vehetők igénybe. 
A szálloda egész területén ingyenes a 
Wi-Fi, nagy sebességű internet felár 
ellenében kérhető. 
Szállás: az Mitsis Faliraki Beach 

Hotel & Spa 348 elegáns szobával 
rendelkezik. 
Szobák: az oldalról tengerre né-
ző standard kétágyas szobák alap-
területe kb. 20 m2, legfeljebb egy 
pótággyal bővíthetők. Fürdőszoba, 
bútorozott balkon vagy terasz tar-
tozik hozzájuk. Légkondicionálóval, 
tv-vel, telefonnal, minden máso-
dik nap feltöltött minibárral, széffel, 
hajszárítóval, tea- és kávéfőzővel 
felszereltek.  Az oldalról tengerre né-
ző standard családi szobák alap-
területe kb. 25 m2, egy dupla ággyal 
és egy emeletes ággyal felszereltek, 
legfeljebb négy fő helyezhető el ben-
nük. Felszereltségük megegyezik a 
kétágyas szobákéval. 
Ellátás: all inclusive, mely magá-
ban foglalja a napi ötszöri étkezést, a 
napközbeni snackeket, és válogatott 
helyi és nemzetközi alkoholos és al-
koholmentes italok fogyasztását az 
arra kijelölt éttermekben és bárokban, 
a megjelölt intervallumokban.
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KOLYMBIA
Aki Kolymbia strandjait szeretné megismerni, csupán az azonos nevű falu híres és impozáns Eucalyptus útján kell végigmennie, 
ameddig a tengerhez nem ér. Ott egy km hosszan húzódó, finom homokos, néhol apró kavicsos part és kristálytiszta tenger 
várja festői környezetben, a hegyek és a tenger ölelésében. A nyílegyenesen futó, eukaliptusz fák árnyalta utat még az olaszok 
építették, ahogyan Kolymbia falu fejlesztése is az ő nevükhöz fűződik, mely napjainkban Rodosz egyik legkedveltebb üdülőhe-
lye, kitűnő, nagy területen fekvő, kényelmes, gyerekbarát szállodákkal. Maga Kolymbia falu kellemes és hangulatos, csendesebb 
esti kikapcsolódáshoz is tökéletes választás azok számára, akik a diszkók helyett inkább görög zenére és autentikus ízekre 
vágynak. Bár a part és a víz helyenként kavicsos, a tenger lassan mélyülő, ezért gyerekes családok számára is jó választás.

Kinek ajánljuk? a hangulatos 
szállodát azoknak ajánljuk, akik nyu-
godt környezetben, a nyüzsgő telepü-
lésektől távol keresnek jó ár-érték 
arányú, színvonalas pihenési lehető-
séget. Az all inclusive ellátás és 
Kolymbia kellemes strandjai miatt 
családok számára is remek alternatí-
va a Kolymbia Sky Hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: a he-
lyi besorolás szerinti négycsillagos, 
az OTP Travel ajánlása szerint supe-
rior háromcsillagos szálloda Kolym-
bia apró kavicsos-homokos tenger-
partjától kb. 350 m-re helyezkedik el. 
Rodosz várostól és Lindostól egya-
ránt 25 km-re, a repülőtértől 19 

Kolymbia Sky Hotel ***+ 

km-re található. Saját stranddal 
nem rendelkezik, a vendégek a köze-
li tengerparton térítés ellenében ve-
hetik igénybe a nyugágyakat és 
napernyőket.
Szolgáltatások: főétterem büfé 
ételválasztékkal, a fő étkezések kö-
zött snack bár és medence melletti 
bár nyújt gasztronómiai élményeket.  
A szálloda nyugágyakkal és naper-
nyőkkel körbevett szabadtéri úszó-
medencével rendelkezik. A sportolni 
vágyó vendégeket teniszpályával, 
asztalitenisszel és dartssal is várja a 
hotel. A gyermekek szórakoztatásáról 
szabadtéri gyermekmedence és ját-
szótér gondoskodik. A szálloda egész 
területén ingyenes Wi-Fi áll a vendé-
gek rendelkezésére.

Szállás: a Kolymbia Sky Hotel 112 
modern, minimalista stílusban be-
rendezett szobával rendelkezik. 
Szobák: a standard kétágyas, egy 
pótággyal bővíthető, kb. 25 m2 alap-
területű, fürdőszobás szobák balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek, lég-
kondicionálóval (jún. 15. - szept. 15. 
időszakon kívül térítés ellenében), tv-
vel, telefonnal és mini hűtőszekrény-
nyel felszereltek. 
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést, 
a napközbeni snackeket és váloga-
tott helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztását az arra kijelölt ét-
termekben és bárokban, a megadott 
időszakban.
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KALATHOS
Rodosz várostól 45 km-re délre, a keleti part középső ré-
szén található a végtelennek tűnő homokos-kavicsos 
strandjairól nevezetes Kalathos. Maga Kalathos falu a 
parttól 800 méterre tipikus tavernákkal, aranyos kis üzle-
tekkel és bárokkal, illetve vidéki görög hangulattal vár. A 
faluból a sziget északi és déli részére is közlekednek helyi 
buszjáratok. Kalathos gyönyörű tengerpartja 4 km hosz-
szan húzódik és számos kitűnő all inclusive szállodának 
is otthont ad. Itt mindenki számára jut hely, és mindig ta-
lálni csendesebb partszakaszokat. A víz pár méterrel a 
part után hirtelen mélyülhet, erre a fürdőzéskor ügyelni 
kell. Azoknak, akik a kényelmes szállodák mellett egy 
kis szárazföldi felfedezőútra vágynak, a közeli, elbűvölő 
Lindos és Pefkos meglátogatása színesítheti nyaralását.

Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk a hotelt, akik nyaralásuk 
során egy kitűnően felszerelt, kima-
gasló színvonalú szolgáltatásokat 
nyújtó szállodában vágynak nyugal-
mas kikapcsolódásra. Gyermekbarát 
szolgáltatásai és a választható teljes 
panziós ellátás miatt családok szá-
mára is remek alternatíva az Atrium 
Palace Thalasso Spa Resort & Villas.
Elhelyezkedés, jellemzők: az 1993-
ban épített, kertekkel és vízesésekkel 
övezett, klasszikus stílusú, helyi besoro-
lás szerint ötcsillagos családi szálloda 
Kalathos apró kavicsos-homokos ten-
gerpartján, Lindostól körülbelül 6 km-re 
helyezkedik el. Rodosz várostól 42 km-
re, a repülőtértől 45 km-re található. 
Szolgáltatások: főétterem büfé 
ételválasztékkal és heti öt alkalom-
mal tematikus kulináris estekkel, bár, 
valamint medence melletti à la carte 
étterem és medence melletti bár, 

Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas *****

tengerre néző à la carte étterem és 
tengerparti bár is gondoskodik a 
gasztronómiai élményekről (a ten-
gerre néző étteremben előzetes fog-
lalás szükséges). Hat szabadtéri és 
egy beltéri édes vizű úszómedence, 
valamint a szálloda saját, apró kavi-
csos-homokos, nyugágyakkal és 
napernyőkkel felszerelt tengerpartja 
szolgálja a vendégek felhőtlen kikap-
csolódását. A szálloda területén te-
niszpálya, kosárlabdapálya, strand-
röplabdapálya, valamint asztalite-
nisz, térítés ellenében darts és biliárd 
is rendelkezésre áll. Napközben kü-
lönböző játékokkal és versenyekkel, 
esténként tradicionális görög nép-
tánccal, táncos produkciókkal, kara-
okéval és más zenés programokkal 
várják a vendégeket.  A gyermekek 
szórakoztatásáról beltéri- és kültéri 
gyermekmedence, játszótér és mi-
niklub gondoskodik. A 14 éves kortól 

látogatható AnaGenesis Thalasso 
Spa kényeztető kezelései és szolgál-
tatásai térítés ellenében vehetők 
igénybe, mely magában foglalja a fit-
nesz részleg használatát is. A szállo-
da egész területén ingyenes a Wi-Fi.
Szállás: az Atrium Palace tágas, 
klasszikus stílusban berendezett 
szobákkal rendelkezik.
Szobák: az oldalról tengerre néző 
standard kétágyas, egy pótággyal bő-
víthető, kb. 28 m2 alapterületű, fürdő-
szobás szobák balkonnal vagy te-
rasszal rendelkeznek. Légkondicio-
nálóval, tv-vel, telefonnal, mini hű-
tőszekrénnyel, széffel, tea- és 
kávéfőzővel felszereltek. A tengerre 
néző standard kétágyas, egy pótágy-
gyal bővíthető, fürdőszobás szobák 
mérete és felszereltsége megegyezik 
az oldalról tengerre néző szobákéval, 
tengerre néző kilátást nyújtanak.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében fél-
panziós vagy teljes panziós ellátásra 
van lehetőség, mely kizárólag a főét-
teremben vehető igénybe, menüvá-
lasztásos rendszerben.
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LARDOS
A Lindostól délre, Rodosz várostól 65 km-re fekvő Lar-
dos egyike a sziget újabb kiépítésű üdülőinek. Gyönyörű 
homokos strandjait a sziget legjobb tengerpartjai között 
tartják számon, a tenger kristálytiszta, és az idilli táj 
nyugalmát semmi nem háborítja. Nem véletlen, hogy a 
tehetősebb helyiek is előszeretettel vesznek itt házat. 
Maga Lardos falu két kilométerre fekszik a tengerparttól, 
ahol elvegyülve a helyi lakossággal az igazi görög falvak 
rusztikus hangulatába csöppennek bele a látogatók. 
Szükség esetén szinte minden megtalálható itt egy he-
lyen: üzletek, autóbérlés, gyógyszertár, bankautomata. 
Lardos a nyugalmas pihenésre vágyók tökéletes úti cél-
ja lehet, akik a szállodák kényelméből nem feltétlenül 
kívánnak kiszakadni. Lindosba és Rodosz városba helyi 
buszjáratok közlekednek, de a főszezonban érdemes 
autót bérelni a buszok zsúfoltsága miatt.
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Kinek ajánljuk? a Lardos érintet-
len partján található szálloda a nyu-
godt kikapcsolódás kedvelőinek és az 
aktív pihenés szerelmeseinek egyaránt 
ajánlható. Az all inclusive ellátás miatt 
a családi nyaralásoknak is ideális szín-
tere a kényelmes, gyerekbarát hotel.
Elhelyezkedés, jellemzők: he-
lyi besorolás szerinti négycsillagos, az 
OTP Travel ajánlása szerint három-
csillagos superior szálloda Lardos ap-
ró kavicsos-homokos tengerpartján, 
Lindostól 2 km-re helyezkedik el. Ro-
dosz várostól 50 km-re, a repülőtértől 
60 km-re található. A hotel egy részét 
2015-ben újították fel az újabb reno-
válás pedig 2019 tavaszán fejeződik 
be. Saját stranddal nem rendelkezik, 
a vendégek a közeli tengerparton té-
rítés ellenében vehetik igénybe a nyu-
gágyakat és napernyőket.
Szolgáltatások: felújított főétte-
rem büfé ételválasztékkal, lobby bár, 
valamint medence melletti bár fris-
sítőkkel nyújt gasztronómiai élmé-
nyeket. A szálloda nyugágyakkal és 

Kamari Beach 
Hotel ***+ 

napernyőkkel körbevett édes vizű, sza-
badtéri úszómedencével rendelkezik. 
A kb. 20 m-re lévő tengerparton a nyu-
gágyak és a napernyők térítés ellené-
ben vehetők igénybe. Az aktív pihenést 
előnyben részesítők számára strand-
röplabdapálya, valamint térítés elle-
nében léghoki és biliárd is elérhető. A 
gyermekek szórakoztatásáról gyer-
mekmedence és játszótér gondosko-
dik. A recepció környezetében ingyenes 
Wi-Fi áll a vendégek rendelkezésére.
Szállás: a Kamari Beach Hotel 133, 
klasszikus stílusban berendezett szo-
bával rendelkezik. 

Szobák: a standard kétágyas, egy 
pótággyal bővíthető, kb. 22 m2 alap-
területű, fürdőszobás szobák balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek, lég-
kondicionálóval (jún. 15. - szept. 14. 
időszakon kívül térítés ellenében), tv-
vel, telefonnal és mini hűtőszekrény-
nyel felszereltek. Széf térítés ellenében 
a recepción vehető igénybe.
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést, a 
napközbeni snackeket, és válogatott he-
lyi alkoholos és alkoholmentes italok fo-
gyasztását az arra kijelölt éttermekben 
és bárokban, a megadott időszakban.
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E-mail: debrecen@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249 Fax: (96) 311-510
E-mail: gyor@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999 Fax: (82) 416-139
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580 Fax: (76) 493-198
E-mail: kecskemet@otptravel.hu

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304 Fax: (42) 504-315
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu

3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: (32) 512-015 Fax: (32) 512-016
E-mail: salgotarjan@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552 Fax: (62) 552-551
E-mail: szeged@otptravel.hu

7624, Pécs, Ferencesek utcája 2. 
Tel.: (72) 587-440, 587-441, 587-442,
E-mail: pecs@otptravel.hu

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1.
Tel.: (22) 479-163, 479-164, 479-165
E-mail: szekesfehervar@otptravel.hu

Információs vonal: (1) 486 6600
Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig teljes körű idegenforgalmi 
szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Tisztelt Ügyfelünk!

Bízunk benne, hogy valamennyi szolgáltatásunkkal elégedett lesz. Amennyiben valamelyik szol-
gáltatással kapcsolatban észrevétele merülne fel, úgy kérjük, hogy a hatályos jogszabályok szerint 
a helyszínen idegenvezetőnkkel vagy szolgáltató partnerünkkel jegyzőkönyvet vetessen fel, me-
lyet visszaérkezését követően 8 napon belül szíveskedjék irodánk részére elküldeni. Panaszát ter-
mészetesen megfelelő körültekintéssel kivizsgáljuk és orvosoljuk. Ezúton szeretnénk tájékoztat-
ni, hogy amennyiben panasza elbírálását nem megfelelőnek ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megye-
székhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:
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Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.

Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

Foglalja le adriai szálláshelyét 
a horvat.utazas.hu honlapon!

…mert biztosan utazik!

OTPTravel-SajtohirdetesHorvatUtazas-210x297-20170220.indd   1 2017. 02. 21.   9:08



Útvonalainkból:
Skandinávia, Japántól Koreáig, a Brit-szigetek és Normandia, 

az Ibériai-félsziget, a mexikói Riviéra és Los Angeles, Ausztrália 
és Új-Zéland, a Közel-Kelet kincsei, a mediterrán térség partvidéke 

és szigetei, a Karib-térség szigetvilága.

Válasszon többszáz útvonal közül a hajosut.hu oldalon, 
vagy kérje munkatársaink segítségét személyre szabott utazásához!

Csoportos hajóútjaink mellett egyéni hajóutak 
széles választékát kínáljuk a világ tengerein,

vezető hajótársaságok flottájával!

HAJÓZZA KÖRBE A VILÁGOT!

…mert biztosan utazik!

HAJOSUT.HU

OTPTravel-SajtohirdetesHajo-210x297-20171104.indd   1 2018. 11. 04.   12:38


