Danskernes
feriefavorit i
Grækenland

Rejsen er med
All Inclusive

KRETA i maj 2022 – vælg mellem 1 & 2 uger
Hvis du holder af sol og varme, så er de græske øer en
sikker vinder. Kreta har med sin sydlige placering over
300 solskinsdage om året. På Kreta er der rig mulighed
for at opleve den smukke natur, enten på afstand, eller
aktivt med f.eks. en vandretur. Som i resten af Grækenland er Kreta naturligvis også fyldt med levn fra fortiden, og man kan opleve antikke templer, og høre de
spændende myter om de græske guder.
Vi skal bo på hotel Sirios Village, der er et af de større hoteller, tæt på strand og lokalt centrum, hvilket gør
det nemt at udforske lokalområdet. På hotellet er der et
væld af muligheder, hvis man ønsker at lave aktiviteter
i sin ferie.
Rejsetidspunkt og priser
1 uge
Afrejse: 27. maj 2022
Hjemkomst: 3. juni 2022
Pris pr. person v/2 personer i
delt dobbeltværelse kr. 

9.450,-

2 uger
Afrejse: 20. maj 2022
Hjemkomst: 3. juni 2022
Pris pr. person v/2 personer i
delt dobbeltværelse kr

13.450,-

Tillæg for eneværelse: 899 kr. pr. uge
Bemærk: Begrænsede antal værelser til denne pris

Prisen inkluderer
• Fly København/Billund – Chania t/r
• Bagage på fly t/r
• Transport mellem lufthavn og hotel t/r
• Ophold på Hotel Sirios Village med All Inclusive
• Turistskat til hotellet
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
• Danske rejseledere fra Bravo Tours
Tilmelding hurtigst muligt og gerne
inden d. 28. januar 2022
1 uge
Depositum på 2.500 kr. betales ved tilmelding
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)
Restbeløbet ved dobbeltværelse: 6.950 kr.
Restbeløbet ved eneværelse: 7.849 kr.
Betales senest d. 10. marts
2 uger
Depositum på 4.000 kr. betales ved tilmelding
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)
Restbeløbet ved dobbeltværelse: 9.450 kr.
Restbeløbet ved eneværelse: 11.248 kr.
Betales senest d. 10. marts
Kontonummer til betaling:
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274
Tekst på overførslen: dit navn/Kreta
Husk: Du skal have en rejseforsikring, når du rejser
med ULF Ferie.
Bestil din rejse her

ULF Ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder.
Bravo Tours CVR. nr.: 41762019, medlem af rejsegarantifonden nr. 3320

