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Etter en lang tids nedstegning av flyturer til Hellas er vi optimistiske og tror at åpningen for turer vil vedvare 

nå etter åpningen og at vi kan få gjennomført tur i 2022. Vi har fremforhandlet  et meget godt reisetilbud på 

tur  til vakre Kreta. Her skal vi bo på hotell Majestic under hele oppholdet. For å oppnå den fremforhandlede 

prisen må vi foreta bestillingen senest 1.september 2021.  

 

Påmelding skjer til mobil. 9580 4618 eller e-post: roaspen@online.no        

Bekreftelse for påmelding sendes pr. e-post. 

Depositum kr. 2000,00 pr person til konto: 86013780759 etter bekreftelse.  
 
 

AVREISE 05. MAI 
Lokale tider 

Fra Til Avgang Ankomst/Flyselskap 

Oslo/Gardermoen Kreta/Chania 19.05 00.10/Sunclass  

 

HJEMREISE 19. MAI 
Lokale tider 

Fra Til Avgang Ankomst/Flyselskap 

Kreta/Chania Oslo/Gardermoen 13.20 16.20/Sunclass 

Det tas forbehold om tidsendring. 

 

OPPHOLD 
Reisemål: Platanias, Kreta 
Hotell: Majestic 

 

   

 

Velkommen til Majestic, et av våre mest populære leilighetshotell langs Chaniakysten. Hit kommer man 

gjerne tilbake år etter år. Her bor du i fine leiligheter og har kort vei til stranden. Hotellet har et fint basseng-

område med to basseng, og i restaurantene kan du for eksempel spise greske eller italienske spesialiteter. Vil 

du trene, har hotellet et velutstyrt treningsrom, og du kan også unne deg en avslappende massasje.  

 

Fra Majestic er det bare en kort spasertur inn til torget i Platanias med sine tavernaer og kaféer. 
 
 

mailto:roaspen@online.no
https://www.ving.no/hellas/platanias-chaniakysten/majestic
https://www.ving.no/hellas/platanias-chaniakysten
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Grunnpris pr person – 3 middager er inkludert. 
Del i 2-romsleilighet mot bassengområde kr 6 995      IKKE medlem kr. 8 250  
Tillegg for bo alene kr 1 800      IKKE medlem kr. 1 950 

 
Prisen dekker: 
Fly :  tur / retur  Gardermoen – Kreta 
Hotell :  Leilighet 2-roms m/kjøkkenkrok  
Transfer  flyplass Kreta – Majestic tur/retur 
Mat på flyet tur/retur 
Bagasje : 20 kg + 5 kg håndbagasje 
Avbestillingsforsikring 
2 felles middager under oppholdet 

 
 
N.B. i  2-roms leilighetene er det muligheter for sengeplass på begge rommene. 
 

OBS: 
Da det i skrivende stund ikke er satt opp noen flyavganger direkte fra Værnes til Kreta har vi valgt å ta utreise fra   
Gardermoen. Det vil si at vi må bestille tilknytningsfly Værnes – Oslo tur/retur og denne prisen vil komme i tillegg. Vi 
kommer tilbake med denne prisen straks den foreligger. (Ikke satt opp av flyselskapene pr i dag.)  
Skulle det senere bli satt opp direktefly på denne datoen fra Trondheim til Kreta tur/retur vil vår gruppe bli overført til 
disse avgangene.  

 

 

HVA NÅ? 
Vi håper du er fornøyd med tilbudet og føler at du har kommet et steg videre i forberedelsene til neste sommer. 
Har du noen ønsker som ikke er med i tilbudet, så hjelper vi deg så godt vi kan.  
 
 
 
 

 
 
Vennlig hilsen  
Trondheim Revmatikerforening 
Anne Lise & Roar 
Turkomite
 


