
Hotel Eria Resort 
73014 Maleme, Platanis 
Chania - Crete  
Tlf: 30 28210 62790 
Hjemmeside: www.eria-resort.gr 
 
 
Pris::  kr. 7.600,00 pr. person  ved 2 personer på værelset. 
Tillæg: kr. 1.500 for enkeltværelse 
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding 

Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist den 15. juni 2018 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Fly tur/retur med alle skatter og afgifter. 
 ● Mad i flyet. 
 ● Transfer mellem lufthavn og hotel. 
 ● 7 nætter på hotellet. 
 ● Halvpension. 
 ● Velkomstdrink v/ankomst. 
 ● Barbeque aften samt aften med Live Musik 
 ● 1 udflugt til White Mountain inkl. Guide til Oliven 

Plantage, Olivenolie smagning + smagning af lokal vin, let 
tapas med udsigt over bjerge og plantage. 

 
Mødested: Billund Lufthavn. 
Tid: Oplyses senere pr. brev 14 dage før afrejse. 
Valuta: Euro 
Afstand: Flyvetid 3 timer 35 min. Bus transfer ca. 1 tim. 
Bemærk: Du skal selv betale og sørge for transport til og 
 fra Billund Lufthavn 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Billeshavevej 109, 5210 Odense NV 

Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

 
 

 
 
 

 
Kreta den 25.08. – 01.09.2018 

Det kan lade sig gøre uanset handicap! 
 
Der vil være hjælpere til stede når du kommer til lufthavnen, som vil hjælpe 
dig med din bagage. Lufthavnspersonalet eller hjælpere vil sørge for at du 
kommer til din plads i flyet. 
Når vi kommer hjem, vil 
hjælperne ikke forlade lufthavnen, 
før alle deltagere har forladt 
lufthavnen. 

Kreta er den største græske ø og 
den femtestørste i Middelhavet. 
Kreta er den sydligste af de  
græske øer i Ægæerhavet, og øen 
er en fortsættelse af Pindosbjergene på Peloponnes. Øen (og 
Pindosbjergene) er dannet af kalksten. Det højeste punkt er bjerget Ida på 
2.456 meter. 

Øen har et areal på 8.336 km² og en befolkning (hovedsagelig græsk) på 
cirka 650.000. I henhold til græsk mytologi er Kreta fødested for den 
øverste gud, Zeus. Og det var her, at uhyret Minotaurus fortærede unge 
kvinder og mænd, indtil Theseus dræbte den i labyrinten, hvor den holdt 
sig skjult. Og her lå det historiske palads i Knossos. Rødderne til disse 
legender er dækket af forhistorisk støv, men ruiner af store byer vidner om, 
at her herskede et stort folk længe før grækerne og romerne.  

Overfladisk set forekommer Kreta meget græsk. Men ved nærmere 
undersøgelse afsløres, at øens kultur er noget helt for sig selv. Kreta blev 
først en del af Grækenland i 1913– før det, har romere, byzantinere, 
venetianere og osmaner regeret på øen. 



Hotel Eria Resort ! 
Eria Resort er fra begyndelsen bygget med henblik på gæster, der har brug 
for særlige hensyn med hensyn tilgængelighed, hvorfor alle fysiske 
barrierer er elimineret. Resortet 
ligger nær kysten i den historiske 
lille by Marlene, ca. 14 km fra 
hovedbyen Chania på Kreta. 
Området er kørestolsegnet. Her er 
uforligneligt smuk, i en 
harmonisk kombination af bjerge 
og hav. Ideelt for gåture, hvor det 
ene smukke sceneri afløser det andet med et væld af oliven- og 
appelsintræer og det ketanske blå hav. 

Alle hotelfaciliteter er fuldt tilgængelige for alle gæster med en 
funktionsnedsættelse 

Hotellet er ikke ret stort, så derfor virker det meget familiært. Det er også 
derfor vi lejer hele hotellet. Dejlige tjenere, der altid står til vores rådighed 
samt en meget glad hoteldirektør, som ofte deltager i vores ve og vel.  
 
Værelser! 

På Eria Resort er alle værelser indrettet 
med omhu og omtanke. Adgang til alle 
værelser på 1. sal sker med stor 
rummelig elevator. Alle værelser er nye 
og velindrettet og adgangsforholdene er 
helt i top med uhindret adgang til eget 
bad og balkon. 
Fra balkonen 

kan du nyde den imponerende udsigt over det 
kretanske hav og de uendelige olivenlunde, der 
omkranser hotellet. 
 
Badeværelset! 
Badeværelset er handicapegnede med støttegreb 
ved bad og toilet, der er badestol, hårtørrer m.m. 
 
 

Poolområdet! 
Der er en dejlig pool med rampe ned og 
der stilles en badestol til rådighed 
således, at man kan komme i vandet, der 
er bl.a. massagedysere i vandet. Der er 
fitness på hotellet og der kan gives 
massage samt fysioterapi. Dejlig bar ude 
ved poolen, hvor man kan nyde en kop kaffe eller hvad man nu ønsker. 
 
Maleme! 
Maleme er det perfekte feriemål på Kreta, hvis du leder efter en rolig ferie 
med en mere traditionel stemning og væk fra folkemængderne. Landsbyen 

Maleme ligger kun 16 km fra 
hovedbyen Chania, og er let 
tilgængelig med bil eller bus.  
Landsbyen har en håndfuld butikker 
og lokale Taverna's. og priserne her 
er overraskende lave og ikke oppustet 
som de populære feriesteder. 
Stranden i Maleme strækker sig stort 

set hele vejen til Chania og er stille og afslappende. 
 

Græsk aften! 
Under vores ophold på Kreta vil der være 
en græsk aften, hvor vi blandt andet får 
noget dejligt græsk mad af flere varianter, 
der vil komme nogle dansere som danser 
på græsk og hvor vi alle vil komme ud og 
strække benet eller kørestolen. 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2702 


