
Hotel Eria Resort 
73014 Maleme, Platanis 
Chania - Crete  
Tlf: 30 28210 62790 
Hjemmeside: 
www.eria-resort.gr 
 
 
 
Pris:  kr. 8.995,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding 

Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist den 29. juni 2020 
 

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. 
 ● Udflugter 
 ● Valuta: Euro. 
 ● Du skal medbringes både det blå og gule sygesikringsbevis. 
 ● Du skal medbringe pas. 
 
Mødested: Billund Lufthavn. 
Tid: Oplyses senere pr. brev 14 dage før afrejse. 
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, Birkelunden 36, 5200 Odense NV 

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

 
 

 
 

 
 

Kreta den 29.08. – 05.09.2020 
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. 



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 Marleme, 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. 
 
 

Pool området! 
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. 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med ChrisTravel. 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2167 


