ZUIDERSE ZON

Spanje • Portugal • Malta • Cyprus • Egypte
Griekenland • Kroatië • Montenegro • Italië
Marokko • Turkije • Tunesië • Cabo Verde

Welkom in de wereld van
Exclusive Destinations
Meer dan ooit zijn we vandaag op zoek naar
welbehagen. We willen onszelf verrijken. Met al onze
zintuigen genieten van het leven en ontdekken wat ons
beter maakt.
Net die nieuwsgierigheid brengt u bij Exclusive
Destinations. Reizen is zowel voor u als ons een
levensstijl. Een manier om uzelf te uiten. Een vorm
van expressie die inspireert tot nieuwe uitdagingen en
ervaringen. Want alleen dan is een vakantie geslaagd:
als ze u meesleept in een onverhoopt avontuur.
Nog steeds is het onze bedoeling om alle unieke
reismomenten in uw leven te ondersteunen. We willen
uitzonderlijke belevingen creëren. En dat doen we
door exclusieve locaties, hotels en activiteiten samen
te brengen in een veelzijdig aanbod waarin u als
pure levensgenieter uw ding vindt. Al die bijzondere
elementen samen, dat is waar echte luxe om draait. Dat
is waar ons team elke dag voor gaat.
Exclusive Destinations creëert luxereizen op maat,
waarbij elk aspect is aangepast aan uw wensen. In deze
brochure vindt u alvast een stevige portie inspiratie en
informatie als uitgangspunt van die droomreis. Blader
er rustig door, verplaats u in een andere wereld en
vertel ons vervolgens wat u echt wenst.
Vier het leven dus samen met ons, een op-en-top
Belgische organisatie en al dertig jaar de onbetwiste
referentie voor luxueuze reiservaringen.
We wensen u alvast een onvergetelijke vakantie toe!

Jeroen Decroos
Managing Director
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Ikos Dassia, Corfu, Griekenland
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Meer dan 30 jaar
passie voor luxueus reizen
Achter onze exclusieve vakanties en reiservaringen
staat een gepassioneerd team, gedreven om onze kenmerkende reisstijl te blijven verfijnen. Wat ons bindt,
is een toewijding aan de hoogste kwaliteit en de meest
persoonlijke service, zodat elke ervaring van vijfsterrenniveau is.
check Ervaar de beste hotels, zorgvuldig voor u
geselecteerd
Alle hotels in deze brochure zijn door ons meermaals bezocht, waardoor u verzekerd bent van de
beste service ter plekke.
check Wij dragen zorg voor u, ook in tijden van corona
Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad
bijstaan in deze onzekere tijden. Wij houden u op
de hoogte van alle ontwikkelingen, zodat u zich
geen zorgen hoeft te maken over formaliteiten en
lokale regelgevingen.
check Hand in hand met uw vertrouwde reisagent
Twijfel niet als u vragen heeft of meer inspiratie
wenst. Uw vertrouwde reisprofessional helpt u
graag persoonlijk op weg, zodat u kunt genieten
van een unieke vakantiebeleving. Check onze website voor een overzicht van de betere reiskantoren
in uw buurt.
#ReisGerust #ReisBewust #Kooplokaal
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Exclusieve
reiservaringen op
maat

Fairmont Royal Palm Marrakech, Marokko
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Waarom kiezen voor
Exclusive Destinations?
Exclusive Destinations creëert luxereizen op maat, waarbij elk aspect is aangepast aan uw wensen. Hotels, services, ervaringen: alles is exclusief voor u samengesteld
en uitgestippeld. In deze brochure vindt u alvast een stevige portie inspiratie en informatie als uitgangspunt van
die droomreis. Blader er rustig door, verplaats u in een
andere wereld en vertel ons vervolgens wat u echt wenst.
check Maak van uw droom werkelijkheid
Exclusive Destinations creëert once-in-a-lifetimevakanties. Wij reizen zelf de wereld rond op zoek naar
authentieke ervaringen in de vorm van uitzonderlijke
hotels en resorts, inspirerende plekken en bijzondere
to-do’s. Zo hebben wij alle sleutels in handen om voor
u die ultieme droomreis samen te stellen.
check Reizen op maat betekent flexibiliteit
Bij ons geen kant-en-klare luxe vakanties. Het startschot van uw reis is uw eigen verbeelding. Wij gaan
aan de slag met uw wensen, om een prachtige op
maat gemaakte belevenis te creëren.
check Details maken het verschil
U houdt van dat tikkeltje meer? Wij ook. We hebben toegang tot de meest bijzondere diensten om
uw vakantie om te toveren tot een unieke, gepersonaliseerde ervaring. Zo kunt u in stijl vertrekken
dankzij privévervoer naar de luchthaven, een VIP
vertrekservice of zelfs met een privéjet.
check Sla uw slag op de mooiste golfbanen
Golf maakt al sinds het begin deel uit van het DNA
van Exclusive Destinations. Onze à-la-carte-reizen
bieden bevoorrechte toegang tot topklasse golfbanen over de hele wereld.
check We zijn er altijd voor u
Heeft u iets extra nodig? Ons team staat op elk
moment klaar om u te helpen. Wij zijn altijd dichtbij, mét de glimlach, wat er ook gebeurt!
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Bestemmingen
die doen dromen
Kroatië
Montenegro
Spanje

Italië
Sardinië

Portugal

Corfu

Mallorca
Ibiza

Azoren

Sicilië

Malta
Tunesië

Madeira

Marokko
Lanzarote
Tenerife
Fuerteventura
Gran Canaria

Cabo Verde
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Onze bestemmingen
Spanje
Tenerife
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
Spaans Vasteland
Ibiza
Mallorca
Portugal
Algarve
Estoril, Sintra & Cascais
Lissabon
Porto & Douro vallei
Madeira
Azoren
Malta
Cyprus
Griekenland
Kreta
Rhodos
Kos
Athene
Chalkidiki
Corfu
Mykonos
Santorini
Kroatië
Montenegro
Italië
Italiaanse Rivièra
Lago Maggiore
Comomeer
Venetië & Lido di Jesolo
Milano Marittima
Toscane
Rome
Puglia
Amalfitaanse Kust
Sicilië
Sardinië
Marokko
Cabo Verde
Turkije
Egypte
Tunesië

Turkije
Griekenland
Mykonos
Kos
Santorini

Rhodos

Cyprus

Kreta

Egypte
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8
8
37
49
57
61
84
95
108
108
116
118
119
121
127
131
135
145
145
161
169
175
180
190
201
206
209
216
221
221
226
227
230
234
235
244
246
248
256
266
274
291
294
319
laptop

Buenavista

Puerto
de la Cruz

Garachico

Tenerife

Los Gigantes
Guia de Isora

Aangename temperaturen, een adembenemende natuur, een
excellente gastronomie, uitstekende golfterreinen en tal van
hoogwaardige luxehotels, welkom op Tenerife, het eiland van de
eeuwige lente.

TENERIFE

Santa Cruz

Pico de
Teide

Playa Paraiso
Costa Adeje
Playa de Fañabe

Playa de
las Americas

El Medano

Los Cristianos

ATLANTISCHE OCEAAN

Onze tips
Combineer een strandvakantie met een
verblijf in Santa Cruz, de bruisende hoofdstad
van Tenerife. U verblijft hier in het koloniale
Iberostar Grand Mencey, een uniek stadshotel
met een uitzonderlijke tuin.

Maak een spectaculaire wandeling van 5 km
door de Barranco de Masca. Tijdens deze
avontuurlijke tocht bewandelt u een ongerept
pad dat tussen steile rotswanden naar het
strand slingert.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u30 • TIJDSVERSCHIL 1u vroeger dan in België
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Beklim de Teide, de hoogste berg van Spanje
en één van de machtigste vulkanen ter wereld.
Voor wie dit liever niet te voet wil doen, is er
een kabelbaan aanwezig.

Iberostar Grand Salomé
• Costa Adeje

star star star star star
Dit volledig gerenoveerde suitehotel
vormt een luxueus onderdeel van het
gerenommeerde Iberostar Selection
Anthelia. Een klein stukje hemel op
aarde, waar u met z’n tweetjes ten volle
geniet. Niet alleen de enorm ruime
luxesuites met adembenemend zeezicht
zullen u bekoren, ook de buffetten
en à-la-carterestaurants doen zelfs
fijnproevers met verstomming slaan.
Hier ontwaakt u rustig tijdens het
ontbijt, op het buitenterras met zicht
op zee. Een butler die steeds voor u
klaarstaat en de SPA Sensations, maken
uw droomvakantie compleet.
Adults only • Buiten eten •
Fijnproevers • All Inclusive •
Moment met twee • Wellness •
Excellente service • Butlerservice
Hotelcode: HTFS002

LIGGING • rustig gelegen • direct aan de
promenade • ca. 25 m van het zandstrand van
Playa de Fañabe • ca. 20 km van de luchthaven
Tenerife Zuid FACILITEITEN • minimumleeftijd
16 jaar • apart suitehotel met 33 suites •
privégebied met verwarmd privézwembad en
infinity pool met bubbelbad • wifi in het hele
hotel en in de kamers • 3 zwembaden en tuin
(ca. 60.000 m²) in Iberostar Selection Anthelia •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken •
gasten mogen gebruikmaken van de faciliteiten
van Iberostar Selection Anthelia (opmerking:
kinderen zijn daar wel toegelaten) • Tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet of à la carte • halfpension:
dinerbuffet of in de à-la-carterestaurants van
Iberostar Selection Anthelia zonder toeslag (m.u.v.
‘Sea Soul Restaurant & Lounge’), dranken niet
inbegrepen, met reservering • ontbijtrestaurant
‘Mirador’ • buffetrestaurant met terras • 5 à-lacarterestaurants: ‘Lagarto’, ‘Portofino’ (Italiaans),
‘Poseidon’ (gourmet), ‘Barbacoa’ (grill) en ‘Sea
Soul Restaurant & Lounge’ (zeevruchten) • 3 bars:
lobbybar en 2 poolbars • gepaste kleding verplicht
voor het diner SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • wellnesscenter ‘SPA Sensations’: sauna,
bubbelbad en hamam • fitness • tafeltennis •
paddle tennis • tennis • aerobics • internationale
animatie Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
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biljart • in de omgeving: o.a. watersporten op
ca. 1 km, golf op ca. 3 km LOGIES • alle suites
beschikken over een salon, hydromassagebad,
douche, badjassen en slippers, aparte
slaapkamer,
telefoon,
wifi,
haardroger,
kluisje, mini-maxibar (zie all inclusive, €),
satelliet-tv,
koffieen
theezetfaciliteiten,
hoofdkussenmenu, butlerservice, late checkout (volgens beschikbaarheid), toegang tot
het panoramisch ontbijtterras (met zeezicht),
bemeubeld balkon of terras en zeezicht •
suites (36 m²) op de 1e, 2e of 3e verdieping
met balkon • suites (36 m²) op het gelijkvloers
met terras • ruimere superiorsuites (47 m²) op
het gelijkvloers, de 1e of de 2e verdieping met
groot terras of balkon ALL INCLUSIVE met
toeslag • Eten & drinken • ontbijtbuffet of à la carte
in ontbijtrestaurant ‘Mirador’, lunchbuffet of
à la carte met driegangenmenu in restaurant
‘Barbacoa’ (grill) of ‘Lagarto’, dinerbuffet of à
la carte met driegangenmenu in restaurant
‘Portofino’ (Italiaans) of ‘Poseidon’ (gourmet) •
dranken inbegrepen bij de maaltijden • snacks
in de poolbar • cakes en gebakjes • selectie van
lokale en internationale (alcoholische) dranken •
minibar dagelijks gevuld met water, frisdranken
en bier Sport en ontspanning • toegang tot de SPA
Sensations (16+, exclusief behandelingen, met
reservering) PRIJS • vanaf € 210 pp/nacht in
kamer en ontbijt
CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE
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Iberostar Selection Anthelia
star star star star star
Vlak aan de gezellige promenade van
Costa Adeje vindt u dit gerenommeerde
vijfsterrenresort. Bekend om zijn
uitstekende keuken en het meest
uitgebreide buffet dat op Tenerife te vinden
is, laat dit hotel geen enkele fijnproever
onberoerd. De in 2017 gerenoveerde
kamers, het indrukwekkende zwembad
en de bekroonde ‘SPA Sensations’
bezorgen zowel koppels als gezinnen hun
welverdiende vakantie. Voeg daarbij de
uitgebreide miniclub met een piratenboot,
verschillende kinderbaden en tal van
activiteiten, en ook de allerkleinsten halen
hun hartje op als nooit tevoren.
Wellness • Familie • All Inclusive •
Buiten eten • Fijnproevers •
Excellente service • Tuin
Hotelcode: HTFS001

• Costa Adeje

LIGGING • rustig gelegen aan de promenade •
ca. 25 m van het zandstrand van Playa de Fañabe •
dicht bij winkeltjes, restaurants en bars • ca. 20 km
van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN •
367 kamers • wifi • tuin • 3 zwembaden • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet, 20%
korting op het diner in de à-la-carterestaurants
(m.u.v. ‘Sea Soul Restaurant & Lounge’), dranken
niet inbegrepen, met reservering • buffetrestaurant
• 4 à-la-carterestaurants: ‘Poseidon’ (gourmet),
‘Portofino’ (Italiaans), Barbacoa (grill), ‘Sea Soul
Restaurant & Lounge’ (zeevruchten) • 4 bars:
lobbybar, 2 poolbars, bar in de disco • gepaste
kleding verplicht voor het diner SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis •
animatie Tegen betaling: • wellnesscenter ‘SPA
Sensations’: sauna, bubbelbad, hamam, massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: o.a.
watersporten ca. 1 km, golf ca. 3 km KINDEREN •
Gratis: • 3 aparte kinderbaden • ‘Fun Park’ speeltuin
• Star Camp: ‘Monkey’ van 4 t/m 7 jaar, ‘Dolphin’
van 8 t/m 12 jaar en ‘Eagle’ van 13 t/m 17 jaar •
minidisco • kinderanimatie, ook in het Nederlands
• Tegen betaling: • babyvoeding LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger, badjassen
en slippers, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€),
kluisje, airconditioning, tegels en balkon of terras •
kamers (30 m²) beschikbaar met tuinzicht, lateraal
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zeezicht, op de bovenste verdiepingen met lateraal
zeezicht of met frontaal zeezicht • familiekamers
(60 m²): 2 kamers met verbindingsdeur, beschikbaar
met tuin-/lateraal zeezicht of met frontaal zeezicht •
superiorkamers (35 m²) met bevoorrechte ligging en
frontaal zeezicht • duplex suites (70 m²) met lateraal
zeezicht • suites (70 m²) met frontaal zeezicht •
geen babybed mogelijk bovenop maximumbezetting
ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken •
ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet • 1x per verblijf
diner in 1 van de à-la-carterestaurants Portofino
of Poseidon (driegangenmenu, met reservering),
verblijf min. 7 nachten • bij boeking in een suite:
verblijf min. 4 nachten: 1x per verblijf diner in 1
van de à-la-carterestaurants Portofino of Poseidon,
verblijf min. 7 nachten: 2x per verblijf diner in
Portofino of Poseidon (driegangenmenu, met
reservering) • 20% korting in de à-la-carterestaurants
(met reservering) • snacks en gebak • selectie van
lokale en internationale (alcoholische) dranken •
minibar dagelijks gevuld met water, frisdranken en
bier Sport en ontspanning • 1x per verblijf toegang tot
de SPA Sensations (16+, exclusief behandelingen,
met reservering), verblijf min. 7 nachten • bij
boeking in een suite: verblijf min. 4 nachten: 1x
per verblijf toegang tot de SPA Sensations, verblijf
min. 7 nachten: 2x per verblijf toegang tot de SPA
Sensations (16+, exclusief behandelingen, met
reservering) PRIJS • vanaf € 109 pp/nacht in kamer
en ontbijt
CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

Iberostar Grand El Mirador
star star star star star
Vlakbij het beroemde Playa del
Duque strand ligt dit „Grand Luxe”
vijfsterrenresort met een schitterend
uitzicht op de Atlantische Oceaan.
Dit pareltje van een adults only hotel
is een aanrader voor koppels die
willen genieten van hun moment
met twee. Samen vertoeven in één
van de landschapszwembaden, op de
zonneterrassen, in het wellnesscentrum
Spa Sensations, of gewoon in uw
luxueuze juniorsuite of suite. De
kwaliteit van de maaltijden doet de
naam van Iberostar alle eer aan, dat
merkt u tijdens het gezellige ontbijt,
in het buffetrestaurant of tijdens
een romantisch diner in één van de
à-la-carterestaurants.
Wellness • Adults only • Buiten eten •
Fijnproevers • Honeymoon •
Excellente service • Moment met twee

LIGGING • direct aan het zandstrand Playa del
Duque • ca. 50 m van El Mirador winkelcentrum
met winkeltjes, bars en restaurants • ca. 3 km
van het centrum van Costa Adeje • ca. 20 km van
de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN
• minimumleeftijd 16 jaar • 124 kamers •
hoofdgebouw met 6 verdiepingen • liften • high
speed wifi in het hele hotel • tv-ruimte • tuin
(12.000 m²) • zonneterrassen • 2 zwembaden,
o.a. 1 in de zone Star Prestige ‘La Balconada’ •
bubbelbad (verwarmd) • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan de zwembaden •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant ‘El
Mirador’ met terras en thema-avonden • 2 à-lacarterestaurants: ‘La Pérgola’ (mediterraans,
lunch en diner) en ‘El Cenador’ (Canarisch,
gourmet, degustatiemenu, diner) • lobbybar
• snackbar • lange broek en hemd met lange
mouwen voor de heren verplicht bij het diner •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness (met reservering) • squash • beperkte
animatie: o.a. livemuziek Tegen betaling: • ‘SPA

Hotelcode: HTFS004

CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

• Costa Adeje
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Sensations’ wellnesscenter: binnenzwembad,
sauna, hamam, hydromassagebad, massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
golf (op ca. 5 km, 18 holes) LOGIES • alle
juniorsuites en suites beschikken over een bad
en aparte douche, haardroger, badjassen
en slippers, airconditioning, telefoon, wifi,
satelliet-tv, zithoek met sofabed, minibar (€),
koffie-en theezetfaciliteiten, kluisje en balkon
• juniorsuites (40 m²) en superior juniorsuites
(50 m²) beschikbaar met zeezicht • suites
(58 m²) met living, aparte slaapkamer, groter
balkon en zeezicht • Star Prestige ‘La Balconada’
juniorsuites (40 m²) en superior juniorsuites
(50 m²) met Star Prestige services en zeezicht •
Star Prestige ‘La Balconada’: o.a. aparte zone met
zwembad, twee bubbelbaden, Balinese bedden
en ligbedden, open bar met diverse dranken
(incl. champagne) en snacks (o.a. sandwiches,
fruit, yoghurt,...), gratis toegang tot het spa
circuit en 10% korting op behandelingen in de
‘SPA Sensations’, butlerservice PRIJS • vanaf
€ 133 pp/nacht in kamer en ontbijt

Iberostar Selection Sábila
star star star star star
Dit adults only-hotel werd volledig
gerenoveerd in 2018 en mocht daarmee
een extra ster verwelkomen. De ligging is
fantastisch, centraal aan de promenade
in Costa Adeje, vlakbij het strand. Van
de verschillende types kamers en suites
springt de Star Prestige er bovenuit. Zij
biedt u een aparte receptie en exclusieve
toegang tot het rooftopterras met een
zwembad dat uitkijkt over de zee.
Adults only • Fijnproevers •
Centrale ligging • Wellness •
All Inclusive
Hotelcode: HTFS003

• Costa Adeje

LIGGING • centraal gelegen • ca. 350 m van
het commerciële centrum San Eugenio met
winkels, bars en restaurant • ca. 400 m van het
zandstrand van Torviscas • ca. 3 km van het
centrum van Playa de las Américas • bushalte op
ca. 150 m • ca. 17 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • minimumleeftijd
16 jaar • 472 kamers • hoofdgebouw met 6
verdiepingen • liften • wifi in het hele hotel • tuin
• zonneterrassen • 3 zwembaden (verwarmd) •
apart zwembad (verwarmd) met zonneterras
op de 6e verdieping enkel voor Star Prestige
gasten • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • ligbedden
en parasols aan het strand • winkeltjes •
kapper • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant
met show-cooking en thema-avonden •
gastronomische markt (gourmetmarkt) met
standjes, livemuziek en mooi uitzicht • 3 bars:
o.a. lobbybar, pool-/snackbar (lunch) • gepaste
kleding verplicht bij het diner • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• aerobics • fitness • animatie overdag en ‘s
avonds: o.a. livemuziek Tegen betaling: • SPA
Sensations: o.a. buitenzwembad, bubbelbad,
sauna, stoombad en diverse massages en
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schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
watersporten, minigolf op ca. 2 km, paardrijden
en golf op ca. 3 km LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger,
badjassen
en
slippers,
airconditioning,
telefoon, kluisje, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten (nieuwe koffiecapsules met
supplement), satelliet-tv, Bluetooth-connectie,
tegels en balkon • kamers (25 m²) beschikbaar
met lateraal zeezicht of zeezicht • Star Prestige
kamers (25 m²) met lateraal zeezicht of zeezicht
• Star Prestige suites (44 m²) met zeezicht •
Star Prestige: gelegen op de 5e en 6e verdieping
met o.a. een rooftopterras met zwembad,
bubbelbad, ligbedden en Balinese bedden,
open bar (water, frisdranken, schuimwijn
en selectie van fruit), privé check-in/-out,
lounge met kranten, magazines, en tablets,
gereserveerd gedeelte in het hoofdrestaurant,
hoofdkussenmenu, koffiecapsules dagelijks
aangevuld ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in het
hoofdrestaurant • dranken bij de maaltijden
• snacks • selectie van lokale (alcoholische)
dranken in de bars • minibar dagelijks gevuld
met water, frisdranken en bier PRIJS • vanaf
€ 80 pp/nacht in kamer en ontbijt

CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

Bahia del Duque
star star star star star
Een verblijf in deze klassieker onder
de luxeresorts op Tenerife is niet enkel
vakantie, het is een ervaring. De kamers
zijn ongeëvenaard en toch gaan de
Casas Ducales nog dat stapje verder
dankzij een uitmuntende butlerservice.
De prachtige zwembaden en tuinen
bezorgen u keer op keer de ultieme
ontspanning die u verdient. De culinaire
ervaring in dit hotel is excellent en de
variatie ongezien dankzij maar liefst 7
à-la-carterestaurants. Wanneer de zon
ondergaat en de lichtjes van het hotel
langzaam aangaan, dan weet u plots hoe
magie echt aanvoelt.
Buiten eten • Fijnproevers • Honeymoon •
Wellness • Golf • Watersport
Hotelcode: HTFS021

CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

• Costa Adeje

LIGGING • direct aan het witzandstrand van
El Duque • ca. 100 m van een winkelcentrum
• ca. 20 km van de luchthaven Tenerife Zuid
FACILITEITEN • 288 kamers en 58 suites • 20
traditionele gebouwen • wifi in het hele hotel •
leesruimte • 5 zwembaden, o.a. 2 verwarmd •
ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes •
kapper • ligbedden en parasols aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en
diner à la carte • 8 à-la-carterestaurants: mediterraans, Italiaans, Frans, Spaans, Mexicaans,
marktrestaurant, Japans, sterrenrestaurant •
diner in halfpension: menu in de à-la-carterestaurants (m.u.v. Japans en sterrenrestaurant, met
krediet) • dieetkeuken op aanvraag • 6 snackbars
• 6 bars: o.a. pianobar, poolbars, tapasbar SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • aerobics
• aquafit • livemuziek en shows Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘Bahia Wellness Retreat’ (16+):
openlucht thalassotherapie zwembad met zonneterras, hamam, sauna, schoonheidssalon,
behandelingskamers,
fysiotherapieruimte,
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studio voor pilates, yoga en meditatie, privésuites
met terras, Turks- en hydrotherapiebad • tennis
(2 courts) • squash (1 court) • biljart • fietsen • in
de omgeving: vissen ca. 2 km, paardrijden ca. 15
km en 5 golfterreinen KINDEREN • Gratis: • apart
verwarmd kinderbad • kindermenu • speeltuin •
miniclub 3 t/m 12 jaar • moderne lounge voor
tieners met internet, Wii® en Playstation® Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad/douche, haardroger,
telefoon, kabel-tv, wifi, minibar (€), kluisje, koffie- en theezetfaciliteiten, airconditioning, tegels,
zithoek, balkon of terras • kamers (30 m²) met
tuin- of zeezicht beschikbaar • ruimere juniorsuites (48 m²) met aparte zithoek en zeezicht •
suites (70 m²) met aparte slaapkamer en tuinzicht of zeezicht • Casas Ducales (25m²) in een
aparte vleugel met VIP-service: apart ontbijt,
aparte receptie met loungebar en gratis dranken,
butlerservice, bibliotheek, leesruimte, vroege
check-in en late check-out (volgens beschikbaarheid), met tuin- of zeezicht PRIJS • vanaf € 165
pp/nacht in kamer en ontbijt

Las Villas Bahia Del Duque
star star star star star
Als het sprookjesachtige hotel Bahia
del Duque de taart is, dan zijn deze
exclusieve villa’s de kers erop. Nergens
anders combineert u zo veel privacy
met de schat aan faciliteiten die dit
topresort rijk is. Uw villa is ruim en
modern ingericht, en gedecoreerd in
rustgevende crèmekleurige tinten.
U geniet er van een zee van absolute
privacy, en beschikt over een eigen tuin
en een eigen privézwembadje. 24 uur op
24 kunt u beroep doen op butlerservice.
Ontbijten doet u als villa-gast in een
apart loungerestaurant. Daarnaast kunt
u uiteraard ook gebruik maken van de
andere restaurants en de fabelachtige spa.
Fijnproevers • Wellness • Privézwembad •
Villa • Buiten eten • Familie • Butlerservice
Hotelcode: HTFS020

• Costa Adeje

LIGGING • direct aan het witzandstrand
van El Duque • ca. 100 m van winkelcentrum
Plaza del Duque • ca. 20 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • apart
villa-gedeelte: 40 villa’s met privézwembad •
aparte ingang en receptie met leesruimte • wifi
in het hele resort en in de villa’s • 5 zwembaden (2 verwarmd) in hotel Bahia del Duque, 1
zwembad exclusief voor klanten van het villagedeelte • ligbedden, parasols, matrasjes en
handdoeken aan het zwembad • klanten kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van hotel
Bahia del Duque • Tegen betaling: • kapper • winkeltjes • ligbedden en parasols aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en
diner à la carte • ontbijtterras en lounge exclusief voor klanten van het villa-gedeelte • 8 à-lacarterestaurants: mediterraans, Italiaans, Frans,
Spaans, Mexicaans, marktrestaurant, Japans,
sterrenrestaurant • diner in halfpension: menu
in de à-la-carterestaurants (m.u.v. Japans en
sterrenrestaurant, met krediet) • dieetkeuken op
aanvraag • 6 snackbars • 6 bars: o.a. pianobar,
poolbars, tapasbar SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • aerobics • aquafit • live muziek
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en shows Tegen betaling: • wellnesscenter (16+):
openlucht Thalassotherapie zwembad met zonneterras, hamam, sauna, schoonheidssalon,
behandelingskamers, fysiotherapieruimte, studio voor pilates, yoga en meditatie, privésuites
met terras, Turks- en hydrotherapiebad • tennis
(2 courts) • squash (1 court) • paddle (2 courts) •
biljart • fietsen • in de omgeving: vissen (op ca. 2
km), paardrijden (op ca. 15 km) en 5 golfterreinen KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • kindermenu • speeltuin • miniclub 3 t/m 12 jaar •
moderne lounge voor tieners met internet, Wii®
en Playstation® Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • Villa Las Palmeras (103 m²)
met 1 slaapkamer, woonkamer, privétuin, verwarmd privézwembad, butlerservice 24/7, bad,
douche, haardroger, Aqua di Parma producten,
minibar, kluisje, Nespresso®-apparaat, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi, hoofdkussenmenu, strijkijzer en -plank, selectie nationale en
internationale kranten en terras • duplex Villa
Las Retamas (170 m²) met 1 slaapkamer (13+) •
Villa Las Mimosas (194 m²) met 2 slaapkamers
• handdoek- en lakenwissel: dagelijks PRIJS •
vanaf € 1030 pp/nacht in kamer en ontbijt

CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

Sheraton La Caleta Resort & Spa
star star star star star
Dit uitstekende hotel van de
gerenommeerde Sheraton-keten is een
aanrader voor zowel families als koppels.
Er heerst een ongedwongen, rustige
sfeer. U kunt hier gezellig ontbijten
en dineren op het buitenterras van het
restaurant. Een reservatie in het Japans
à-la-carterestaurant mag u zeker niet aan
u laten voorbij gaan. De onberispelijke
service maakt uw vakantie gegarandeerd
tot een beleving die voor herhaling
vatbaar is. De kids kunnen ten volle
genieten van hun vakantie dankzij de
grote kids club en junior club, en dit
terwijl u zich laat verwennen in het
mooie wellnesscentrum.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • direct
aan de promenade • ca. 150 m van het Playa el
Duque Norte strand • ca. 200 m van restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 20 km van de luchthaven
Tenerife Zuid FACILITEITEN • 284 kamers • 6
verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele hotel •
internethoek • zonneterrassen • 3 zwembaden:
2 verwarmbaar, 1 zoutwater • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
buffetrestaurant ‘Parador’ met terras • 2 à-lacarterestaurants: Japans ‘Kamakura’, Spaans
‘La Venta’ (halfpension/volpension: diner met
krediet) • restaurant aan het zwembad (lunch,
met krediet voor klanten in volpension) • 2
bars: lobbybar, pool-/snackbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
tafeltennis • minigolf • fitness • livemuziek

Familie • Buiten eten •
Fijnproevers • Wellness
Hotelcode: HTFS017

CANARISCHE EILANDEN | TENERIFE

• Costa Adeje
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(min. 5x/week) Tegen betaling: • tennis • biljart
• wellnesscenter (16+): thalassozwembad,
sauna, bubbelbad, stoombad, ice iglo, diverse
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
golf KINDEREN • Gratis: • apart verwarmd
kinderbad • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12
jaar • juniorclub vanaf 8 jaar • PlayStation®
Tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag,
externe leverancier) LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, minibar (op aanvraag,
€), kluisje, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
badjassen en slippers (op aanvraag), strijkijzer
en -plank, airconditioning, balkon of terras •
deluxe kamers met tuinzicht • premium kamers
met beperkt zeezicht of met zeezicht • deluxe
suites met zithoek, terras met ligbedden en
zeezicht PRIJS • vanaf € 100 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Baobab Suites
star star star star star
Dit stijvolle resort is dankzij zijn
uitgekiend design een ware streling
voor het oog. De ruime appartementen,
de meeste met zeezicht en sommige
met privézwembad, verwennen u met
eigentijdse decorelementen en een
compleet uitgeruste keuken inclusief
trendy wok en tepanyaki-plaat. In de
luxueuze appartementen geniet u
bovendien van hotelservice. Zo heeft u
bijvoorbeeld de keuze uit ontbijtbuffet of
een uitgebreid ontbijt op de kamer.
Design • Privézwembad •
Trendy • Familie
Hotelcode: HTFS006

• Costa Adeje

LIGGING • rustig gelegen • ca. 1 km van
het zandstrand (1x/dag/kamer taxitransfer
naar Playa del Duque 09:00-17:00) • ca.
500 m van het centrum • ca. 22 km van de
luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN
• 125 luxueuze appartementen/suites •
liften • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden
(zoetwater, verwarmd) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijt
in het appartement (uitgebreid aanbod aan
ontbijtproducten inbegrepen), ontbijt à la carte
in Fuel RestoBar, ontbijt in BB Restaurant (min.
verblijf 3 nachten) • BB Restaurant: poolbar
(brunch en lunch), Spaanse gerechten • Fuel
RestoBar: restaurant/bar aan de Sports Club
(ontbijt en lunch) • Sucas: à-la-carterestaurant
(diner), Frans-Belgische gerechten met Spaanse
producten SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • Activate Sports Club: fitness, yoga
initiatie, zumba, spinning, beach volleybal,
jeu de boules, squash (1 court) Tegen betaling: •
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Activate Sports Club: paddletennis, personal
training, pilates • Baobab Wellness: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen,
ayurvedische behandelingen en therapieën,
kapper, manicure en pedicure KINDEREN
• Gratis: • 2 aparte kinderbaden (verwarmd)
• kids club (3 t/m 12 jaar) • Activate Sports
Club: klein zandstrand en speeltuin Tegen
betaling: • babysitservice en kinderopvang (0-12
jaar) LOGIES • alle suites/appartementen
beschikken over een bad, douche, haardroger,
badjassen, airconditioning, keuken met
koelkast, microgolf, wasmachine, Nespresso®apparaat, zithoek, telefoon, wifi, kluisje,
satelliet-tv met Vlaamse zenders, tegels,
balkon of terras • appartementen met 1 tot 4
aparte slaapkamers beschikbaar • bubbelbad
of verwarmd privézwembad mogelijk •
handdoekwissel en schoonmaak: dagelijks,
lakenwissel: 3x/week PRIVILEGES • fles wijn
en fles water bij aankomst PRIJS • vanaf € 93
pp/nacht in kamer en ontbijt
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GF Victoria
star star star star star
Een zone voor volwassenen met een
zwevende infinity pool in glas die
boven de hotelgevel uitsteekt. Een
avonturengebied en waterpark met
surfzwembad voor de kinderen. Een
Bio-Spa die het etiket “beste ter wereld”
draagt. Als u wilt genieten van een
sterrenbehandeling, dan moet u in
GF Victoria GL zijn, het neusje van de
zalm in Costa Adeje. Dit fenomenale
vijfsterrencomplex biedt het toppunt van
welzijn voor alle leeftijden. Er is geen
andere plek op Tenerife waar de sfeer zo
zen is als in dit hotel. Bovendien verblijft
u hier altijd in een suite.
Centrale ligging • Familie • Wellness •
Rooftopbar • Buiten eten
Hotelcode: HTFS026

• Costa Adeje

LIGGING • centraal gelegen • ca. 150 m van
het Playa del Duque zandstrand • ca. 100 m van
een winkelcentrum • dicht bij bars, restaurants
en winkeltjes • ca. 20 km van de luchthaven
Tenerife Zuid FACILITEITEN • 242 kamers
• gebouw met 7 verdiepingen • wifi in het hele
hotel • 7 zwembaden (o.a. 2 familiezwembaden,
aquapark, surf pool, rooftop pool) • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan de
zwembaden • Tegen betaling: • kapper • winkeltjes
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • buffetrestaurant • 2 à-lacarterestaurants: Canarisch, internationaal •
4 bars: lobbybar, chill-out sky bar (met glazen
zwembad), sapjesbar, poolbar/-restaurant •
lange broek verplicht voor heren bij het diner •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • minigolf • tafeltennis •
avondanimatie Tegen betaling: • wellnesscenter
in open lucht ‘Air Bio Spa’: bubbelbad, sauna,
balinese bedden en massage • wellnesscenter
‘Victoria Bio Spa’: sauna, hydromassage
baden voor families en volwassenen, Japanse
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tuin (o.a. meditatie, yoga, pilates), diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis • multisportterrein • squash • paddle •
muurklimmen • surf pool (surf & body board)
KINDEREN • Gratis: • 2 aparte kinderbaden
• aquapark • adventure zone • babyclub (10
maanden t/m 3 jaar) • miniclub (4 t/m 7 jaar)
• maxiclub (8 t/m 12 jaar) • tienerclub (13
t/m 17 jaar) Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle suites beschikken
over een aparte slaapkamer, 2 badkamers (1
met douche en 1 met bad), living met sofabed,
haardroger, satelliet-tv, airconditioning, telefoon,
hoofdkussenmenu, kluisje, minibar (€),
koffiezetfaciliteiten, microgolf, wifi, balkon •
senior suites (53-57 m²) met zicht op het resort,
de tuin, het zwembad of de zee • premium suites
(91 m²) met ruime living en groot balkon met
zwembadzicht • harmony suites (91-111 m²) met
bubbelbad op het balkon, sommige met open
badkamer en zicht op de straatkant, de tuin, het
zwembad of de zee PRIJS • vanaf € 144 pp/nacht
in kamer en ontbijt
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Royal Hideaway Corales Suites
star star star star star
Royal Hideaway Corales Suites is een
architecturaal meesterwerk waarvan
de geometrie en kleuren geïnspireerd
zijn op de koraalriffen rond de
Canarische Eilanden. Dit familiehotel
aan de zuidkust van Tenerife opende z’n
deuren in 2018 en stelt u 114 luxueuze
appartementen voor met zicht op de
Atlantische Oceaan en het eiland La
Gomera. Alles aan het hotel is op maat
van families, van de restaurants tot
de ontspanningsmogelijkheden en
zwembaden. In de buurt kunt u ook
golfen en een bezoek brengen aan het
Teide Nationaal Park, het grootste van
Tenerife.
Trendy • Panorama • Wellness • Design •
Familie • Fijnproevers • Privézwembad

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca.
50 m van het strand • ca. 300 m van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 3 km van een commercieel centrum • ca. 23 km van de luchthaven
van Tenerife Zuid FACILITEITEN • 114 deluxe
suites (appartementen) • 6 verdiepingen • wifi
in het hele hotel • bibliotheek • 3 verwarmde
zwembaden (waarvan 2 adults only), zoutwater
• ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden • volwassenen vanaf 16 jaar kunnen
gebruikmaken van de faciliteiten van zusterhotel
Royal Hideaway Corales Beach (adults only) •
Tegen betaling: • kapper • winkeltjes • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Olivia’ • à-la-carterestaurant ‘Starfish’ met terras: grill (vlees en vis)
• à-la-carterestaurant ‘Il Bocconcino’ (Italiaans)
• pool-/snackbar • ijssalon • restaurants/bars
enkel voor 16+: 2 à-la-carterestaurants (Aziatisch,
Michelinster) en poolbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

Hotelcode: HTFS014
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• La Caleta
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• wellnesscenter: sauna, stoombad,
diverse massages en schoonheidsbehandelingen (16+) • in de omgeving: golf, watersporten
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle suites/appartementen beschikken
over een bad, douche, haardroger, badjassen en
slippers, airconditioning, Smart-tv, minibar (€),
kluisje, wifi, koffiezetapparaat, uitgeruste keuken, eetplaats, salon, ruim terras en zeezicht •
deluxe suites (65 m²) met aparte slaapkamer •
deluxe suites (110 m²) met twee aparte slaapkamers, beschikbaar met en zonder privézwembad
(verwarmd, zout water) • villa suites met aparte
slaapkamer (80 m²) of met twee aparte slaapkamers (125 m²) en privézwembad (verwarmd,
zout water) • duplex villa suites (130 m²) met
twee aparte slaapkamers, privézwembad (verwarmd, zout water) PRIVILEGES • verblijf van
min. 7 nachten: 1x/persoon/verblijf gratis toegang tot het spa circuit (16+, 30 min.) PRIJS •
vanaf € 197 pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen betaling:

Royal Hideaway Corales Beach
star star star star star
Met een adembenemend uitzicht op
de Atlantische Oceaan en het eiland La
Gomera, geniet dit gloednieuw adults
only hotel een uitstekende ligging
aan de Zuidkust van Tenerife. In de
verschillende restaurants verwent u
uw smaakpapillen met het beste uit de
mediterraanse, Aziatische en Atlantische
keuken. Vanuit uw stijlvolle juniorsuite
met modern design en lichte tinten
heeft u een prachtig uitzicht op zee. Wie
nood heeft aan ontspanning, vindt die
ongetwijfeld aan een van de zwembaden
of in het uitgebreide wellnesscenter.
Trendy • Panorama • Wellness •
Design • Adults only • Fijnproevers

• La Caleta

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca.
100 m van het strand • ca. 300 m van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 3 km van een commercieel centrum • ca. 23 km van de luchthaven
van Tenerife Zuid FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar • 121 deluxe juniorsuites • 5 verdiepingen • wifi in het hele hotel • 3 verwarmde
zwembaden (waarvan 2 adults only), zoutwater,
rooftop zwembad, toegankelijk voor gasten in
de juniorsuites met panoramisch zeezicht of
met bubbelbad • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • gasten kunnen
gebruikmaken van de faciliteiten van zusterhotel Royal Hideaway Corales Suites (in dit hotel
zijn kinderen wel toegelaten) • Tegen betaling: •
kapper • winkeltjes • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant ‘Nao’ enkel voor
16+ • restaurants/bars enkel voor 16+: 2 à-lacarterestaurants (Aziatisch, Michelinster) en

poolbar • 2 à-la-carterestaurants (grill/vlees/
vis en Italiaans) en pool-/snackbar in Royal
Hideaway Corales Suites (kinderen toegelaten) • ijssalon • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• wellnesscenter: sauna, stoombad, diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: golf, watersporten LOGIES • alle
juniorsuites beschikken over een bad, douche,
haardroger, badjassen en slippers, zithoek,
satelliet-tv, airconditioning, wifi, koffiezetapparaat, minibar (€), kluisje, balkon of terras •
juniorsuites (55 m²) met zeezicht • juniorsuites op de bovenste verdiepingen (65 m²) met
balkon en panoramisch zeezicht • juniorsuites
met bubbelbad (55 m²), balkon of terras en zeezicht PRIVILEGES • verblijf van min. 7 nachten: 1x/persoon/verblijf gratis toegang tot het
spa circuit (30 min.) PRIJS • vanaf € 176 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HTFS015
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Barceló Tenerife
star star star star star
Met zijn ligging naast het groene
natuurreservaat van San Blas en
direct aan zee, is Barceló Tenerife de
ideale uitvalsbasis voor een unieke
familievakantie op Tenerife. De deluxe
kamers zijn stijlvol ingericht en bieden
voldoende ruimte voor een comfortabel
verblijf. Dankzij het artificiële meer op
het hoteldomein kunt u hier genieten
van een verfrissend kajaktochtje met
het ganse gezin. Daarnaast zorgen ook
de 8 zwembaden en de verschillende
sportfaciliteiten ervoor dat u zich
hier geen seconde verveelt. In het
buffetrestaurant proeft u van een resem
internationale gerechten, terwijl u in het
gourmet restaurant ondergedompeld
wordt in de mediterrane keuken.
Familie • Natuurdecor •
Golf • Wellness • All Inclusive
Hotelcode: HTFS028
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• San Blas

LIGGING • direct aan zee • ca. 25 m van het
strand van San Blas • ca. 300 m van het San Blas
natuurreservaat • ca. 3 km van de luchthaven
van Tenerife Zuid FACILITEITEN • 272
kamers • 3 verdiepingen • lift • 7 zwembaden (2
verwarmbaar) • wifi in het hele hotel • Royal Level
gedeelte: aparte zone met receptie, zwembad
en Royal Level kamers • parasols, ligbedden
en handdoeken aan de zwembaden • Tegen
betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant (internationaal
met thema) • 2 à-la-carterestaurants: o.a. Italiaans
• snackbar (mediterraans) • buffetrestaurant
enkel voor Royal Level • 5 bars: 2 poolbars,
beachbar, lobbybar en disco • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• aquagym • tennis • paddle • beach volleybal
• klimmuur • multisportterrein (basketbal,
volleybal, handbal) • animatie overdag en ‘s
avonds Tegen betaling: • kajak op artificieel meer in
hoteldomein • fietsverhuur • bezoek aan het San
Blas natuurreservaat • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: golf (Amarilla Golf, op ca. 4 km
& Golf del Sur, op ca. 2 km) KINDEREN • Gratis:
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• 2 aparte kinderbaden • miniclub (4-12 jaar)
• speeltuin • minidisco LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
badjassen en slippers, telefoon, satelliet-tv,
airconditioning, wifi, minifrigo, kluisje,
waterkoker, sofabed, hoofdkussenmenu (€),
strijkijzer en -plank (€), bemeubeld balkon of
terras • kamers met lateraal zeezicht beschikbaar
• familiekamers met twee aparte slaapkamers
en twee badkamers • suites met aparte
slaapkamer, ruime living, twee badkamers (1
met bubbelbad) ALL INCLUSIVE met toeslag •
Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
snacks, ijsjes en frisdranken in de poolbar 11:0018:00 • selectie van lokale en internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • Barceló + (All
Inclusive +) met toeslag • welkomstgeschenk •
aparte check-in • vroege check-in en late checkout (volgens beschikbaarheid) • luxeproducten
op de kamer • minibar gevuld bij aankomst
(water dagelijks aangevuld) • apart gedeelte
in het buffetrestaurant • diner in het à-lacarterestaurant (verblijf min. 4 nachten) •
toegang tot het natuurreservaat • 20% korting
op wellnessbehandelingen PRIJS • vanaf € 79
pp/nacht in halfpension

Barceló Tenerife Royal Level
star star star star star
Royal Level is een oase van rust in het
Barceló Tenerife resort. Hier geniet
u van een eersteklasse service, een
aparte zone met zwembad, exclusief
voor Royal Level gasten, en talloze
privileges. Daarnaast heeft u ook het
volledige Barceló Tenerife resort met
al haar faciliteiten ter beschikking.
Het beste van twee werelden dus.
In het resort wachten maar liefst 5
zwembaden, verschillende restaurants
en een gevarieerd aanbod aan
sportfaciliteiten u op. Als Royal Level
gast geniet u van heerlijke gerechten
in het specialiteitenrestaurant en
ontvangt u ook mooie kortingen op de
behandelingen in het wellnesscenter. U
komt vast en zeker als herboren terug.
Familie • Natuurdecor • Golf • Wellness
Hotelcode: HTFS033

• San Blas

LIGGING • direct aan zee • ca. 25 m van het
strand van San Blas • ca. 300 m van het San Blas
natuurreservaat • ca. 3 km van de luchthaven
van Tenerife Zuid FACILITEITEN • 59 kamers
en suites • aparte zone op het hoteldomein van
Barceló Tenerife met receptie, zwembad en Royal
Level kamers • 7 zwembaden, 1 in Royal Level (2
verwarmbaar) • wifi in het hele hotel • parasols,
ligbedden en handdoeken aan de zwembaden •
Tegen betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant enkel voor Royal
Level • buffetrestaurant (internationaal met
thema) • 2 à-la-carterestaurants: o.a. Italiaans
• snackbar (mediterraans) • 6 bars: 2 poolbars,
beachbar, lobbybar, disco en loungebar aan het
zwembad (enkel voor Royal Level) • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • aquagym • tennis • paddle • beach
volleybal • klimmuur • bezoek aan het San Blas
natuurreservaat • multisportterrein (basketbal,
volleybal, handbal) • animatie overdag en ‘s
avonds Tegen betaling: • kajak op artificieel meer
in hoteldomein • fietsverhuur • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
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• in de omgeving: golf (Amarilla Golf, op ca. 4
km & Golf del Sur, op ca. 2 km) KINDEREN •
Gratis: • 2 aparte kinderbaden • miniclub (4-12
jaar) • speeltuin • minidisco LOGIES • alle
kamers beschikken over een bad, douche,
haardroger, badjassen en slippers, telefoon,
satelliet-tv, airconditioning, wifi, minifrigo,
kluisje, waterkoker, sofabed, hoofdkussenmenu
(€), strijkijzer en -plank (€), bemeubeld balkon
of terras • deluxe kamers beschikbaar met of
zonder zeezicht • suites met zeezicht in een
apart hotelgedeelte met exclusieve privileges
(zie verder) PRIVILEGES • welkomstcocktail •
aparte check-in • vroege check-in en late checkout (volgens beschikbaarheid) • luxeproducten
op de kamer • minibar gevuld bij aankomst
(water dagelijks aangevuld) • voorrang bij
reservaties in de à-la-carterestaurants • toegang
tot het natuurreservaat • 20% korting op
wellnessbehandelingen
ALL
INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • snacks, ijsjes en frisdranken in
de poolbar 11:00-18:00 • selectie van lokale
en internationale (alcoholische) dranken 24/7
PRIJS • vanaf € 110 pp/nacht in halfpension
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Suite Villa María
star star star star star
In dit typische hotel verblijft u in een
ruime, exclusieve villa in Canarische stijl
met een prachtig uitzicht op de Costa
Adeje, La Gomera en het omliggende
berglandschap. De villa’s zijn smaakvol
ingericht met een complete keuken en
alle comfort en als u kiest voor een grote
villa, beschikt u over een verwarmd
privézwembad. Het resort grenst
daarbovenop aan de Los Lagos golf en
ligt op een steenworp van het Costa
Adeje golfterrein, een adembenemende
plaats om een balletje te slaan. Twee
zwembaden, een kids’ pool, een
minigolf en grote zonneterrassen maken
van dit hotel de perfecte uitvalsbasis
voor een welverdiende vakantie met
de hele familie.

LIGGING • omringd door Los Lagos golf •
in de buurt van het Costa Adeje golfterrein
• panoramisch zicht over Costa Adeje en La
Gomera • ca. 1 km van het strand van La Caleta •
shuttleservice naar het strand van Playa del Duque
en naar Plaza del Duque shopping center, 2x per
dag • ca. 20 km van de luchthaven van Tenerife Zuid
FACILITEITEN • 78 villa’s • wifi in het hele hotel •
zonneterrassen • tuinen • parking • 2 zwembaden
(verwarmd in winter) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: •
wasserijservice • minimarkt RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • à-la-carterestaurant
La Torre (ontbijt en diner) • cocktailbar Plaza
• poolbar (lunch, snacks en diner mogelijk)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • minigolf • squash Tegen
betaling: • wellnesscenter: hydromassagebad,
aromadouches, hamam, Finse sauna en diverse

Familie • Golf • Privézwembad •
Villa • Moment met twee
Hotelcode: HTFS029
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• Costa Adeje
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massages en schoonheidsbehandelingen •
volleybal, voetbal, tennis, zwemmen en waterpolo
(in het Tenerife Top Training centrum, tegenover
het hotel) • in de omgeving: golf (speciale prijzen
via hotel in Golf Costa Adeje) KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • miniclub • speelplein Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES •
alle villa’s beschikken over minstens 2 badkamers
(1 met bad en 1 met hydromassagedouche),
keuken met microgolf, koelkast/diepvries,
kookplaten, oven, koffie- en theezetfaciliteiten,
living, wifi, airconditioning, telefoon, satelliet-tv,
kluisje, balkon of terras • villa’s beschikbaar met
1 slaapkamer (70 m²) of 2 slaapkamers (115 m²),
met of zonder bubbelbad op het terras • villa’s
met 3 slaapkamers (135 m²) en 3 badkamers,
privézwembad (verwarmd) • dagelijks handdoeken lakenwissel PRIJS • vanaf € 111 pp/nacht in
kamer en ontbijt

The Ritz-Carlton, Abama
star star star star star
The Ritz-Carlton, Abama - a timeless
island retreat of natural beauty and
endless possibilities - is gelegen in
Guía de Isora, aan de zuidwestkust
van Tenerife. Het spectaculaire
complex is geïnspireerd op de Moorse
architectuur en bevindt zich middenin
een tropische tuin op een klif, vanwaar
u met de kabelbaan kunt afdalen naar
een schitterend privéstrand. Dit resort
is speciaal in al zijn facetten. Tot het
aanbod behoren onder meer zeven
zwembaden, verschillende restaurants,
een luxespa in Afrikaanse stijl en
één van de meest gerenommeerde
golfbanen van Spanje. Verplicht voer
voor fijnproevers: de restaurants Abama
Kabuki en M.B. hebben respectievelijk
één en twee Michelinsterren en
garanderen een onnavolgbare
gastronomische ervaring.
Golf • Tennis • Wellness • Fijnproevers •
Sterrenchef • Familie

• Guía de Isora

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • aan
het goudkleurig zandstrand • ca. 4 km van Playa
de San Juan • ca. 33 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • 459 deluxe kamers,
juniorsuites en suites in de citadel of villa’s, adults
only kamers en suites in de villa’s (18+) • tuin •
beach club • wifi in het hele hotel • 7 verwarmde
zwembaden: 3 in de Citadel en 4 exclusief voor
gasten in de villa’s • 2 natuurlijke zwembaden
in zee • ligbedden, parasols en handdoeken
aan de zwembaden en aan het strand • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
halfpension: diner à la carte in restaurants El
Mirador, Txoko en Verona (driegangenmenu,
dranken exclusief ), volpension: lunch met
tweegangenmenu • halfpension/volpension:
krediet in de Michelinsterrenrestaurants M.B. en
Kabuki (6+, dranken exclusief ) • buffetrestaurant
met terras voor ontbijt • 7 à-la-carterestaurants:
M.B (gourmet, 2 Michelinsterren, terras, diner),
Kabuki (Japans, 1 Michelinster, diner), El Mirador
(mediterraans, terras, ontbijt en lunch), Txoko
(Spaans, terras, diner), Verona (Italiaans, terras,
diner), Club House (lunch), Beach Club (snacks,
lichte lunch) • Club Lounge met persoonlijke en
exclusieve service en 5x/dag buffet (toegankelijk
voor alle hotelgasten, met supplement) •

lobbybar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• yoga • tai chi • pilates • wellnesscenter: o.a.
sauna, stoombad, solarium, pedicure, manicure
en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
golf (18 holes), tennis (7 courts), paddletennis
(4 courts) KINDEREN • Gratis: • miniclub
‘Ritz Kids’ 4 t/m 12 jaar (activiteiten €) Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag, externe
leverancier) LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad, douche, haardroger, badjassen en
slippers, satelliet-tv, telefoon, airconditioning,
minibar (€), kluisje, wifi, Nespresso®-apparaat,
strijkijzer en -plank, balkon of terras • Citadel
deluxe kamers (50 m²), juniorsuites (65 m²)
en suites met aparte slaapkamer (80 m²) in
het hoofdgebouw, beschikbaar met en zonder
zeezicht • Villa Club kamers (50 m²) en suites
met aparte slaapkamer (80 m²) in het villagedeelte, met tuinzicht of zeezicht • Adults Only
(18+) Villa Club kamers (50 m²) en suites met
aparte slaapkamer (80 m²) in het villa-gedeelte,
met tuinzicht of zeezicht • Family kamers (twee
deluxe kamers met tussendeur) en suites (suite
met aparte slaapkamer en deluxe kamer met
tussendeur) in Citadel of Villa Club, beschikbaar
met en zonder zeezicht PRIJS • vanaf € 137 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HTFS007
25
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Europe Villa Cortés GL
star star star star star
Dit tophotel in Mexicaanse stijl ligt
vlak aan de zee én aan het bruisende
centrum van Playa de las Americas.
Ideaal voor wie op zoek is naar
ontspanning in een oase van luxe. Het
decor van dit toonaangevende hotel
voert u terug naar het verleden, toen de
Spaanse conquistadores Zuid-Amerika
veroverden. Toch zijn de stijlvolle
kamers, de verfijnde keuken en een
feilloos oog voor detail meer dan ooit van
deze tijd. De uiterst luxueuze kamers
zijn allemaal verschillend ingericht in
een aristocratische en koloniale stijl.
Buiten eten • Fijnproevers • Golf •
Centrale ligging • Moment met twee
Hotelcode: HTFS010

• Playa de las Américas

LIGGING • centraal gelegen • direct aan de zee
en de promenade • ca. 350 m van het zandstrand
• klein strandje en natuurlijk zwembad met
beachclub direct aan het hotel • ca. 18 km van
de luchthaven Zuid Tenerife FACILITEITEN
• 151 kamers, kamers voor alleengebruik,
juniorsuites en suites • hoofdgebouw met 5
verdiepingen • 5 liften • wifi in het hele hotel
• verwarmd zwembad (weersafhankelijk) •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • kapper (enkel
op afspraak) • OA Beach Club met ligbedden,
parasols en Balinese bedden op het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
met showcooking en eispecialiteiten in
restaurant Veracruz • diner: keuzemenu in
de
specialiteitenrestaurants
(afwisselend
geopend, volgens seizoen en bezetting van
het hotel) • buffetrestaurant ‘Veracruz’ met
patio voor ontbijt • 6 specialiteitenrestaurants
(afwisselend geopend, volgens seizoen en
bezetting van het hotel): gourmet/fusion
‘Tiziano’ en ‘Taste 1973 Restaurant’, Mexicaans
‘Pancho Villa’, Duits ‘Bräuhaus’, Mediterraans
‘La Sirena’ en ‘OA Beach Club’, alle met terras
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• 3 bars: lobbybar, Maui bar en cocktailbar
‘Chiringuito’ in de OA Beach Club • OA Beach
Club: volledig gerenoveerd, verdeeld in 3 zones:
restaurant (gastronomie geïnspireerd op de
zee), strand en ‘Chiringuito’ cocktailbar met
zicht op de zonsondergang • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(enkel op afspraak) • tennis (1 court) Tegen
betaling: • wellnesscenter (enkel op afspraak)
• mountainbike • duiken • in de omgeving:
golf ca. 2 km KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad Tegen betaling: • babysitservice (enkel
op afspraak) LOGIES • alle kamers beschikken
over bad/douche, badjassen en slippers,
badproducten bij aankomst, telefoon, smart tv,
wifi, kluisje, minibar (€), Nespresso®-apparaat
met dagelijks capsules, Ihome®-luidspreker,
tapijt, airconditioning en balkon of terras •
kamers (ca. 30 m²) beschikbaar met zicht op de
straat, aan tuinzijde of met zeezicht • ruimere
juniorsuites (ca. 45 m²) met zithoek en zeezicht
• suites (ca. 55 m²) met aparte slaapkamer,
bad, aparte douche en zeezicht PRIVILEGES •
chocolade en water bij aankomst PRIJS • vanaf
€ 99 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Hard Rock Hotel Tenerife
star star star star star
Het Hard Rock Hotel op Tenerife, het
tweede van zijn soort in Europa, ligt
vlakbij Adeje aan de zuidkust en is een
zusje van het succesvolle Hard Rock
Hotel op Ibiza. De 624 luxekamers en
-suites zijn verdeeld over twee torens,
en zowel families als koppels komen
hier aan hun trekken. Relaxen doet u
in de spa, aan de zwembaden of bij
een schitterende natuurlijke lagune.
Daarna kiest u uit verschillende verfijnde
restaurants die uw smaakpapillen
verwennen met lokale en internationale
gerechten. Het Hard Rock-concept is
uniek op Tenerife: op uw kamer kunt
u jammen op een gitaar, terwijl u bij
aankomst uw favoriete playlist downloadt.
Trendy • Centrale ligging • Fijnproevers •
Design • Wellness • Familie
Hotelcode: HTFS022

• Playa Paraíso

LIGGING • centraal gelegen • ca. 100 m van het
zwarte zandstrand • dichtbij winkeltjes, bars en
restaurants • ca. 9,5 km van het centrum van Costa
Adeje • ca. 30 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • 624 kamers • 2 gebouwen:
‘Oasis’ en ‘Nirvana’ • 12 liften • wifi in het hele
hotel • 4 zwembaden, o.a. 1 lagune • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• Tegen betaling: • internethoek • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het strand • kapper
• winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • halfpension:
1 drankje per persoon inbegrepen tijdens het
diner in het buffetrestaurant (water, frisdrank
of lokaal bier/wijn) • halfpension: korting
in de à-la-carterestaurants • buffetrestaurant
met terras • 5 à-la-carterestaurants: sport bar
‘3Rd Half’, Italiaans ‘Capolavoro’, steakhouse
‘Montauk’, Aziatisch ‘Narumi’ en ‘The Beach
Club’ • 5 bars: 2 lobbybars, 2 poolbars en
loungebar • gepaste kleding verplicht voor het
diner SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• ‘Body Rock’ fitness • aerobics • volleybal •
multisportterrein • Zumba® • basketbal • voetbal
• yoga • aquagym Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Rock Spa’: bubbelbad, Finse sauna, hamam,
koud zwembad, thermisch zwembad, massage
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en schoonheidsbehandelingen • biljart • duiken
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • miniclub:
‘Roxity’ 4 t/m 11 jaar en ‘Teen Spirit’ 12 t/m 17
jaar Tegen betaling: • babyclub: ‘Lullaby’ 6 maanden
t/m 3 jaar (2u/dag, op aanvraag) • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, airconditioning, badjassen
en slippers, iPod®-docking station, flatscreen-tv,
telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
wifi, minibar (€), balkon of terras • deluxe
kamers (35 m²), beschikbaar zonder zeezicht,
met lateraal zeezicht of met panoramisch
zeezicht • studio suites (50 m²) met bubbelbad,
sofabed, zonder zeezicht of met lateraal zeezicht
• ‘Rock Suite Platinum’ (80 m²) met bubbelbad
en panoramisch zeezicht • ‘Rock Royalty
Studio Suite’ (50 m²) met bubbelbad en lateraal
zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet of
à la carte • diner: € 30 korting/volwassene (€ 15
korting/kind) in de à-la-carterestaurants (met
reservering) • snacks in de beachclub (lunch)
• ijsjes in de poolbar • lokale (alcoholische)
dranken in 1 lobbybar en in de poolbars Sport
en ontspanning • 1x/persoon/verblijf circuit in de
Rock Spa PRIJS • vanaf € 95 pp/nacht in kamer
en ontbijt
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Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden
star star star star star
Dit luxehotel, omgeven door machtig
groene landschappen en een botanische
tuin, behoort met recht en reden tot
‘The Leading Hotels of the World’. Uw
deluxe kamer zou net zozeer de naam
suite kunnen dragen, de bediening en
service zijn onberispelijk, het zwembad
is groot en de tropische tuin (25.000 m²)
is een beleving op zich, de restaurants
zijn van culinair topniveau en het
wellnesscentrum (3.500 m²) is er eentje
zoals u nog nooit heeft gezien. Kortom,
de ideale plek om rustig met uw gezin
van die welverdiende vakantie te genieten.
Tuin • Golf • Wellness • Familie •
Excellente service • Fijnproevers
Hotelcode: HTFS013

• Puerto de la Cruz

LIGGING • rustig gelegen • ca. 1,5 km van
het Martianez strand • ca. 1,5 km van het
centrum van Puerto de la Cruz (shuttleservice)
• ca. 90 km van de luchthaven Tenerife Zuid
FACILITEITEN • 252 kamers, juniorsuites en
senior suites • 3 liften • bibliotheek • tv-ruimte
• groot zwembad (verwarmd) • tropische tuin
(25.000 m²) • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • kapper
• winkeltjes RESTAURANTS EN BARS •
buffetrestaurant • 2 à-la-carterestaurants (diner):
Thais/Aziatisch en Italiaans/mediterraans •
halfpension: flexi-dining: dinerbuffet of in de
à-la-carterestaurants: 3-gangendiner (zonder
dranken) • restaurant ‘The Slim’ (gezondheid en
detox, lunch en diner), met toeslag • restaurant
‘Brunelli’s’ in het centrum van Puerto de la Cruz
(steakhouse, lunch en diner), halfpension: met
krediet (€ 20/persoon), shuttleservice • bars: o.a.
pianobar, poolbar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • tafeltennis • biljart
Tegen betaling: • wellnesscenter (16+): o.a. thermaal
circuit met binnen- en buitenzwembad, hamam,
bubbelbaden, sauna, fitness en aromatherapie
• schoonheids- en gezondheidsbehandelingen
• massages • tennis (2 courts met verlichting)
• in de omgeving: golf/putting green op ca.
20 km KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
Tegen betaling: • babysitservice • kindermenu’s in
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alle restaurants • ‘Botanico Kinder Aventura’:
educatief programma voor kinderen van 4 t.e.m.
15 jaar met o.a. dagelijks bezoek aan Loro Parque
(inclusief dierenshows), ecologische workshops
(picknick en transfers inclusief, beschikbaar
in meerdere talen) LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
badjassen, slippers, telefoon, Smart-tv, wifi,
minibar (€), kluisje (€), airconditioning en
balkon • deluxe kamers (30 m²) met water, koffieen theezetfaciliteiten (dagelijks aangevuld),
uitzicht op de spa, zicht op de Teide of zeezicht
beschikbaar • familiekamers (60 m²): twee deluxe
kamers met verbindingsdeur, met zeezicht of
zicht op de Teide • Ambassador juniorsuites
(60 m²) met living, luxueuze inrichting,
Nespresso®-apparaat
(capsules
dagelijks
aangevuld), beschikbaar met tuin- of zeezicht •
Slim & Wellness: alle kamers zijn beschikbaar
met het Slim & Wellness pakket: opvolging
door voedings- en gezondheidsdeskundigen,
lichaamsanalyse, gepersonaliseerd dieet en
oefeningen op maat, toegang tot het spa circuit
(exclusief behandelingen), dagelijks licht
activiteitenprogramma (o.a. tai chi, yoga, pilates
en meditatie), dagelijks ontbijt op de kamer,
driegangen lunch en diner in het ‘The Slim’
restaurant. PRIJS • vanaf € 131 pp/nacht in
kamer en ontbijt
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Gran Melia Palacio De Isora
star star star star star
Met de machtige Atlantische Oceaan
en een infinity pool languit uitgestrekt
aan zijn voeten, bekleedt dit luxehotel
een van de paradijselijkste en meest
ongerepte plekjes die op Tenerife te
vinden zijn. De absolute trots van dit
vijfsterrenhotel aan de westkust is het
gigantische lagunezwembad van maar
liefst 260 meter lang, getooid met
70 massagebedden. In al zijn glorie
ligt het uitgespreid tussen de tuinen,
het koloniale plein en de Atlantische
Oceaan. De à-la-carterestaurants voeren
u van Azië via de Mediterranée naar een
gastronomische ervaring op hoog niveau.
Fijnproevers • Wellness •
Excellente service • Familie • Tuin
Hotelcode: HTFS031
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• Guía de Isora

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca.
100 m van het strand • ca. 200 m van het dorpje
Alcala • ca. 40 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • 518 kamers en suites •
hoofdgebouw en bijgebouw met 5 verdiepingen
• wifi in het hele hotel • subtropische tuinen
• binnenplein met fonteinenshow • 1 infinity
pool (zoutwater, 5.000 m² en 260 m lang)
en 3 verwarmde zoetwaterzwembaden •
natuurlijke zwembaden in zee • ligstoelen en
parasols aan het zwembad • Tegen betaling: •
kapsalon • winkeltje • ligbedden aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
lunch- en dinerbuffet • buffetrestaurant
• 6 à-la-carterestaurants: o.a. Aziatisch,
creatief, mediterraans, Italiaans, Mexicaans
• halfpension/volpension: dine around in 4
restaurants (exclusief dranken) • 6 bars: poolbar,
cocktailbar, loungebar, lobbybar, pianobar,
beachbar • gepaste kledij vereist • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
tafeltennis • fitness • yoga • spinning • meditatie
• pilates • avondanimatie met liveshows en
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Spa by Clarins’: binnenzwembad, stoombad,
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sauna, bubbelbad en diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • tennis (2 courts) •
paddle (3 courts) • duiken KINDEREN • Gratis: • 1
afzonderlijk kinderzwembad en 1 babyzwembad
• miniclub van 5 tot 12 jaar • babyclub van 8
maand tot 4 jaar • tienerclub met internet en
videospelletjes tijdens de schoolvakanties
LOGIES • alle kamers beschikken over een bad
en afzonderlijke douche, haardroger, badjassen
en slippers, individuele airconditioning,
zithoek met sofabed, kluisje, minibar (dagelijks
aangevuld, €), satelliet-tv, wifi, iPod®-docking
station, waterkoker, strijkijzer en -plank, balkon
of terras • deluxe kamers (48 m²), beschikbaar
met lateraal zeezicht of met ligging dicht bij zee
• mastersuites (68 m²) met woon-/slaapkamer,
afzonderlijke slaapkamer, koelkast, microgolf
(op aanvraag) badkamer met hydromassagebad
en regendouche, balkon of terras, beschikbaar
met beperkt zeezicht of met uitzicht op het
resort ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet of
à la carte • selectie van snacks • gebak en ijsjes
• selectie van (alcoholische) dranken PRIJS •
vanaf € 110 pp/nacht in kamer en ontbijt

Red Level At Gran Melia Palacio De Isora
star star star star star
Decennialang al verwent Meliá zijn
gasten met een stijlvolle ontvangst in
een luxueuze omgeving. Maar met de
exclusieve adults-only Red Level van
Gran Meliá Palacio de Isora overtreft
het label zichzelf. Bij het betreden van
de loft style villa’s met zeezicht merkt
u meteen wat die exclusiviteit betekent.
Voelt u de aandrang om even weg te
soezen, dan maakt uw persoonlijke
butler het bubbelbad voor u klaar of
wordt u in de watten gelegd met in-room
aromatherapie. Ondertussen lonken
buiten het zwembad en de lounge,
voorbehouden aan de gasten van de
Red Level-accommodatie. En ook bij het
gebruiken van de andere faciliteiten van
het Gran Meliá Palacio de Isora geniet u
van een voorkeursbehandeling.
Fijnproevers • Wellness • Adults only •
Moment met twee • Excellente service •
Butlerservice • Honeymoon

• Guía de Isora

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca.
100 m van het strand • ca. 200 m van het dorpje
Alcala • ca. 40 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • minimumleeftijd 18
jaar • 90 kamers en 5 garden villa’s • Red Level
receptie • exclusieve Red Level lounge • Red
Level zwembadzone met hydromassagezone •
wifi in het hele hotel • internethoek • ligstoelen
en parasols aan het zwembad en aan het strand
• toegang tot alle faciliteiten van hotel Gran
Melia Palacio de Isora RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet
of à la carte • buffetrestaurant • 7 à-lacarterestaurants: o.a. Aziatisch, creatief,
mediterraans, Italiaans, grillrestaurant (snacks
voor de lunch, ‘s avonds gegrild vlees en vis)
• halfpension/volpension: dine around in
8 restaurants (exclusief dranken) • gepaste
kledij vereist • 8 bars: o.a. poolbar, cocktailbar,
loungebar, lobbybar, pianobar, beachbar •
elke avond: 1u aperitief met selectie van
(alcoholische) dranken en hapjes • roomservice
24/7 • butlerservice (1 butler voor meerdere
kamers) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
tafeltennis • fitness • yoga • spinning • meditatie

• pilates • avondanimatie met liveshows en
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Spa by Clarins’: binnenzwembad, stoombad,
sauna, bubbelbad en diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • tennis (2 courts)
• paddle (3 courts) • duiken LOGIES • alle
kamers beschikken over een bad, spa douche,
haardroger, badjassen en slippers, individuele
airconditioning, zithoek met sofabed, kluisje,
minibar (gevuld bij aankomst, dagelijks
hervullen €), satelliet-tv, wifi, iPod®-docking
station, Nespresso®-apparaat, waterkoker,
strijkijzer en -plank (op aanvraag), balkon of
terras • deluxe kamers (48 m²), beschikbaar met
of zonder bubbelbad op het privéterras, met
lateraal of frontaal zeezicht • deluxe kamers
op de benedenverdieping met groot terras
(42 m²) met bubbelbad, zicht op het Red Level
zwembad of tuinzicht • Garden Villa (120 m²)
in loft stijl met slaapkamer met kingsizebed,
bubbelbad in de badkamer, salon met sofabed, 2
tv’s, minibar, privétuin (480 m²) met verwarmd
zwembad en eetplaats, ligstoelen en balinees
bed, beperkt zeezicht PRIJS • vanaf € 191 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HTFS030
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Jardin Tecina
star star star star
Jardin Tecina ligt hoog op een klif
boven de Atlantische Oceaan, pal naast
de golfclub van La Gomera, en is het
gedroomde toevluchtsoord voor wie
even genoeg heeft van de alledaagse
drukte. Niet alleen het eindeloze blauwe
oceaanpanorama doet u naar adem
happen. Bij helder weer doemt de
majestueuze Teide, de vulkaan van het
naburige Tenerife, op uit de golven. In
de tuin van 7 hectare vermengen meer
dan 50 soorten bloemen en planten hun
Afrikaanse geurenpalet met de zilte
geur van de zee.
Golf • Tuin • Tennis •
Familie • Panorama
Hotelcode: HTFS016

• Playa Santiago - La Gomera

LIGGING • op het eiland La Gomera • rustig
gelegen met panoramisch zicht • gelegen
direct aan zee, op een ca. 50 m hoge rots • het
keienstrand bereikbaar via lift • ca. 700 m van
het Playa Santiago strand • transfer: van de
luchthaven van Zuid Tenerife naar de haven
van Los Cristianos (ca. 17 km), overtocht naar
La Gomera met de jetfoil (ca. 45 min.), van
de haven San Sebastian op La Gomera naar
Playa Santiago (ca. 35 km). Indien de uren
van de jetfoil niet overeenstemmen met die
van de vluchten, wordt een nacht op Tenerife
voorzien (hotelcategorie niet gegarandeerd).
FACILITEITEN • 434 kamers • hoofdgebouw
met 2 verdiepingen • lift • wifi in het hele hotel
• tv-ruimte • botanische tuin • 4 zwembaden:
o.a. 3 verwarmd • ligbedden, matrasjes,
handdoeken en parasols aan de zwembaden •
beach club: verwarmbaar zoutwaterzwembad
met ligbedden en parasols • Tegen betaling: •
Balinese bedden in Club Laurel • winkeltje
• minimarkt • kapper RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant • 4
à-la-carterestaurants: ‘Gara’, ‘Tasca Fandango’
en ‘Trattoria Restaurant’, ‘El Laurel ‘ in de
beachclub (degustatiemenu met supplement in
halfpension) • 3 bars: poolbar (snacks, paella),
pianobar en Bar Salon (shows) • volpension:
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water, frisdrank, lokaal bier en 1/2 fles huiswijn
per tafel per maaltijd (niet in restaurants van
Club Laurel) • gepaste kleding verplicht (16+):
lange broek, hemd met lange mouwen en
gesloten schoenen voor de heren SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tafeltennis
• beachvolleybal • jeu de boules • animatie Tegen
betaling: • openlucht wellnesscenter ‘Ahemon’
(16+): massages en sauna • tennis (5 courts)
• squash (2 courts) • paddle tennis (3 courts)
• minigolf • in de omgeving: Tecina golf (18holes) op ca. 500 m KINDEREN • Gratis: • apart
verwarmd kinderbad • speeltuin • miniclub
van 4 t/m 12 jaar • flessenverwarmer LOGIES
• alle kamers beschikken over een bad/
douche, haardroger, airconditioning, minibar
(€), telefoon, satelliet-tv, wifi, huurkluisje (€),
waterkoker (€, op aanvraag), tegels en balkon
of terras • kamers (32 m²) met tuinzicht •
comfortkamers (32 m²) met lateraal zeezicht •
superiorkamers (32 m²) met frontaal zeezicht •
juniorsuites (54 m²) met living en slaapkamer
(visueel gescheiden), tuin- of zeezicht • duplex
suites (109 m², 16+) in een apart gedeelte met
gemeenschappelijk zwembad en bubbelbad:
duplex met 2 woon-/slaapkamers (met elk 2
bedden), 2 badkamers, salon en tuinzicht PRIJS
• vanaf € 56 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Iberostar Heritage Grand Mencey
star star star star star
Dit luxueuze stadshotel is centraal
gelegen aan La Rambla, de belangrijkste
promenade in het Noorden van Tenerife.
Het hotelgebouw is cultureel erfgoed
en onderging een stijlvolle renovatie.
Dankzij de prachtige tuinen van
maar liefst 7000 m² en de geslaagde
architectuur komt u hier terecht in
een oase van rust, midden in de stad.
Maak kennis met de Canarische keuken
dankzij unieke kookworkshops of in
het restaurant Los Menceyes waar
overheerlijke Spaanse specialiteiten u
verleiden. Wie graag gaat shoppen, vindt
vlakbij een winkelcentrum.

LIGGING • centraal, levendig gelegen • vlak bij
het mooie stadspark ‘Parque García Sanabria’ •
ca. 500 m van bars, restaurants en winkeltjes •
ca. 8,5 km van het zandstrand • ca. 65 km van de
luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • 261
kamers • 5 verdiepingen • 7 liften • premium wifi
in het hele hotel • tuin • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • restaurant Los
Menceyes (ontbijtbuffet en diner à la carte) • 2
à-la-carterestaurants: Papa Negra (diner), Los
Laureles (lunch) • 3 bars: Iballa Cocktail Bar,
poolbar Los Laureles en Casino Bar SPORT EN

City • Fijnproevers • Centrale ligging •
Cultuur • Tuin • Wellness
Hotelcode: HTFS005
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• Santa Cruz
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ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• SPA Sensations: o.a. hydromassagebad, sauna,
bubbelbad, diverse schoonheidsbehandelingen
en massages (18+) KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad of douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, kluisje,
minibar (€), wifi • kamers beschikbaar met
tuinzicht • familiekamers: 2 kamers met
verbindingsdeur • superiorkamers beschikbaar
met ligging aan straatzijde of met bevoorrechte
ligging • ruimere juniorsuites met zithoek, aan
straatzijde of met zicht op de patio PRIJS • vanaf
€ 70 pp/nacht in kamer en ontbijt

ATLANTISCHE OCEAAN
Las Palmas

Gran Canaria

Tejeda

Telde

GRAN CANARIA

Een veelvoud aan zandstranden en prachtig groene landschappen:
Gran Canaria is verrassend veelzijdig! Ook de golfliefhebber vindt
hier ongetwijfeld zijn gading.

Puerto de Mogán
Puerto Rico

Salobre
Playa del Inglés
Maspalomas/Meloneras

Onze tips
De duinen van Maspalomas in het zuiden
zijn adembenemend mooi. De duinen huizen
verschillende ecosystemen waaronder een
heuse zandwoestijn.

Hoe meer westwaarts u gaat, hoe groener
Gran Canaria wordt. Verschillende parken
vormen er een groot biosfeerreservaat, waar u
fantastische wandelingen kunt maken tussen
de Canarische dennenbossen.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u30 • TIJDSVERSCHIL 1u vroeger dan in België
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Gran Canaria is een fantastische
golfbestemming. Het eiland telt maar liefst
acht 18 holes golfbanen, goed voor dagen
golfplezier.

Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino
star star star star star
Als een koloniaal paleis schittert dit
iconische hotel aan de zuidkust van
Gran Canaria. In 2021 werd het resort
volledig gerenoveerd met respect voor
zijn unieke architectuur en stijl. Hier
krijgt genieten een extra dimensie:
van ‘s ochtends met de kids een frisse
duik nemen in de oogverblindende
infinity pool, tot ‘s avonds genieten van
een heerlijk diner in het vernieuwde
buffetrestaurant met maar liefst 13 food
stands. Het hoogtepunt van uw verblijf is
ongetwijfeld de spa met ondermeer een
echte hamam en een Himalaya zoutgrot.
Buiten komt u helemaal tot rust in
een magistraal tropisch landschap met
zwembaden en dompelbaden.
Buiten eten • Tuin •
Wellness • Golf • Familie
Hotelcode: HLPA013
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• Meloneras

LIGGING • gelegen aan de promenade • ca. 300 m
van de duinen en het zandstrand van Maspalomas
• ca. 100 m van het centrum van Meloneras • ca.
4,5 km van Playa del Inglés • bushalte op ca.
200 m • ca. 35 km van de luchthaven van Las
Palmas FACILITEITEN • 1138 kamers en suites
• hoofdgebouw met 8 verdiepingen en 12 liften
• wifi in het hele hotel • geldautomaat • tuin •
zonneterras • 5 zwembaden (waarvan 1 infinity,
2 verwarmd) • 4 bubbelbaden bij het zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes • casino •
wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet en diner in de Gastro
Market • restaurant Gastro Market met 13
food stands met showcooking: o.a. warme
en koude voorgerechten, Italiaans, Aziatisch,
barbecue, Canarisch, seafood, gebak • 4 à-lacarterestaurants (met reservering): Aziatisch,
grill, Italiaans en internationaal • 6 bars: o.a.
poolbars • gepaste kleding verplicht voor het
diner • bediening bij het zwembad • roomservice
07:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• aerobics • aquagym • fitness • animatie Tegen
betaling: • wellnesscenter ‘OM Spa Lopesan Costa
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Meloneras’ (18+, op zondag 12+ indien vergezeld
door een ouder): 4 binnenzwembaden, sauna,
hamam, massage en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: Meloneras Golf (op ca. 3 km)
KINDEREN • Gratis: • speelkamer • miniclub van
4 t/m 12 jaar • minidisco (maandag t/m zaterdag)
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
kamers beschikken over een douche, haardroger,
badjassen, telefoon, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje, tegels, airconditioning en een bemeubeld
balkon of terras • kamers met directe toegang tot
het zwembad en familiekamers mogelijk • keuze
uit verschillende suites met ruime woonkamer
en 1 tot 2 aparte slaapkamers, met en zonder
zeezicht • Unique by Lopesan: exclusieve
faciliteiten en privileges: o.a. VIP-ontbijt bereid
met de allerbeste ingrediënten, een exclusieve
VIP-lounge met receptie, snacks en dranken,
een VIP solarium en een gereserveerde zone
bij het zwembad, privé check-in en check-out,
een welkomstdrankje en 1x/persoon/verblijf
toegang tot het spa circuit. Om van deze services
gebruik te maken, boekt u een kamer of suite in
het Unique-gedeelte van het hotel. PRIJS • vanaf
€ 106 pp/nacht in kamer en ontbijt

Lopesan Baobab Resort
star star star star star
Vlakbij winkeltjes en restaurants
verblijft u in de moderne kamers van dit
vijfsterrenhotel in Afrikaanse stijl. Denk
aan tropische tuinen, 9 zwembaden, een
zandstrand, een barbecuerestaurant en
voeg daar een excellente service aan toe.
Dankzij een resem aan avontuurlijke
buitenactiviteiten voor de kinderen,
weet u dat uw vakantie hier niet meer
stuk kan.
Fijnproevers • Buiten eten •
Familie • Privézwembad
Hotelcode: HLPA002

• Meloneras

LIGGING • ca. 700 m van het zandstrand van
Meloneras • ca. 300 m van het winkelcentrum
Varadero • bushalte vlakbij het hotel • ca.
35 km van de luchthaven van Las Palmas
FACILITEITEN • 677 kamers, familiekamers,
juniorsuites en suites • 8 gebouwen van 3 à 5
verdiepingen • liften • wifi in het hele hotel • 9
verwarmbare zwembaden: o.a. relaxzwembad,
zwembad met 2 zandstranden, zwembad
met watervallen • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
2 buffetrestaurants • 2 à-la-carterestaurants:
Afrikaans en mediterraans • 5 bars • roomservice
(op aanvraag) • gepaste kleding verplicht bij het
diner (lange broek en gesloten schoenen voor
heren) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
programma met sportactiviteiten (kan variëren):
o.m. aerobics, aquagym, waterpolo • basket •
tafeltennis • voetbal • multisportterrein • fitness
(16+, ook lessen) • tennis in het buurhotel
Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino
• animatie overdag en ‘s avonds Tegen betaling: •
biljart • wellness in het buurhotel Lopesan Costa
Meloneras Resort, Spa & Casino • watersporten •
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in de omgeving: golf (2 km) KINDEREN • Gratis:
• verwarmd apart kinder- en babybad • verwarmd
apart openluchtkinderbad met glijbaan •
miniclub Panchi World 4-12 jaar • minidisco
Tegen betaling: • babysitservice • kindermenu’s in
de à-la-carterestaurants LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
telefoon, HD plasma-tv, wifi, sofabed, minibar
(€), huurkluisje, airconditioning en balkon of
terras • kamers met tuin- of zwembadzicht
beschikbaar • familiekamers (43 m²) met 2
queensize bedden en 1 sofabed, beschikbaar
met balkon of met terras met directe toegang
tot het zwembad • keuze uit verschillende
suites met woonkamer en aparte slaapkamer,
met of zonder zeezicht • Unique by Lopesan:
exclusieve faciliteiten en privileges: o.a. VIPontbijt bereid met de allerbeste ingrediënten,
een exclusieve VIP-lounge met receptie, snacks
en dranken, gereserveerde zone bij het zwembad
met poolbar, privé check-in en check-out, een
welkomstdrankje en toegang tot het spa circuit.
Om van deze services gebruik te maken, boekt
u een kamer, juniorsuite of suite in het Uniquegedeelte van het hotel. PRIJS • vanaf € 79 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso
star star star star star
Vanaf het onthaal in Lopesan Villa del
Conde wordt u hier ondergedompeld
in pure luxe. U betreedt een stressvrij
paradijs met magisch zicht op de
Atlantische Oceaan, een lagunezwembad
dat doorloopt tot aan de boulevard,
culinaire verwennerijen en heerlijke
thalasso-behandelingen. Kortom: de
absolute top van Gran Canaria.
Fijnproevers • Golf • Wellness • Buiten eten •
Moment met twee • Excellente service
Hotelcode: HLPA001
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• Meloneras

LIGGING • centraal gelegen • direct aan de
promenade en het strand • ca. 300 m van het
strand van Meloneras • ca. 800 m van het
zandstrand van Maspalomas • ca. 4,5 km
van Playa del Inglés • shuttleservice naar
het golfterrein Lopesan Meloneras Golf en
de golfterreinen van Maspalomas (plaatsen
beperkt) • ca. 35 km van de luchthaven van
Las Palmas FACILITEITEN • 561 kamers,
juniorsuites en suites • hoofdgebouw met 7
verdiepingen en 10 liften • wifi in het hele
hotel • tuin • zonneterras • zoutwaterzwembad
• 5 zwembaden • 3 bubbelbaden • ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant met terras •
2e buffetrestaurant in hoogseizoen, volgens
bezetting • grillrestaurant Alpendre aan het
zwembad • à-la-carterestaurant ‘Ovo’ • 5
bars: o.a. poolbar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tafeltennis
• putting green • avondanimatie elke dag •
animatie overdag 6 d./ week Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘Corallium Thalasso Villa del
Conde’: o.a. ‘Thalasso Experience’ circuit,
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schoonheidsbehandelingen en massages •
tennis (met verlichting) • biljart • in de omgeving:
wellnesscenter ‘Corallium Spa’ in Lopesan Costa
Meloneras, Lopesan Meloneras Golf (18 holes,
par 72, 520.000 m², korting voor hotelgasten),
duiken, windsurfen, zeilen KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • miniclub van 4 t/m 12 jaar
(6 d./week) Tegen betaling: • babysitservice •
babyvoeding verkrijgbaar LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, wifi, zithoek, minibar (€),
kluisje, individuele airconditioning en balkon
of terras • keuze uit verschillende suites met
woonkamer en 1 tot 2 aparte slaapkamers,
met of zonder zeezicht • Unique by Lopesan:
exclusieve faciliteiten en privileges: o.a. VIPontbijt bereid met de allerbeste ingrediënten,
een exclusieve VIP-lounge, snacks en dranken,
een VIP solarium en een gereserveerde zone bij
het zwembad, privé check-in en check-out, een
welkomstdrankje en toegang tot het spa circuit.
Om van deze services gebruik te maken, boekt
u een kamer, juniorsuite of suite in het Uniquegedeelte van het hotel. PRIJS • vanaf € 90 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel
• Maspalomas

star star star star star
Dit adults only hotel beschikt in de
eerste plaats over een fantastische
locatie in het mondaine Meloneras.
Het ligt vlakbij de zee, op het einde
van de promenade in de schaduw van
de iconische vuurtoren waaraan het
hotel zijn naam ontleent. Het werd
recent volledig gerenoveerd en oogt
nog luxueuzer en gracieuzer dan
voorheen. Natuurlijke materialen zoals
hout, natuursteen, beton en zachte
aardse kleuren zorgen voor een heel
serene look-and-feel. Daarnaast is het
rooftopterras met zwembad en Sky
Lounge een van de allermooiste nieuwe
verwezenlijkingen: op bijna symbolische
wijze richten die de blik op de vuurtoren,
zee en omgeving.

LIGGING • gelegen aan het zandstrand van
Maspalomas, vlakbij de Faro (vuurtoren) • ca.
100 m van het centrum van Meloneras • ca.
5 km van het centrum van Playa del Inglés met
tal van winkels, restaurants en bars • bushalte
op ca. 200 m • ca. 40 km van de luchthaven
van Las Palmas FACILITEITEN • enkel voor
volwassenen • 179 kamers en juniorsuites •
hoofdgebouw met 5 verdiepingen • 3 liften
• wifi in de lobby en in de kamers • tuin •
3 zwembaden (waarvan 1 op het dakterras,
hoofdzwembad verwarmd tijdens de winter) •
rooftopterras met zwembad en chill-out zone
• ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden • Tegen betaling: • ligbedden op het
dakterras • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • regelmatig thema-avonden •
buffetrestaurant • nieuw à-la-carterestaurant

• Blue Marlin Ibiza restaurant en sky lounge
(mediterraans/oriëntaals) op het dakterras • 2
bars: Faro bar (lobbybar) en Erizo bar (poolbar)
• dieetkeuken (op aanvraag) • gepaste kleding
verplicht voor het diner (lange broek verplicht
voor heren) SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • yoga • live muziek en DJs op het
dakterras Tegen betaling: • in de omgeving: o.a.
tennis, watersporten, fietsen, paardrijden en
golf (2x 18 holes, korting op greenfees) LOGIES
• alle kamers beschikken over een kingsizebed,
douche, haardroger, badjassen en slippers,
zithoek, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€),
kluisje, airconditioning en balkon • deluxe
kamers (35 m²) mogelijk met lateraal zeezicht
• superiorkamers (35 m²) met lateraal zeezicht
of zeezicht • ruime juniorsuites (65 m²) met
balkon met ligbedden en zeezicht PRIJS • vanaf
€ 135 pp/nacht in kamer en ontbijt

Adults only • Buiten eten • Fijnproevers •
Rooftopbar • Panorama • Moment met twee
Hotelcode: HLPA004
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Seaside Grand Hotel Residencia
• Maspalomas

star star star star star
Dit hotel, dat behoort tot The Leading
Hotels of the World, telt slechts 94
kamers en juniorsuites en combineert
een idyllische omgeving en een
persoonlijke service met een zee van
rust. Nergens anders op het eiland vindt
u een kleinschalig hotel waar u zo in
de watten wordt gelegd. U verblijft in
kamers ontworpen door toparchitect
Alberto Pinto, relaxen doet u aan de
mooie openluchtzwembaden, en het
wellnesscenter is absoluut ook een
bezoekje waard. ‘s Morgens wacht u een
kraakvers ontbijt op en ook het diner en de
barbecue-avonden worden alom geprezen.
Dit pareltje aan de beroemde zandduinen
van Maspalomas is ideaal voor een
exclusieve vakantie met z’n tweetjes.

LIGGING • ca. 200 m van het zandstrand van
Maspalomas • ca. 300 m van restaurants en bars
• ca. 5 km van het centrum van Playa del Inglés
• ca. 38 km van de luchthaven FACILITEITEN
• 94 kamers en juniorsuites in Spaanse/
koloniale stijl (hotel niet aanbevolen voor
families met kinderen) • 2 verdiepingen • lift •
wifi • internethoek • dvd-menu aan de receptie
• 2 zoutwaterzwembaden (verwarmd), waarvan
1 met hydromassage • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gebruik van alle
faciliteiten van hotel Seaside Palm Beach, op ca.
100 m • Tegen betaling: • kapper RESTAURANTS
EN BARS • onbijtbuffet, diner: à la carte (5x
per week), bbq- of themabuffet (2x per week) •
restaurant met terras met verzicht op de duinen
• koffie, thee en gebak in de namiddag (2x per
week, gedurende 1 uur) • snack-/poolbar en
pianobar • dine around: diner of bbq in Seaside
Hotel Palm Beach (volgens beschikbaarheid, met
reservering) • roomservice 8:00-24:00 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness, aquagym,

sauna, zoutgrot, ijsfontein, avonturendouche
en stoombad 16:00-20:00 • in de omgeving:
Seaside Hotel Palm Beach op ca. 100 m: yoga
en tai chi Tegen betaling: • personal trainer (op
aanvraag), fysiotherapie, behandelingen in het
wellnesscenter • in de omgeving: o.a. tennis en
andere sporten in Seaside Hotel Palm Beach
KINDEREN • Gratis: • apart babybad Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over bad/douche,
haardroger, badjassen, slippers, badproducten
van L’Occitane, telefoon, satelliet-tv, wifi,
minibar (€), Nespresso®-machine, gratis
water en fruit, dagbladen, kluisje, tegels,
airconditioning, verwarming, balkon of terras •
kamers beschikbaar aan landzijde, met tuin- of
zwembadzicht of aan duinzijde • juniorsuites
(50 m²) met bad met massagejets en aparte
douche, badproducten van Bvlgari, zithoek, Illy®espressomachine, bemeubeld terras of balkon
met tuin- of zwembadzicht of aan duinzijde
PRIJS • vanaf € 171 pp/nacht in kamer en ontbijt

Golf • Buiten eten •
Fijnproevers • Moment met twee •
Excellente service • Wellness
Hotelcode: HLPA008
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Seaside Palm Beach
• Maspalomas

star star star star star
Seaside Palm Beach is een sfeervol hotel
met een opvallend speels en kleurrijk
interieur. Het design grijpt terug naar
de jaren zeventig, waardoor er een
leuke retro vibe hangt. Zoals de naam
aangeeft, bevinden de gebouwen zich
in een weelderige palmtuin vlakbij
het strand. De beroemde duinen van
Maspalomas liggen even verderop.
Dat het hotel bijzonder populair is
bij gezinnen is geen verrassing. Er
zijn tal van sportmogelijkheden, een
uitgebreide wellness, een speeltuin voor
de kleinsten en verschillende restaurants
die invloeden van over de hele wereld
samenbrengen.

LIGGING • gelegen naast de duinen van
Maspalomas • ca. 50 m van het gouden
zandstrand • ca. 100 m van restaurants en bars •
ca. 300 m van een winkelcentrum • ca. 38 km van
de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN •
328 kamers • 6 verdiepingen • liften • wifi in het
hele hotel • tuin • 3 zwembaden (1 zoetwater, 2
zoutwater in Spa & Wellness zone, verwarmd)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden • Tegen betaling: • kapper • winkeltjes
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet, diner: à la carte (4x/week), barbecue
buffet (3x/week) • buffetrestaurant • 2 à-lacarterestaurants: mediterraans, tapas • gepaste
kleding vereist bij het diner • 2 bars: bar met
live muziek, poolbar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis •
tafeltennis • volleybal • tai chi • yoga • aquagym •

Familie • Tennis • Wellness
Hotelcode: HLPA011
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reuze schaakspel • darts • wellnesscenter: sauna,
stoombad, zoutgrot, relaxruimte Tegen betaling: •
wellnesscenter: thalassotherapie, aromatherapie,
massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: golf, windsurfen, duiken, fietsverhuur
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • apart
babybad • miniclub (4-12 jaar) • speeltuin Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over bad of douche,
haardroger, airconditioning, telefoon, satelliet-tv,
kluisje, minibar (€), wifi en bemeubeld
balkon • kamers beschikbaar met straat-, tuinzwembad- of zeezicht • de juniorsuites, suites
en mastersuites zijn gelegen op de hogere
verdiepingen en bieden uitzicht op de tuin, het
zwembad of de zee, of lateraal uitzicht op de
duinen PRIJS • vanaf € 118 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Seaside Sandy Beach
star star star star
Dit moderne hotel ligt in het levendige
Playa del Inglés, de grootste badplaats
van Gran Canaria. Het richt zich volledig
op families en heeft alles voor een
onbezorgde vakantie. Duik het zwembad
in, kom tot rust in de subtropische
tuinen of dompel u onder in de spa.
Bent u graag actief bezig? Dan kunt u
onder andere gaan tennissen, fietsen,
fitnessen of golfen. Ook een aanrader: de
uitgebreide all-inclusive, waarbij u een
bijna onbeperkte toegang krijgt tot de
restaurants en bars.
All Inclusive • Familie • Tuin •
Tennis • Centrale Ligging

• Playa del Inglés

LIGGING • centraal gelegen in het levendige
Playa del Inglés • ca. 200 m van het gouden
zandstrand • ca. 100 m van restaurants en
bars • ca. 200 m van een winkelcentrum •
ca. 35 km van de luchthaven van Las Palmas
FACILITEITEN • 256 kamers • 10 verdiepingen
• 6 liften • wifi in het hele hotel • tuin • zwembad
(zoutwater, verwarmd) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: •
kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
met terras • snackbar • 3 bars: poolbar, koffiebar
met gebak, bar met live muziek • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • tennis • tafeltennis • tai chi • yoga •
aquagym • pilates • darts • reuze schaakspel •
wellnesscenter: sauna, stoombad, relaxruimte
Tegen betaling: • biljart • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •

in de omgeving: golf, windsurfen, duiken,
fietsverhuur KINDEREN • Gratis: • geïntegreerd
kinderbad • geïntegreerd babybad • miniclub
(4-12 jaar) Tegen betaling: • babysitservice
(op aanvraag) LOGIES • alle kamers
beschikken over bad of douche, haardroger,
airconditioning, minibar (€, op aanvraag),
waterkoker, telefoon, satelliet-tv, kluisje (€) en
balkon of terras • familiekamers beschikken
over een living, aparte slaapkamer, badkamer
met bad en douche, microgolf, koelkast en
koffiezetapparaat • juniorsuites zijn gelegen
op de hogere verdiepingen en bestaan uit
een living en slaapkamer (1 ruimte) ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • snacks • koffie, thee en
gebak in de poolbar • selectie van nationale en
internationale (alcoholische) dranken PRIJS •
vanaf € 74 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HLPA012

45

CANARISCHE EILANDEN | GRAN CANARIA

Bohemia Suites & Spa
star star star star star
Modern design en exclusieve luxe staan
centraal in dit resort, dat zeer centraal
gelegen is in Playa del Inglés. De ruime,
in warme kleuren ingerichte suites zijn
voorzien van trendy meubilair en een
balkon dat uitkijkt op de omgeving. Een
echte eyecatcher is het prachtige 360°
restaurant en Atelier Cocktail Bar op
de bovenste verdieping.Hier geniet u
van voortreffelijke à-la-cartegerechten,
menu’s en een adembenemend
panorama op de duinen van
Maspalomas. In de spa kunt u samen
met uw partner zalig relaxen.
Adults only • Design • Moment met twee •
Kleinschalig • Excellente service

• Playa del Inglés

LIGGING • ca. 400 m van het strand van Playa
del Inglés • ca. 300 m van een shopping center
• bushalte op ca. 150 m • ca. 35 km van de
luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN •
minimumleeftijd 18 jaar • 67 deluxe kamers,
juniorsuites en suites • 7 verdiepingen • 3 liften
• tuin • wifi • 2 zwembaden en bubbelbad •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• halfpension: lunch in de poolbar of diner
à la carte met 3-gangen menu in restaurant
‘360°’ • hoofdrestaurant ‘360°’ op de hoogste
verdieping met 360° zicht op de bergen, de
duinen, het strand en de zee (lokale producten)
• poolbar, panoramabar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
Tegen betaling: • privétoegang (50 min.) tot de

Hotelcode: HLPA005
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wellnesszone (200 m²): o.a. 2 sauna’s, stoombad,
koudwaterbad, ijsfontein, diverse douches,
relaxruimte, binnenzwembad (verwarmd,
met hydrotherapie) • wellnesscenter: diverse
massages • in de omgeving: o.a. golf en
watersporten aan het strand LOGIES • alle
kamers beschikken over een regendouche,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar
(€), kluisje, parketvloer, airconditioning,
balkon • deluxe kamers (28 m²) beschikbaar
met tuin-/lateraal zeezicht, of met zeezicht
• juniorsuites (59 m²) met tuin- of zeezicht •
corner juniorsuites (70 m²) op een hoek op de
hogere verdiepingen met 2 balkons en lateraal
zeezicht • sky suites (105 m²) op een hoek op
hoogste verdiepingen, met woonkamer en
aparte slaapkamer, 2 balkons en zeezicht PRIJS
• vanaf € 118 pp/nacht in kamer en ontbijt

Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria, Mogan
star star star star star
Dit hotel ligt bij Puerto de Mogan,
‘het Venetië van Gran Canaria’, en is
dankzij een leuke kidsclub met animatie
ideaal voor families. Een boottocht
met het hele gezin, afkoelen in een
van de buitenzwembaden en zelfs
genieten van de geuren en kleuren van
de snoepwinkel: het kan allemaal. De
ruime kamers en suites zijn erg modern
ingericht en kijken uit op de bergen, de
hoteltuin of het zwembad, dat prachtig
contrasteert met het felle groen. De
restaurants vergasten u op internationale
klassiekers en Italiaanse en Siciliaanse
delicatessen, zoals pizza uit de houtoven
met een ‘gelato’ achteraf.

• Puerto de Mogán

LIGGING • ca. 800 m van het zandstrand
Playa de Mogán • ca. 800 m van het centrum
en vlakbij de haven van Puerto de Mogán •
winkelcentrum nabij het hotel • bushalte op
ca. 400 m • ca. 53 km van de luchthaven van
Las Palmas FACILITEITEN • 422 kamers
en suites • 4 verdiepingen • 11 liften • wifi
in het hele hotel • 2 zwembaden (verwarmd,
zoet en zout water) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet,
à-la-cartediner mogelijk met toeslag en met
reservering • buffetrestaurant met themaavonden • à-la-carte restaurant (Italiaans,
diner) • pool-/snackbar • pool-/loungebar •
bar met animatie • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness 24/7 •
Tufteparken® (multifunctioneel trainingspark)

• klimmuur • beachvolley • jogging piste •
yoga • multisportterrein Tegen betaling: • tennis
• paddle tennis • wellnesscenter: stoombad,
sauna, bubbelbad, diverse massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad (zout water) • miniclub
4 t/m 12 jaar • speeltuin LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
airconditioning, badjas, slippers, wifi, koffie- en
theezetfaciliteiten, minibar (€), kluisje, balkon
of terras • kamers (35 m²) met bergzicht •
superiorkamers (35 m²) met zwembadzicht
• familiekamers (67 m²) met twee aparte
slaapkamers en berg- of zwembadzicht • superior
familiekamers (70 m²): 2 superiorkamers met
verbindingsdeur en zwembadzicht • suites
(68 m²) met woonkamer, 2 aparte slaapkamers
en zwembadzicht PRIJS • vanaf € 79 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Familie • Fijnproevers • Wellness
Hotelcode: HLPA007
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Santa Catalina, A Royal Hideaway Hotel
star star star star star
Dit hotel is een icoon, dat al sinds 1890
de levende geschiedenis van Las Palmas
de Gran Canaria vertegenwoordigt.
Het is gelegen vlak naast het Parque
Doramas, de groene long van de stad.
Dat dit hotel op leeftijd is, merkt u
overigens nergens. Royal Hideaway
Santa Catalina onderging in 2019
een volledige make-over, met veel
respect voor de ziel en traditie van het
gebouw. Vandaag oogt het fonkelnieuw
en etaleert het nog steeds de klasse,
glamour en grandeur die in het verleden
ook talloze nationale en internationale
beroemdheden heeft aangetrokken. U
verblijft hier in een klassiek hotel, waar
u als gast op handen wordt gedragen en
waar verfijning, kwaliteit en exclusiviteit
van fundamenteel belang zijn.

LIGGING • in het centrum van Las Palmas
de Gran Canaria • aan het Doramas Park • ca.
23 km van de luchthaven FACILITEITEN • 204
kamers waaronder deluxe kamers, juniorsuites
en suites • wifi in het hele hotel • zwembad •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• restaurant Doramas: ontbijtbuffet met
showcooking • restaurant Poemas By
Hermanos Padrón (sterrenchef ) • Carabela bar
• 1890 La Bodeguita: tapas, wijnen • Camarote
poolbar & restaurant • Alis: rooftopbar & VIP
service voor juniorsuites & suites, vanaf 17:30
terras toegankelijk voor alle gasten (vrijdag
en zaterdag met live muziek 18:00-24:00) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:
gedeeltelijk
overdekt
zwembad,
sauna,

Buiten eten • Fijnproevers • Rooftopbar •
Kleinschalig • Wellness • City • Sterrenchef
Hotelcode: HLPA006
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• Las Palmas
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Turks bad, bubbelbad LOGIES • alle kamers
beschikken over een regendouche, haardroger,
badjassen en slippers, wifi, airconditioning,
telefoon, smart-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (€), balkon of terras • deluxe kamers
(23 m²) • deluxe superiorkamers (25 m²) met
zicht op de stad of het hotel en het park • deluxe
familiekamers (35 m²) met zicht op het hotel
en het park • juniorsuites (30 m²) • deluxe
juniorsuites (32 m²) met zicht op de stad of het
hotel en het park • suites (40 m²) met zicht op het
hotel en het park • presidentiële suites (48 m²)
met tuin- en zeezicht • VIP service voor gasten
in juniorsuites en suites: o.a. exclusieve toegang
tot de Alis rooftop met verwarmde infinity pool,
conciërgeservice in de bar en fitness, toegang
tot het spa circuit, verwenmenu met lakens en
luxeproducten (met toeslag) PRIJS • vanaf € 106
pp/nacht in kamer en ontbijt

ATLANTISCHE OCEAAN

Lanzarote

LANZAROTE
Nationaal Park
Timanfaya

Het vuureiland Lanzarote is een unieke plaats barstensvol
natuurschoon met een maanachtig landschap dat tot de
verbeelding spreekt en ongerepte stranden met het hele jaar
door erg zachte temperaturen.

Playa Blanca

Onze tips
De Montañas del Fuego (bergen van vuur)
bevinden zich in het Parque Nacional de
Timanfaya, waar u kan genieten van het
spectaculaire landschap.

Costa Teguise

Arrecife
Puerto del Carmen
Puerto Calero

La Graciosa is het eiland ten noorden van
Lanzarote. Het is een van de laatste plaatsen
in Europa zonder geasfalteerde wegen. Het is
het minst verkende en meest serene van de
Canarische eilanden.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u • TIJDSVERSCHIL 1u vroeger dan in België
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FUERTEVENTURA

Wijnproeven in het unieke landschap van
Le Geria, ga langs bij de wijnhuizen van
Bermejo of Stratus en proef één van hun
bekroonde wijnen.
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Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
• Playa Blanca

star star star star star
In het elegant en klassevol 5-sterrenhotel
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort beleeft
u zonder enige twijfel een droomvakantie.
Een breed, goudgeel zandstrand voor de
deur maakt dit hotel uniek op Lanzarote,
maar ook de wellness, de gastronomie en
de smaakvolle inrichting gooien hoge ogen.
De architectuur creëert ruimte en rust, door
stijlvolle houtaccenten aan de gevel en de
balkons, in de aankleding en het meubilair.
Alles is tot in de puntjes afgewerkt.
Centrale ligging • Panorama • Familie •
Moment met twee • Fijnproevers •
Buiten eten • Wellness
Hotelcode: HACE002

LIGGING • direct aan het zandstrand “Playa
Dorada” • ca. 500 m van het centrum van Playa
Blanca en de jachthaven “Marina Rubicón” •
ca. 35 km van de luchthaven van Lanzarote
FACILITEITEN • 385 kamers • 4 zones • 12 liften
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • 4
zwembaden: o.a. 1 zoutwaterzwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
• ligbedden en parasols aan het strand (externe
leverancier) RESTAURANTS EN BARS • logies
& ontbijt: ontbijtbuffet • halfpension: ontbijt- en
dinerbuffet • halfpension deluxe: ontbijtbuffet,
dinerbuffet of à la carte, dagelijks gevulde minibar
• 3 buffetrestaurants: internationaal, Italiaans en
Mexicaans • 4 à-la-carterestaurants (keuzemenu):
Japans, Italiaans, gourmet en Spaans • dieetkeuken
(op aanvraag) • bars: poolbar, loungebar,
pianobar, gelateria, juicebar • roomservice
24/7 • gepaste kleding verplicht (lange broek
voor mannen) SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness (en lessen) • kleine sauna • 1 uur
gratis tennis (verlichting €) • beachvolleybal •
multisportterrein • avondanimatie Tegen betaling: •
Thalasso Spa Center (2.000 m²) met verschillende
behandelingen, binnenzwembad (zout water,
verwarmd 33 graden), hamam, sauna KINDEREN
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• Gratis: • Kikoland: 3 kinderbaden • 4 speeltuinen
• animatie van 3 t/m 16 jaar • Kikopark (indoor
speeltuin) Tegen betaling: • Baby Kikoland van 4 t/m
35 maanden LOGIES • alle kamers beschikken
over bad/douche, telefoon, satelliet-tv, minibar (€),
waterkoker, microgolf, kluisje, airconditioning,
balkon of terras • juniorsuites met zeezicht •
suites met woonkamer en aparte slaapkamer •
‘Relax’ kamers en suites met à-la-carte ontbijt in
gourmet restaurant, 5 min. massage per persoon
per nacht (10 nachten is 50 min. massage) en
dagelijkse aromatherapie tijdens de turndownservice • familiesuites met 2 aparte slaapkamers,
2 badkamers, gelegen in een hotelgedeelte aan de
andere kant van de straat, ondergronds verbonden
• presidentiële suites gelegen op de bovenste
verdieping, woonkamer, 2 aparte slaapkamers, 2
badkamers, gepersonaliseerde check-in, fles cava
bij aankomst, dagelijkse extra’s HONEYMOON •
upgrade naar hoger kamertype, onder voorbehoud
van beschikbaarheid • kingsize tweepersoonsbed
of Frans bed • schuimwijn en chocolade in de
kamer bij aankomst • 1x toegang tot het spacircuit
(per persoon/per verblijf) • honeymooncocktail
met hotelmanagement • romantisch ontbijt op de
kamer, de dag na aankomst PRIJS • vanaf € 95 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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Iberostar Selection Lanzarote Park
• Playa Blanca

star star star star star
De Iberostar Selection Lanzarote Park
ligt aan de promenade, vlakbij het
centrum van Playa Blanca. Het hotel
zorgt er op heel specifieke wijze voor
dat u kan genieten op de manier die
u wil. Zo is er een speciale zone voor
families en een Star Prestige enkel
toegankelijk voor volwassenen. Kinderen
kunnen zich dan weer laten gaan in
drie zwembaden, op de speeltuin en in
de miniclub. De zwembadzone biedt
u overigens een prachtig uitzicht over
Fuerteventura.
Centrale ligging • Panorama •
Trendy • Familie • All Inclusive
Hotelcode: HACE001
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LIGGING • gelegen op een landtong • aan een
baai met een klein wit zandstrand (licht aflopend
strand) • gelegen aan de boulevard • ca. 300 m
van het centrum van Playa Blanca • ca. 600 m van
winkels • ca. 400 m van restaurants en bars • ca.
15 m van het Playa Flamingo-strand • ca. 34 km
van de luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN
• 388 kamers • 3 halfronde gebouwen (Laguna,
Bahia, Star Prestige) met 3 verdiepingen • 6
liften • wifi in het hele hotel • salons • tuin • Star
Prestige zone: apart zwembad met bubbelbad •
verschillende zonneterrassen met hangmatten
en parasols • 3 zwembaden (waarvan 1 in de
Star Prestige zone) • ligbedden, handdoeken en
parasols aan de zwembaden RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
• snackbar ‘El Mirador’ • food truck • 2 bars:
‘Jameos Bar’ en ‘Sports Bar’ • ‘Star Prestige’
zone: buffetrestaurant ‘Star Prestige’, snackbar
‘Star Prestige Lounge’ en bar ‘Star Prestige’
met terras • gepaste kleding verplicht bij het
diner SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
aerobics • tafeltennis • tennis (1 court, mits
reservatie) • fitness • volleybal • gevarieerde
animatie: o.a. sport, shows en dans Tegen betaling:
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• wellnesscenter ‘Spa Sensations’ met massages
en schoonheidsbehandelingen • fietsen • in
de omgeving: watersporten, paardrijden ca.
25 km, golf ca. 40 km KINDEREN • Gratis: •
waterpark ‘Aquafun’ met waterspeeltoestellen
en glijbanen • ‘Funpark’ speeltuin • Star Camp:
‘Monkey’ van 4 t/m 7 jaar, ‘Dolphin’ van 8 t/m
12 jaar, ‘Eagle’ van 13 t/m 17 jaar • minidisco
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, airconditioning, satelliet-TV, telefoon,
kluisje, wifi, minibar (€), tegels, zithoek, terras
of balkon, landzicht, lateraal zeezicht of zeezicht
• familiekamers met aparte slaapkamer en
sofabed in de woonkamer • verschillende ‘Star
Prestige’ kamers (15+) mogelijk met toegang
tot de ‘Star Prestige’ zones (apart zwembad
met bubbelbad, terras met open bar, snackbar,
lounge bar) ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks
11:00-18:00 • schepijs • dranken inbegrepen bij
de maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier en
frisdranken (alcoholische) dranken 10:30-24:00
(volgens openingsuren bars) • dagelijks water op
de kamer PRIJS • vanaf € 75 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Costa Calero Thalaso & SPA
star star star star
Costa Calero is een groot
viersterrencomplex dat in het verlengde
ligt van de rustige jachthaven van Puerto
Calero. Maar liefst vier verschillende
types zwembaden telt dit hotel,
waarmee het zich meteen toont als
een waar zwemparadijs. Bovendien
liggen verschillende zonneterrassen
verdeeld over het hele terrein, zodat er
een veelvoud aan hoekjes en plekjes
ontstaat waar u van alle rust en privacy
kunt genieten tussen de palmbomen. De
kamers zijn bijzonder ruim en schoon,
terwijl de uitgebreide spa mee de zenfactor van dit hotel onderstreept.
All Inclusive • Buiten eten • Fijnproevers •
Tuin • Wellness • Centrale ligging
Hotelcode: HACE004

• Puerto Calero

LIGGING • rustig gelegen • ca. 3 km van het
strand in Puerto del Carmen • ca. 5 km van het
centrum van Puerto del Carmen (gratis shuttleservice naar Puerto Del Carmen) • ca. 150 m
van de haven van Puerto Calero met bars, restaurants en winkeltjes • bushalte op ca. 70 m
• ca. 15 km van de luchthaven van Lanzarote
FACILITEITEN • 340 kamers en suites • 3 gebouwen met 1 à 5 verdiepingen • 7 liften • wifi in het
hele hotel • tuin • zonneterras • 3 zwembaden
en 1 zoutwaterzwembad met kunstmatig zandstrand • ligbedden, parasols, handdoeken (borg)
aan de zwembaden • Tegen betaling: • internethoek
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • 2 buffetrestaurants met show-cooking
en met terras • 3 bars: pianobar, entertainmentbar en poolbar • gepaste kleding verplicht bij
het diner SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• aerobics • boogschieten • karabijnschieten •
tafeltennis • volleybal • jeu de boules • darts • fitness • dag- en avondanimatie Tegen betaling: • thalasso-spa met sauna, hamam, massage, ‘active’
zwembad (binnen en buiten) • biljart • fietsen
• watersporten: o.a. duiken, catamaran, kanoën,
snorkelen • in de omgeving: Puerto Del Carmen
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(ca. 3 km): o.a. bananenboot, waterfietsen,
waterski, jetski, paragliding KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • speeltuin • miniclub van 4
t/m 7 jaar, 10:30-13:00/15:00-17:00 • maxiclub
van 8 t/m 12 jaar, 10:30-13:00/15:00-17:00 Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
en suites beschikken over een bad/douche,
haardroger, airconditioning, telefoon, satelliet-tv
met muziekkanaal, kluisje (€), wifi, kleine koelkast, terras • kamers met tuinzicht of zeezicht
mogelijk • keuze uit verschillende familiekamers met 2 slaapkamers, juniorsuites en suites
• extra service voor de select suites: badjas, slippers, gevulde minibar bij aankomst, Nespresso®
machine, handdoeken aan het zwembad ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet met show-cooking • laat
continentaal ontbijt 10:30-12:00 • snacks 12:0018:00/21:30-24:00 • dranken tijdens de maaltijden: een selectie van bier, wijn, frisdranken en
water • een selectie van internationale (alcoholische) dranken 10:00-1:00 Sport en ontspanning •
gratis toegang tot het wellnesscenter (1x per persoon per verblijf ) PRIJS • vanaf € 58 pp/nacht in
kamer en ontbijt

CANARISCHE EILANDEN | LANZAROTE

Secrets Lanzarote Resort & Spa
star star star star star
Dit adults only-hotel in de jachthaven
van Puerto Calero werd recent volledig
onder handen genomen. Het resultaat
is fantastisch: een wit complex met een
rustgevende vibe en een romantisch
uitzicht over de Atlantische Oceaan.
Verder geniet u er van diverse
zwembaden, restaurants, bars en tal van
andere faciliteiten. Bovendien kunt u er
kiezen uit een resem aan kamertypes met
uitzicht op de tuinen, bergen of oceaan.
Adults only • Buiten eten •
Moment met twee • Panorama
Hotelcode: HACE010

CANARISCHE EILANDEN | LANZAROTE

• Puerto Calero

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
klein vulkanische strand • ca. 500 m van het
centrum van Puerto Calero • ca. 500 m van
bars, restaurants en winkeltjes • ca. 15 km van
de luchthaven van Arrecife FACILITEITEN •
335 kamers • hoofdgebouw met 3 verdiepingen
• liften • wifi in het hele hotel • bibliotheek •
tuin • zonneterrassen • binnenzwembad • 4
verwarmde zwembaden • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan zwembad • Tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
‘World Café’ • 5 à-la-carterestaurants: ‘Portofino’
(Italiaans), ‘Oceana’ (vis en zeevruchten),
‘Barefoot Grill’ (lichte lunch), ‘Bluewater Grill’
(steakhouse), ‘Gohan’ (sushi) • 6 bars: pianobar,
lobbybar, poolbar, sunbar, sportbar en koffiebar •
roomservice • gepaste kleding verplicht SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad, sauna • fitness • paddle tennis
• tennis • volleybal • pool bike • aqua step Tegen
betaling: • wellnesscenter: stoombad, massages
en schoonheidsbehandelingen • fietsen •
catamaran • duiken LOGIES • alle kamers en
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suites beschikken over een bad/douche, badjas,
badslippers, satelliet-TV, telefoon, tablet, zithoek,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
airconditioning, terras of balkon • kamers met
tuinzicht, zwembadzicht en zeezicht mogelijk
• keuze uit verschillende juniorsuites, suites
met aparte woonkamer en suites met directe
toegang tot het zwembad • ‘Preferred Club’
services: gepersonaliseerd in- en uitchecken,
exclusieve conciërgeservice, minibar in de
kamer met frisdrank en bier, superieure
badkamerset, dagelijks ontbijt in privérestaurant,
privésolarium, kussenmenu, privézwembad
voor Preferred Clubgasten, butlerservice in de
Preferred Clubruimtes. services in de Preferred
Club Lounge: snacks in de namiddag, toegang
tot computers, exclusieve lounge, dagelijks
continentaal ontbijt ALL INCLUSIVE met toeslag
• Eten & drinken • ontbijt, lunch, dinerbuffet •
snacks • een selectie van lokale en internationale
(alcoholische) dranken • minibar dagelijks
bijgevuld met frisdrank, mineraalwater en bier •
roomservice • service aan het zwembad PRIJS •
vanaf € 76 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotel Fariones
star star star star star
Dit hotel is een icoon en hét symbool
van het toerisme op Lanzarote. Het is
het eerste dat er werd gebouwd en heeft
sindsdien een uitstekende reputatie
opgebouwd. Na een grondige renovatie
opende het in 2020 opnieuw de deuren
op een van de meest prestigieuze
locaties van het eiland: in het centrum
van Puerto del Carmen met directe
toegang tot een idyllische baai. De meest
indrukwekkende realisatie is misschien
wel het overloopzwembad. Omgeven
door palmen vloeit het als het ware over
in de Atlantische Oceaan.

• Puerto del Carmen

LIGGING • direct aan de 2 fijnzandstranden van
Playa Chica en Playa Grande • ca. 100 m van bars
en restaurants • ca. 500 m van het centrum van
Puerto del Carmen • ca. 9 km van de luchthaven
van Lanzarote FACILITEITEN • 213 kamers
• 4 verdiepingen • lift • wifi in het gehele hotel
• 1 zwembad • 2 (verwarmbare) bubbelbaden
• ligbedden, handdoeken en parasols aan het
zwembad • Tegen betaling: • ligbedden, matrasjes en
parasols aan het strand • dakterras met zwembad
(inbegrepen voor suites en relax kamers) •
winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
• 2 à-la-carterestaurants: o.a. aziatisch en lokale
keuken • 4 bars: pianobar, poolbar, ‘Doña Juana
Cave’ • beach club (seizoensgebonden) SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • in de omgeving:

Sport Center Fariones op 100 m: fitness
• in de omgeving: Sport Center
Fariones op 100 m: binnenzwembad, tennis,
paddle; watersporten (duikcenter rechtover
hotel), fietsen, golf LOGIES • alle kamers en
suites beschikken over douche, haardroger,
telefoon,flatscreen-tv, zithoek, minibar (water
en snacks, dagelijks aangevuld), balkon of
terras • keuze uit verschillende juniorsuites
en suites • relax kamers met bubbelbad
op het terras • suites met 2 slaapkamers, 2
badkamers en jacuzzi mogelijk HONEYMOON
• upgrade naar superior kamer (afhankelijk van
beschikbaarheid) • schuimwijn en chocolaatjes
op de kamer bij aankomst • romantisch ontbijt
op de kamer, de ochtend na aankomst PRIJS •
vanaf € 141 pp/nacht in kamer en ontbijt

Tegen betaling:

Buiten eten • Centrale ligging •
Mooi strand • Trendy
Hotelcode: HACE003
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Seaside Los Jameos Playa
star star star star
Dit hotel bezorgt elke leeftijd en elke
reiziger een onvergetelijke tijd. Denk
aan twee open-luchtzwembaden, een
tropische tuin, frisse kamers en voeg
daar een verzorgde service en lekker
eten aan toe. ‘s Avonds dineert u op een
prachtig buitenterras in een decor van
palmbomen en waterpartijen.
Familie • Moment met twee • Fijnproevers •
Buiten eten • All Inclusive • Tuin • Wellness
Hotelcode: HACE007

CANARISCHE EILANDEN | LANZAROTE

• Puerto del Carmen

LIGGING • rustig gelegen • door de boulevard
gescheiden van het zandstrand • dicht bij enkele
restaurants, bars en winkeltjes • ca. 2 km van
het centrum van Puerto del Carmen • ca. 3,5 km
van de oude haven • ca. 4 km van de luchthaven
van Lanzarote FACILITEITEN • 530 kamers
• hoofdgebouw en bijgebouwen met 3 of 4
verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele hotel •
salons • bibliotheek • afgescheiden zonneterras
voor naturisme • 2 zwembaden (1 verwarmd) in
een tropische tuin van 22.000 m² • ligbedden,
parasols, matrasjes en handdoeken (borg) aan
de zwembaden • Tegen betaling: • internethoek
• winkeltje • kapper • ligbedden en parasols
aan het strand RESTAURANTS EN BARS •
buffetrestaurant met terras en show-cooking •
bars: pianobar, bar voor shows/disco, poolbar,
snackbar • gepaste kleding verplicht SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • sauna en stoombad
(gratis tussen 15:30-19:30, maandag-zaterdag)
• fitness • groot schaakspel • tafeltennis • jeu
de boules • boogschieten • beachvolleybal •
aerobics • minigolf • uitgebreide animatie
overdag en ‘s avonds (shows, dans...) • themaavonden Tegen betaling: • Seaside wellness- en
beautycenter met behandelingen en massages
• tennis (4 courts waarvan 2 met verlichting)
KINDEREN • Gratis: • verwarmbaar plonsbad
en een apart kinderbad • speeltuin • miniclub
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van 4 t/m 12 jaar, 10:30-13:00/15:0017:00 (maandag-zaterdag) Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers en suites
beschikken over een bad/douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv met muziekkanaal, wifi,
zithoek, minibar (op aanvraag, €), koffieen theezetfaciliteiten, kluisje (€), tegels,
airconditioning (weersafhankelijk), terras
• kamers met tuinzicht, zwembadzicht
en lateraal zeezicht mogelijk • keuze uit
superiorkamers, familiekamers en juniorsuites
met gerenoveerde badkamer PRIVILEGES •
1/2 fles wijn en water ALL INCLUSIVE met
toeslag • Eten & drinken • ontbijt- en dinerbuffet
• lunch met warm en koud buffet 13:00-15:00
• thema-buffetten en show-cooking • dranken
bij de maaltijden inbegrepen: bier, huiswijn
• afternoon tea, pannenkoeken en wafels
aan de snackbar 15:00-17:00 • selectie van
internationale (alcoholische) dranken: water,
thee, koffie, frisdranken, bier, wijn, cocktails,
sterke dranken 11:00-23:00 Sport en ontspanning •
sauna en stoombad (gratis tussen 15:30-19:30,
maandag-zaterdag) • fitness • groot schaakspel
• tafeltennis • jeu de boules • boogschieten
• beachvolleybal • aerobics • minigolf •
uitgebreide animatie overdag en ‘s avonds
(shows, dans...) • thema-avonden PRIJS • vanaf
€ 79 pp/nacht in kamer en ontbijt

Corralejo

ATLANTISCHE OCEAAN

Fuerteventura

Puerto del Rosario
Caleta de Fuste

Door haar parelwitte stranden en felblauwe zee wordt
Fuerteventura ook wel de Caraïben van Europa genoemd. In het
zuiden van dit eiland met zon, zee, strand en wind vindt u de
mooiste stranden en de meeste hotels.

FUERTEVENTURA

Costa Calma
Morro Jable

Onze tips
Het meest zuidelijke punt van Fuerteventura
bestaat uit het schiereiland Jandia waar de
bounty-achtige stranden zo lijken weggeplukt
uit de Caraïben

Fuerteventura is een walhalla voor
windsurfen. Het strand van Sotavento is dé
plaats bij uitstek voor zowel beginnende als
professionele windsurfers.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u30 • TIJDSVERSCHIL 1u vroeger dan in België
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Bezoek de 70 miljoen jaar oude grotten
van Ajuy. Het is een fascinerende ervaring
om hier binnen te gaan, indrukwekkende
basaltrotsen badend in een groenachtige
kleur.

Secrets Bahia Real Resort & Spa
star star star star star
In een idyllische natuurlijke omgeving
is Secrets Bahía Real op Fuerteventura
een nieuwe resort-oase die haar gasten
de meest unieke en onvergetelijke
ervaringen biedt. Ontworpen voor
volwassenen tot in de kleinste details
om een superieure rust te garanderen
en maximaal te genieten. Geniet van
een onvergetelijke vakantie met een
voortreffelijke en gevarieerde keuze aan
drankjes en snacks in de bars, perfect in
combinatie met een moment van rust
en ontspanning aan de rand van het
zwembad, in de tuinen of met de oceaan
als achtergrond.
Adults only • Mooi strand • Buiten eten •
Wellness • Excellente service
Hotelcode: HFUE003

CANARISCHE EILANDEN | FUERTEVENTURA

• Corralejo

LIGGING • rustig gelegen • directe toegang
tot het zandstrand met beach club • ca.
1,7 km van het centrum van Corralejo • ca.
35 km van de luchthaven van Fuerteventura
FACILITEITEN • 242 kamers en suites • 3
verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele hotel
• tropische tuinen • 2 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden
en aan het strandgedeelte direct vóór het
hotel • Tegen betaling: • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
„Market Café” • 5 à-la-carterestaurants: „Ólio”
(mediterraans), „Chozo” (lokale keuken),
„Himitsu” (Teppanyaki & aziatisch), „Seaside
Grill” (vis en zeevruchten), „Nebbiolo Ristorante”
(Italiaans) • 1 à-la-carterestaurant aan het strand
„The Bay Lounge” • 4 bars • roomservice 24/7 (€)
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• 1x per verblijf toegang tot “Spa by natura
Bissé” (3000 m²) met overdekt zwembad, sauna,
stoombad, groot openluchtbubbelbad Tegen
betaling: • beautycenter • “Spa by Natura Bissé”:
behandelingen en massages, bubbelbad, hamam
• in de omgeving: o.a. wind- en kitesurfen,
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duiken, mountainbiken, vissen, zeilen LOGIES
• alle juniorsuites en suites beschikken over bad/
douche, badjas, slippers, haardroger, turndown
service, telefoon, satelliet-tv, kluisje, minibar
(€), koffie- en theezetfaciliteiten, airco, balkon
of terras • kamers met zwembadzicht, lateraal
zeezicht en zeezicht mogelijk • Preferred Club
services: gepersonaliseerd in- en uitchecken,
exclusieve conciërgediensten, kamers met
de beste ligging, minibar op de kamer met
frisdrank, water en lokaal bier, koffiezetapparaat
op de kamer, superior badkamerpakket, dagelijks
ontbijt in het privégedeelte van het restaurant,
kussenmenu, butlerservice in de Preferred
Club-ruimtes ALL INCLUSIVE met toeslag •
Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
welkomstcocktail en verfrissende handdoek
• verse fruitsappen en onbeperkt frisdrank •
onbeperkt selectie van (inter)nationale dranken •
minibar dagelijks bijgevuld met frisdrank, water
en lokaal bier • bediening aan het zwembad • 24/7
conciërgeservice en roomservice (servicekost
€10) • livemuziek ‘s avonds PRIJS • vanaf € 119
pp/nacht in kamer en ontbijt

Sheraton Fuerteventura
star star star star star
Het hele gezin beleeft een wonderlijke
tijd in dit hotel van de gerenommeerde
Sheraton keten. De kinderen vertoeven
in de miniclub of in het afzonderlijk
zwembad… Terwijl u geniet van het
indrukwekkende witte zandstrand,
een partijtje golf op de 18-holes
green, of van één van de vele
behandelingen in de wellness.
Mooi strand • Moment met twee •
Fijnproevers • Golf • Buiten eten
Hotelcode: HFUE006

• Caleta de Fuste

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca.
4 km van het centrum van Caleta de Fuste • ca.
200 m van een winkelcentrum • ca. 8 km van
de luchthaven FACILITEITEN • 266 kamers
• 5 verdiepingen • wifi in openbare ruimtes
en in de kamers • 3 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden •
Tegen betaling: • ligbedden en parasols aan strand
• hydrothermaal binnenzwembad (zout water,
in het spacenter) RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt- en dinerbuffet • lunchbuffet in restaurant
Los Arcos of à-la-carte in La Veranda (volgens
de bezetting) • buffetrestaurant met terras
• 2 themarestaurants (diner, tegen betaling,
met reservatie): El Faro (spaanse keuken) en
Wok-N-Zen Pan Asian (Oosters) • dress code:
‘elegant smart casual’ • pianobar (lobby) en
poolbar • roomservice 07:00-22:30 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • beachvolleybal
• basketbal • fitness (16+) • regelmatig live

pianomuziek Tegen betaling: • minigolf • tennis
(1 court) • spacenter (18+, ca. 1000 m²): o.a.
sauna, hamam, massages en verschillende
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
o.a. Fuerteventura Golf Club (18 holes,
shuttleservice, met reservering) KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • speeltuin • miniclub 4
t/m 12 jaar, meerdere uren per dagen, 6 dagen
per week • ouders die hun kind in miniclub
laten spelen, worden om een telefoonnummer
gevraagd Tegen betaling: • kindermenu in La
Veranda Pool Restaurant LOGIES • alle kamers
en suites beschikken over een bad, douche,
haardroger, badjassen, satelliet-tv, telefoon,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
strijkfaciliteiten, ventilator, airconditioning,
zithoek en balkon of terras • kamers met
zeezicht en juniorsuites mogelijk • keuze uit
verschillende familiekamers PRIJS • vanaf € 80
pp/nacht in kamer en ontbijt
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Iberostar Selection Fuerteventura Palace
star star star star star
Dit gerenoveerde hotel gelegen aan het
25 km lange zandstrand van Jandía is het
perfecte toevluchtsoord voor wie tot rust
wil komen onder een altijd blauwe hemel.
De service is hier van hoge kwaliteit, de
compleet gerenoveerde kamers zijn ruim
en modern, de buffetten uitgebreid en
gevarieerd. Geniet er van de Star Prestige,
die een privélounge met zonneterras,
Balinese bedden en tal van exclusieve
voordelen biedt.
Trendy • Fijnproevers •
All Inclusive • Wellness
Hotelcode: HFUE002

CANARISCHE EILANDEN | FUERTEVENTURA

• Jandía

LIGGING • direct aan het zandstrand • strand
bereikbaar via verschillende trappen • strand en
hotel gescheiden door promenade • ca. 1,5 km
van het centrum van Jandia • ca. 3 km van het
vissersdorpje Morro Jable • ca. 80 km van de
luchthaven van Fuerteventura FACILITEITEN •
437 kamers • hoofdgebouw met 8 verdiepingen
• 6 liften • high speed wifi in het hele hotel •
zonneterrassen • 4 zwembaden: waarvan 1
exclusief voor Star Prestige • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice • ligbedden en
parasols aan strand RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant •
Teppanyaki restaurant • 3 bars: lobbybar, pool-/
snackbar en salonbar • dieetmaaltijden (op
aanvraag) • gepast kleding verplicht tijdens
het diner • roomservice 24/7 (€) SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • aerobics •
aquagym • fitness • internationale animatie
overdag en ‘s avonds Tegen betaling: • ‘SPA
Sensations’ wellnesscenter: o.a. watercircuit
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en behandelingen • tennis (1 court, Iberostar
Playa Gaviotas) • in de omgeving: o.a. duiken
(duikcentrum), zeilen, jetski en windsurfen
KINDEREN • Gratis: • ‘Star camp’ activiteiten
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, badjas, kussenmenu, wifi,
telefoon, satelliet-tv, kluisje, airconditioning,
minibar (€), koffiezetapparaat, balkon/terras
• kamers met bergzicht, lateraal zeezicht en
frontaal zeezicht mogelijk • kamers met gedeeld
zwembad • Star Prestige kamers met badjas en
met VIP card voor toegang tot de adults only
VIP-zone met zwembad, open bar, chill-out zone
met Balinese bedden, balkon en zeezicht ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet met show-cooking • laat
continentaal ontbijt 10:30-13:00 • 1x per verblijf
diner mogelijk in het Teppanyaki restaurant •
snacks: cake 16:00-18:00 • afternoon tea: 16:0018:00 • lokale en internationale (alcoholische)
dranken 10:30-01:00 PRIJS • vanaf € 105 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Sevilla

COSTA DE LA LUZ

Spaans Vasteland

Rota

Málaga

Jerez de la Frontera

Cádiz

Temperamentvolle steden, een zonovergoten kustlijn en een heerlijk
mediterraan klimaat. Het zuiden van Spanje kent veel contrasten waar
genoeg te beleven valt. Van een bezoek aan het wereldberoemde Alhambra
in Granada tot shoppen in Marbella of een wandeling in de Sierra Nevada.

Novo Sancti Petri

Marbella
Chiclana de la Frontera
Benalup

ATLANTISCHE
OCEAAN

Gibraltar

Tarifa

MIDDELLANDSE
ZEE

MAROKKO

Onze tips
Ronda, de indrukwekkende stad gelegen
als adelaarsnest op een rots, die in tweeën
wordt gesplitst door een diepe kloof. Vanop
de Puente Nuevo heeft u een adembenemend
zicht op de kloof.

Kuier in het gezellige centrum van Nerja en
geniet van de zonsondergang op het balkon
van Europa of bezoek de duizenden jaren
oude grotten van Nerja met indrukwekkende
stalactieten en stalagmieten.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u45 • WANNEER BEZOEKEN hele jaar
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Van de geest van Dani Garcia komt een
dynamische draai aan tapas. Restaurant Bibo,
in Marbella, is gemaakt voor diegenen die
hunkeren naar het avontuurlijke.

Finca Cortesín Golf & Spa
star star star star star
Finca Cortesin Golf & Spa is een
wonderlijke verblijfplaats, omgeven
door groen en geïnspireerd op de
typische architectuur van Andalusië.
De voorzieningen zijn indrukwekkend,
de service is onberispelijk, de sfeer
ongeëvenaard. Niet voor niets riep
Condé Nast Traveler het hotel uit tot
het beste van Spanje. Alles klopt hier
gewoon: grote kamers met torenhoge
plafonds, een beach club met een
achtergrond die u de adem afsnijdt, een
spa zoals u er zelden een ziet.
Wellness • Golf • Fijnproevers •
Excellente service

• Casares - Marbella

LIGGING • rustig gelegen • ca. 1,5 km
van het openbaar zandstrand • ca. 10 km
van het centrum met restaurants, bars en
winkeltjes • shuttleservice naar de beach club
• ca. 90 km van de luchthaven van Malaga
FACILITEITEN • 67 kamers en 8 villa’s • wifi in
het hele hotel • bibliotheek • tuin (23.000 m²) • 3
zoutwaterzwembaden • beach club (op 1,5 km)
met infinity pool en restaurant (gratis ligstoelen
en handdoeken) • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt, lunch en diner à la carte • 3 à-la-carte
restaurants: El Jardin de Lutz (mediterraans),
Kabuki raw (Japans), Don Giovanni (Italiaans) •
1 bar: Blue Bar • beach club, 1 pool restaurant
• roomservice • gepaste kleding verplicht

Hotelcode: HAGP014

SPANJE | COSTA DEL SOL
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter (2.200m²): binnenzwembad,
stoombad, sneeuwgrot, sauna, hamam • fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter (2.200m²):
massages en schoonheidsbehandelingen •
yoga & meditatiecenter • 18 holes golf met Jack
Nicklaus golfacademy • tennis • in de omgeving:
watersporten, paardrijden KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, regendouche, haardroger,
telefoon, iPod®-docking station, dvd-speler,
flatscreen-tv, zithoek, kluisje, marmeren vloer,
airconditioning, balkon of terras • verschillende
suites mogelijk met aparte woonkamer •
familiekamers met 2 slaapkamers, 2 badkamers
en woonkamer beschikbaar PRIJS • vanaf € 291
pp/nacht in kamer en ontbijt

Ikos Andalusia
star star star star star
Dit hotel is het eerste van het
bekroonde Ikos Resorts op Spaanse
bodem. Bestemming is dit keer hartje
Andalusië, aan de Spaanse Costa del
Sol, vlakbij Marbella en Estepona. De
minimalistische stijl van de kamers,
het mooie evenwicht tussen privacy
en ambiance, de eindeloze tuinen, de
stranden voor de deur. Allemaal zijn ze
aanwezig, terwijl het Infinity Lifestyleconcept andermaal de troefkaart
is: zowat alles is tijdens uw verblijf
inbegrepen. Vooral de gastronomie
verdient een extra vermelding. Zeven
restaurants nemen u mee op een
fantastische culinaire reis langs alle
uithoeken van de wereld. In enkele
daarvan draagt het menu zelfs het
signatuur van een Michelin-chef.
Mooi strand • Familie • All Inclusive •
Fijnproevers • Sterrenchef • Watersport
Hotelcode: HAGP007

• Estepona

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het kiezelstrand • ca. 10 km van het centrum van Estepona
• ca. 75 km van de luchthaven van Malaga
FACILITEITEN • 411 kamers en suites • wifi in
het hele hotel • tuin • zonneterrassen • 7 zwembaden • 1 binnenzwembad • ligbedden, parasols,
matrasjes en handdoeken aan zwembad en strand
• Tegen betaling: • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • mediterraans buffetrestaurant ‘Flavors’
• 6 à-la-carterestaurants (mits reservatie): ‘Ouzo’
(Grieks, menu gecreërd door Michelin sterrenchef Lefteris Lazarou), ‘Fresco’ (Italiaans,
menu gecreërd door Michelin sterrenchef Ettore
Botrini), ‘Provence’ (Frans, menu gecreërd door
Michelin sterrenchef Anthony Jehanno), ‘Anaya’
(Aziatisch, menu gecreërd door chef Katsu),
‘Oliva’ (Spaans), ‘Beach Club’ • 5 bars • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• ‘adults only’ wellnesscenter (16+): binnen- en
buitenzwembad, bubbelbad, stoombad, sauna •
MINI Car adventure: gratis auto voor 1 dag (mits
reservatie) • gratis green fee (“handicap certificaat” - golf licentie vereist), geldig eenmaal per
verblijf/per volwassene, inclusief een gedeelde
buggy - niet inclusief vervoer naar de golfclub &
golfmateriaal) • tennis (2 courts met verlichting)
• aerobic • aquagym • basketbal • beachvolleybal • yoga • kanoën (1x/dag 20 min) • fitness •
duiklessen in het zwembad • mountainbiken •
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paddle (1x/dag 20 min) • waterfietsen (1x/dag 20
min) • pilates • Zumba® • livemuziek en shows
Tegen betaling: • ‘adults only’ wellnesscenter (16+):
diverse massages en behandelingen • privé bootexcursies • waterskiën • voetbal-, tennis-, zeil-,
windsurfacademie KINDEREN • Gratis: • aparte
kinder- en babyzwembaden • miniclub van 4 t/m
11 jaar • teenclub van 12 t/m 17 jaar • 30 min./
dag kinderopvang op het strand van 4 t/m 12
jaar • buitenspeeltuin • babyfoon (op aanvraag,
volgens beschikbaarheid) • kindermenu Tegen
betaling: • crèche (4 maand tot 4 jaar) • babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken over
douche, haardroger, badjassen en slippers, airconditioning, smart tv, wifi, telefoon, kluisje,
minibar (zie ook all inclusive), Nespresso®apparaat, koffie-en theezetfaciliteiten, tegels, balkon met tuinzicht • kamers met zwembadzichte
en zeezicht mogelijk • keuze uit verschillende
juniorsuites en suites ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet of à
la carte • diner in de 6 à-la-carterestaurants (met
reservering) • Dine Out Service: diner in lokale
restaurants (met reservering) • bediening aan
het zwembad en strand • lokale en internationale
(alcoholische) dranken in de bars • wijnkelder
met 300 wijnen (lokaal en internationaal) • dranken in de minibar (dagelijks aangevuld) PRIJS
• vanaf € 191 pp/per nacht in kamer en ontbijt
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Anantara Villa Padierna Palace
star star star star star
Een uitgestrekt resort in palazzostijl op
een schilderachtige locatie in Andalusië’s
“Gouden Driehoek” tussen Marbella,
Benahavís en Estepona, is dit elegante
heiligdom genesteld in Toscaanse
tuinen en beschikt over meer dan 1.200
originele werken van Italiaanse en
Andalusische kunst. Kies uit 138 ruime
kamers, suites en villa’s en profiteer van
de luxe vrijetijds- en wellnessfaciliteiten
faciliteiten direct voor de deur met de
22.000 m² grote Racquet Club en de
weelderige Anantara Spa.
Golf • Tennis • Wellness • Fijnproevers

LIGGING • rustige ligging • gelegen in een
groene omgeving • gelegen op 6 min. rijden
van het strand • ca. 11 km van Puerto Banús
met bars, restaurants en winkeltjes • ca. 18
km van het centrum van Marbella • ca. 55 km
van de luchthaven van Malaga FACILITEITEN
• 132 kamers, suites en villa’s • liften • wifi in
het hele hotel • tuin • zonneterrassen • binnenzwembad • zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad
• Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice •
beachclub “By the Sea” RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt à la carte • 5 à-la-carterestaurants: La Loggia (mediterraans), La Pérgola,
99 Sushi Bar & Restaurant (Japans), Beach
Club, Hole 55 • 1 bar • roomservice • gepaste
kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter

Hotelcode: HAGP015

SPANJE | COSTA DEL SOL

• Benahavís
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Anantara Spa: 10 behandelkamers, zeezout
hamam, Griekse en Finse sauna’s, laconium,
aromatische spacircuit met 3 stoom aromatherapie baden, verwarmd binnenzwembad,
ijsbad, floatarium, massages en schoonheidsbehandelingen • Flamingos Golf Club: 3 x 18
holes o.a. Flamingos, Tramores, Alferini • Villa
Padierna Racquet Club (tennis & paddle) • in
de omgeving: paardrijden KINDEREN • Gratis:
• miniclub (hoogseizoen en vakantieperiodes)
LOGIES • alle kamers beschikken over bad,
regendouche, badjas, badslippers, haardroger,
telefoon, flatscreen-tv, Nespresso®-apparaat,
zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning,
balkon/terras • juniorsuites met aparte woonkamer beschikbaar • keuze uit verschillende
suites en ruime familiekamers PRIJS • vanaf
€ 131 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotel Guadalmina, managed by Barceló Hotel Group
star star star star
Hotel Guadalmina ligt direct aan zee in
het exclusieve gebied van Gualdamina
Baja, Marbella. Gelegen aan de Costa
del Sol, op slechts 15 km van Marbella
en naast de Guadalmina Golfbaan, is
dit hotel perfect om te genieten van
een vakantie met uw partner of familie
en ideaal voor golfliefhebbers. De
lichte kamers, waarvan de meeste met
uitzicht op zee, hebben allemaal een
terras. Geniet van de voortreffelijke
Andalusische keuken in de à la carte en
buffetrestaurants of ontspan in de Pool
Bar naast het schitterende zwembad met
uitzicht op zee.

• Marbella

LIGGING • aan het zandstrand • omringd door
de golf van Guadalmina • ca. 6 km van Puerto
Banus • ca. 13 km van het centrum van Marbella
• ca. 65 km van de luchthaven van Malaga
FACILITEITEN • 178 kamers • hoofgebouw met
3 verdiepingen • wifi in het hele hotel • tuin •
zonneterrassen • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant Mediterráneo • 2 à-lacarterestaurants • 2 bars • roomservice SPORT

EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen beta• wellnesscenter: massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: Real Club de
Golf Guadalmina LOGIES • alle kamers en suites beschikken over bad of douche, haardroger,
airco, telefoon, flatscreen tv, gratis wifi, minibar
(€), kluisje, terras of balkon • kamers met zeezicht mogelijk • juniorsuites en suites met bubbelbad en directe toegang tot het strand voorhanden PRIJS • vanaf € 66 pp/nacht in kamer
en ontbijt

ling:

Golf • Wellness • Familie • Mooi strand
Hotelcode: HAGP017
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Iberostar Selection Marbella Coral Beach
star star star star
Dit resort met een topligging vlakbij
het strand en op slechts één kilometer
van Puerto Banús. U geniet van een
uitstekende service en bent overal
omringd door palmbomen, exotische
binnenpleintjes en tropische vijvertjes.
De met warme pastelkleuren afgewerkte
kamers en suites zijn erg stijlvol
gerenoveerd en bieden u een balkon
dat uitkijkt op de omgeving. De
gemeenschappelijke ruimtes zijn een
harmonieuze mix van Arabische en
Andalusische invloeden. Geniet van de
gastronomische buffetten, showcooking
en het beste uit de mediterrane en
Aziatische keuken.
Centrale ligging • Trendy •
Moment met twee •
All Inclusive • Wellness

LIGGING • ca. 50 m van het korrelig zandstrand
• ca. 4 km van het centrum van Marbella • ca.
1 km van Puerto Banús • ca. 55 km van de
luchthaven van Málaga FACILITEITEN • 172
kamers, juniorsuites en suites • 4 verdiepingen
• 2 liften • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden:
1 in de tuin (verwarmd) en 1 in de ‘Seasoul
beachclub’ • ligbedden, handdoeken en
parasols aan het zwembad • Tegen betaling: •
wasserijservice • ligbedden en handdoeken
aan het zwembad in de ‘Seasoul Restaurant
& Beach Club’ RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant:
‘Alhambra’ met show-cooking, gepaste kleding
gewenst • ‘Seasoul Restaurant & Beach Club’
met terras (mediterraans en vis): lunch en diner
(weersafhankelijk) • snackbar aan het zwembad
met terras, met bar voor gasten in all inclusive
• bar • roomservice 08:00-23:00 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • avondanimatie met
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Spa
Sensations’: o.a. massage, sauna, stoombad
en bubbelbad • in de omgeving: golf ca. 2

Hotelcode: HAGP003
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• Marbella
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km, watersporten aan het strand KINDEREN
• Gratis: • kinderbad LOGIES • alle kamers en
suites beschikken over een bad, haardroger,
airconditioning/verwarming, kluisje, telefoon,
radio, satelliet- tv, wifi, minibar (€, zie all
inclusive), zithoek, tegels, balkon of terras •
kamers met lateraal zeezicht mogelijk • keuze
uit verschillende themakamers o.a. Cinema
kamer • kamers met gedeeld zwembad • kamers
op de hoogste verdieping met bubbelbad op
het terras en suites met woonkamer en aparte
slaapkamer voorhanden ALL INCLUSIVE met
toeslag • Eten & drinken • ontbijt- en dinerbuffet
• lunchbuffet of à la carte volgens bezetting •
dranken inbegrepen bij de maaltijden: water,
tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • snacks
10:30-13:30/15:30-19:00
•
(alcoholische)
dranken 10:30-24:00 (volgens openingsuren
bars) • ijsjes • water, bier en frisdranken in de
minibar • dranken, maaltijden en ligbedden
in de ‘Seasoul Restaurant & Beach Club’ zijn
niet inbegrepen PRIJS • vanaf € 75 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Don Pepe, A Gran Meliá Hotel
star star star star star
Dit tophotel heeft een prachtige
ligging, direct aan het strand en
op wandelafstand van de haven en
het centrum van het glamoureuze
Marbella. Een warme gastvrijheid en
een uitmuntende service gaan hier
hand in hand. Al even verfijnd is de
gastronomische keuken waarin de beste
ingrediënten en tradities van Andalusië
verwerkt worden tot culinaire pareltjes.
De ruime, stijlvolle kamers dragen alleen
maar bij tot het exclusieve gevoel.
Fijnproevers • Tuin • Golf •
Watersport • Excellente service
Hotelcode: HAGP020

• Marbella

LIGGING • aan het strand en de promenade •
ca. 500 m van het centrum van Marbella • ca.
6 km van Puerto Banús • ca. 50 km van de luchthaven van Málaga FACILITEITEN • 194 kamers,
juniorsuites en suites • hoofdgebouw met 8
verdiepingen, 3 liften • wifi in het hele hotel •
tuin • binnenzwembad met bubbelbad (16+, verwarmd: 24°C) • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • exclusieve lounge met terras, voorbehouden aan ‘Red
Level’ gasten met drankjes/snacks, internethoek, concierge, bibliotheek • Tegen betaling: •
kapper • wasserijservice • winkeltjes • Balinese
bedden aan de zwembaden RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • ontbijtbuffetrestaurant ‘Veranda’ met show-cooking en terras •
à-la-carterestaurants: ‘Tahini Restaurante &
Sushi Bar’ (Japans, met terras en zeezicht),
‘ERRE Winery Grill&Errechu’ (vleesspecialiteiten), poolbar/restaurant, ‘Cappuccino’ Grand
Café (cocktails en snacks), ‘Bardot’ grill aan het
zwembad (lunch), ‘Andrey Lobby & Terrace Bar’
(Spaans specialiteiten en cocktails) • poolbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • sportcomplex met fitness (24/7) • sauna
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• bubbelbad • hamam • 1 avond per week: dans,
livemuziek en avondshows, dagelijks in augustus Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Tacha Beauty
& Wellness Center’: o.a. massages en kuren •
tennis (2 courts) • paddle tennis (2 courts) • in
de omgeving: o.a.: golf (korting op green fees)
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad/douche, badjassen,
haardroger, wifi, telefoon, flatscreen satelliet-tv,
zithoek, kluisje, minibar (€), tegels (marmer),
airco, verwarming. (babybed niet mogelijk bij
maximale bezetting van de kamer) • kamers
met balkon en zeezicht mogelijk • keuze uit
verschillende Red Level kamers met extra services: welkomstgeschenk, privé in- en uitchecken,
persoonlijke conciërgeservice, toegang tot de
‘Red Level’ lounge: dagelijks ontbijtbuffet (in de
zomer), drankjes, aperitieven, canapés (11:0021:00), open bar met Spaanse drankjes (18:0020:00), bibliotheek, tv, dagelijkse pers, muziek
en bordspellen, laptops met internet, voorbereiding van bagage, aroma menu, Clarins-Paristoiletartikelen PRIJS • vanaf € 135 pp/nacht in
kamer en ontbijt
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Puente Romano Beach Resort
star star star star star
Wegdromen bij het uitzicht op de
golfbanen en jachthavens aan de Costa
del Sol? Het kan in dit luxeresort,
prachtig gelegen aan het strand en
eigentijds ingericht met een knipoog
naar de oude Andalusische stijl. Een
zalig moment met twee beleeft u in
de Six Senses Spa, daarna kiest u uit
liefst 14 restaurants. Het aanbod is erg
ruim, tot een chocolade- of glutenvrij
restaurant toe.

LIGGING • gelegen aan de promenade • aan
het zandstrand • ca. 3 km van het centrum
van Marbella met restaurants, bars en winkeltjes • ca. 55 km van de luchthaven van Málaga
FACILITEITEN • 180 kamers en 2 villa’s •
hoofdgebouw met 3 verdiepingen en bijgebouwen met 1-3 verdiepingen • wifi in het hele hotel
• tuin • zonneterrassen • 3 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling: • kapper • wasserijservice •
winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • 14 restaurants: o.a. ‘Celicioso’ (glutenvrije deli), ‘Thai Gallery’, ‘Serafina’ (Italiaans),
‘NOBU restaurant’ • 4 bars • roomservice 24/7

Fijnproevers • Tennis • Golf •
Centrale ligging • Trendy •
Buiten eten • Sterrenchef • Tuin
Hotelcode: HAGP005
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• Marbella
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
sauna • hamam Tegen betaling: • Six Senses Spa
• tennis (10 courts) • paddle tennis (4 courts)
• watersporten: jetski, zeilen, waterfietsen, paddle surf • in de omgeving: paardrijden, golf ca.
18 km: Marbella Club Golf Resort KINDEREN
• Gratis: • miniclub 4 t/m 12 jaar (seizoensgebonden) Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alles suites beschikken over een met bad, douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, zithoek,
minibar (€), kluisje, airco, balkon of terras •
keuze uit verschillende suites met aparte slaapkamer PRIJS • vanaf € 378 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Nobu Marbella
star star star star star
Nobu hotel Marbella is de ster in
Marbella. Dit hotel werd opgericht door
acteur Robert De Niro en chef Nobu
Matsushisa. Van het privézwembad tot
de nachtclub La Suite en het exclusieve
Nobu-zandstrand dat zich uitstrekt op
500m voor het hotel. Het is een plek
om te zien en gezien te worden, een
magneet voor beroemdheden en al wie
op zoek is naar tastbare meerwaarde op
vakantie. Bovendien is Nobu Marbella
een uitgesproken topbestemming voor
fijnproevers. Het restaurant draagt
het signatuur van grootmeester Nobu
Matsushisa, die geldt als beste sushichef ter wereld en algemene bekendheid
verwierf om zijn Japans-Peruviaanse
fusionkeuken.

• Marbella

LIGGING • toegang tot het zandstrand • ca. 3 km
van het centrum van Marbella met restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 55 km van de luchthaven
van Málaga FACILITEITEN • 80 kamers • wifi
in het hele hotel • tuin • zonneterras • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • klanten mogen gebruik maken van
de faciliteiten van Puente Romano Marbella
• Tegen betaling: • wasserijservice • winkeltjes
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
‘Chiringuito Restaurant’ • ‘Nobu restaurant &
bar’ • bar ‘La suite’ • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • sauna •

hamam Tegen betaling: • Six Senses Spa • tennis (10
courts) • paddle tennis (4 courts) • watersporten:
jetski, zeilen, waterfietsen, paddle surf • in de
omgeving: paardrijden, golf ca. 18 km: Marbella
Club Golf Resort KINDEREN • Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over een regendouche, badjassen, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, minibar, koffie- en
theefaciliteiten, kluisje, airconditioning, zithoek,
turndown service, balkon met zicht op de Plaza
of tuinzicht • juniorsuites met bad, regendouche,
ruimere zithoek, tuinzicht of zicht op de Plaza
PRIJS • vanaf € 393 pp/nacht in kamer en ontbijt

Fijnproevers • Design • Excellente service •
Tennis • Centrale ligging
Hotelcode: HAGP006
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La Bobadilla, A Royal Hideaway Hotel
star star star star star
La Bobadilla, een Royal Hideaway Hotel
ziet eruit als een Andalusisch dorp, waar
bezoekers authentieke luxe kunnen
ervaren in de Sierra de Loja. Het is een
icoon geworden van het Slow Travelconcept en is een van de beste hotels in
Spanje. Net als de gasten is elke kamer
uniek in La Bobadilla. Om uw verblijf
helemaal exclusief te maken, bieden
ze een grote tuin en een zwembad van
1.000 m², een moderne spa met allerlei
soorten behandelingen en een breed
scala aan buitensportactiviteiten.
Authentiek • Excellente service •
Fijnproevers • Natuurdecor • Tuin

LIGGING • rustig gelegen • gelegen in
een groene omgeving • ca. 10 km van bars,
restaurants • ca. 20 km van winkeltjes •
ca. 70 km van de luchthaven van Malaga
FACILITEITEN • 67 kamers • wifi in het hele
hotel • domein van 350 are • zonneterrassen
• 2 verwarmde binnenzwembaden • 2
zwembaden: o.a. 1 verwarmd in april en
oktober • ligbedden, matrasjes, handdoeken
en parasols aan zwembad • Tegen betaling: •
winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in La Bobadilla • 3
à-la-carterestaurants: La Finca (geleid door
Pablo Gonzalez, Michelin sterrenchef.), El
Cortijo (lokaal), El Mirador • 3 bars: poolbar,
Plaza bar, El Mirador bar • gepaste kleding
verplicht SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •

Hotelcode: HAGP011
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• Loja
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badminton • basketbal • fitness • mountainbiken
• paddle tennis • tennis • jeu de boules •
tafeltennis Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidbehandelingen, 2
binnenzwembaden met hydromassage, sauna
en stoombad • kooklessen • olijfolie-tasting
• paardrijden • ecologische kaviaarproeverij
KINDEREN • Gratis: • • miniclub van 0 t/m 2
jaar en van 3 t/m 11 jaar LOGIES • alle kamers
beschikken over bad en douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen-tv,
koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar
(€), kluisje, verwarming/airconditioning •
kamer met balkon of terras beschikbaar •
keuze uit verschillende juniorsuites en suites •
connecterende familiekamers mogelijk PRIJS •
vanaf € 99 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hospes Palacio de los Patos
star star star star star
Traditie en avant-garde komen samen
in een mooie harmonie. Suggestieve
combinatie van twee gebouwen met
gedeelde medeplichtigheid: Los Patos
Palace, een elegante reconversie van
een 19e-eeuws paleis met klassieke en
industriële architectuur dat tot Asset
of Cultural Interest is verklaard; en het
nieuw gebouwde Alabastro Building,
dat diepte en transparantie combineert
achter een majestueus en subtiel
rasterwerk.

• Granada

LIGGING • centraal gelegen • ca. 500 m van het
historische centrum • ca. 90 km van de luchthaven van Malaga FACILITEITEN • 40 kamers
• liften • wifi in het hele hotel • bibliotheek •
tuin • binnenzwembad RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • à-la-carterestaurant Los
Patos • loungebar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Tegen betaling: • wellnesscenter

Bodyna: met thermaal bad, sauna, hammam,
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over douche,
badjas, badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen-tv, dvd-speler, zithoek, minibar (€), kluisje,
verwarming/airconditioning, kussenmenu •
keuze uit verschillende juniorsuites en suites
PRIJS • vanaf € 94 pp/nacht in kamer en ontbijt

Design • City • Cultuur • Centrale ligging
Hotelcode: HAGP022
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Iberostar Selection Andalucia Playa
star star star star star
Iberostar Selection Andalucia Playa
is een uitnemend vijfsterrenhotel in
Andalusische stijl, gelegen aan La
Barrosa beach. Slechts een smalle
boulevard scheidt het hotel van het
stand en de zee. U geniet hier van een
uitgebreide all-inclusive waar u zelden
genoeg van krijgt. De keuken van het
hotel is namelijk uitmuntend. Met tal
van bars en restaurant zorgt Iberostar
Selection Andalucia Playa ervoor dat
u nooit of te nimmer op uw honger
hoeft te zitten. Hoge gastronomie
gaat in dit hotel overigens hand in
hand met weelderige sportfaciliteiten.
Vooral golfliefhebbers kunnen hun slag
oefenen aan het 36 holes terrein.
Buiten eten • All Inclusive •
Fijnproevers • Golf • Mooi strand
Hotelcode: HXRY001
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• Novo Sancti Petri

LIGGING • direct aan het fijnzandstrand vanLa
Barrosa • ca. 8 km van het vissersdorpje Chiclana
• ca. 500 m van winkels en restaurants • ca.
65 m van de luchthaven van Jerez de la Frontera
FACILITEITEN • 274 kamers • hoofdgebouw
met 3 verdiepingen • wifi in het hele hotel •
tuin • zonneterras • verwarmd binnenzwembad
• 2 zwembaden • 2 zwembaden, voorbehouden
aan gasten van de kamers ‘gedeeld zwembad’
• ligbedden, handdoeken (borg) en parasols
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje •
kapperwasserijservice • Balinese bedden aan
het strand • ligbedden en parasols aan het
strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet • buffetrestaurant met showcooking Iberostar-chef, in marktstijl, met terras
• à-la-carterestaurants ‘Cataria’ (Andalusische
keuken/grill) met reservering, ‘La Bodega’
(lunch, Andalusische keuken) • gepaste kleding
verplicht voor het diner • 2 bars: lobbybar en
poolbar • bodega/wijnkelder • SeaSoul Beach
Club (dranken en snacks), hoogseizoen •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • sportprogramma (mei-oktober
in Iberostar Royal Andalus): o.a. beachvolleybal,
waterpolo, boogschieten en begeleide activiteiten
(nordic walking, aerobics, steps, yoga, enz.)
• avondanimatie: livemuziek Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘Spa Sensations’: o.a. sauna,
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hamam, bubbelbad, ijsfontein, relaxruimte,
massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: Real Golf Club Novo Sancti Petri
ca. 500 m (36 holes), fietsen, watersporten,
tennis (ook lessen), paddle-tennis, paardrijden
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • ‘Aquafun’
in Iberostar Royal Andalus • Star Camp in
Iberostar Royal Andalus: ‘Monkey’ van 4 t/m
7 jaar, ‘Dolphin’ van 8 t/m 12 jaar, (juli en
augustus), ‘Eagle’ van 13 t/m 17 jaar (juli en
augustus); LOGIES • alle kamers beschikken
over
bad/douche,
haardroger,
telefoon,
satelliet-tv, wifi, minibar (€), kluisje, tegels,
airconditioning/verwarming en balkon of terras
• kamers met zeezicht en kamers met toegang
tot gedeeld zwembad mogelijk • keuze uit
verschillende juniorsuites en suites met aparte
slaapkamer, woon-en slaapkamer en bad met
bubbelbad ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijt- en dinerbuffet • lunch à la carte
in restaurant ‘Bodega’ • dranken inbegrepen
bij de maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier
en frisdranken • snacks en ijsjes 10:30-19:00
• niet-alcoholische, lokale en een selectie van
internationale (alcoholische) dranken 10:3024:00 (volgens menukaart en openingsuren bars)
• ‘SeaSoul Beach Club’ en restaurant ‘Cataria’
niet inbegrepen PRIJS • vanaf € 64 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Gran Meliá Sancti Petri
star star star star star
Tijdens uw verblijf in Gran Meliá Sancti
Petri beleeft u een stijlvolle, luxueuze
vakantie. U geniet van een unieke
locatie direct aan zee, een golfterrein op
een boogscheut, ruime kamers en een
excellente service. U geniet ten volle van
uw ontbijt en diner op de mooie patio,
waar u ’s avonds ook getrakteerd wordt
op livemuziek. Dit gastvrije hotel nodigt
al snel uit om deze Andalusische droom
nog eens over te doen.
Buiten eten • Sterrenchef • Natuurdecor •
Golf • Mooi strand
Hotelcode: HXRY005

• Novo Sancti Petri

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het ca.
8 km lange fijnzandstrand • ca. 500 m van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 8 km van het
centrum van Chiclana • ca. 57 km van de luchthaven van Jerez de la Frontera FACILITEITEN
• 163 premiumkamers en 64 kamers ‘RedLevel’
• 2 verdiepingen • 4 liften • wifi in hele hotel
• uitgestrekte tuin van ca. 20.000 m² • binnenzwembad in de spa • openluchtzwembad ca. 900 m² • ligbedden, handdoeken en
parasols aan het zwembad en aan het strand
(15/6-15/9) • Tegen betaling: • winkeltjes • kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
diner met à-la-cartemenu of buffet (bezettingsafhankelijk) • buffetrestaurant El Patio • à-lacarterestaurants: o.a. Duna Beach Club (aan het
strand, Andalusisch, juni-september), Alevante
by Ángel León (gourmet, menu gecureerd door
sterrenchef Ángel León ), Aqua (mediterraans)
• bars: o.a. poolbar (juni-september), tapasbar •
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dieetkeuken (op aanvraag) • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • biljart
• fitness Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en lichaamsverzorgingen • fietsverhuur
• in de omgeving: watersporten, golf (18 holes,
shuttle service), tennis (ca. 1 km, 8 courts) en
paardrijden KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • miniclub (4 t/m 8 jaar, 1/7 - 31/8) Tegen
betaling: • babysitservice 1/7-15/9 (op aanvraag)
LOGIES • alle kamers beschikken over bad,
douche, badjas, haardroger, telefoon, satelliettv, minibar (€), kluisje, tegels, airconditioning
en balkon • kamers met zeezicht mogelijk •
RedLevel kamers met zithoek en extra service:
gepersonaliseerde check-in, fruitmand op de
kamer bij aankomst, dagelijkse krant, aparte
ontbijtruimte en open bar met snacks en tapas
in de RedLevel lounge, toegang tot het adults
only zwembad PRIJS • vanaf € 98 pp/nacht in
kamer en ontbijt

SPANJE | COSTA DE LA LUZ

Barceló Montecastillo Golf
star star star star star
Het Barceló Montecastillo Golf & Sports
Resort is een spectaculair hotel dat
onlangs is gerenoveerd, met een
fantastische natuurlijke omgeving en
een 19e-eeuws kasteel aan de rand van
Jerez de la Frontera. De grote kamers
hebben een modern ontwerp met
behoud van de klassieke en elegante stijl
die het hotel kenmerkt. De Montecastillo
Golf is een modern en elegant hotel dat
een verblijf belooft vol luxe, exclusiviteit
en sport.
All Inclusive • Buiten eten •
Excellente service • Golf

LIGGING • rustig gelegen • gelegen in een
groene omgeving • ca. 10 km van het centrum
van Jerez de la Frontera • ca. 15 km van de
luchthaven van Jerez FACILITEITEN • 124
kamers en 38 villa’s • hoofdgebouw met 4
verdiepingen • wifi in het hele hotel • tuin
• zonneterrassen • binnenzwembad in het
wellnesscenter • 2 zwembaden • ligbedden,
matrasjes, handdoeken en parasols aan het
zwembad • Tegen betaling: • winkeltje • golf shop
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurants: ‘El Lagar’ • Ricardo’s
snackbar SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • tennis • voetbal • rugby • fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages,
schoonheidsbehandelingen, binnenzwembad
met hydrotherapie, sauna en stoombad •

Hotelcode: HXRY003

SPANJE | COSTA DE LA LUZ

• Arcos
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18-hole, 72-par golfbaan KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • miniclub ‘Barcy Club’
van 4 t/m 12 jaar tijdens de zomermaanden
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES •
alle kamers beschikken over bad/douche,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, koffieen theezetfaciliteiten, zithoek, minibar
(€), kluisje, airconditioning, verwarming,
kussenmenu • kamers met balkon en
juniorsuites mogelijk ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-, lunchen dinerbuffet in het El Lagar restaurant
• dranken inbegrepen bij de maaltijden •
water, tafelwijn, lokaal bier en frisdranken
(alcoholische) dranken 11:00-23:00 (volgens
openingsuren bars) PRIJS • vanaf € 73 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hospes Las Casas de Rey de Baeza
star star star star
Dit traditionele gebouw van Sevilliaanse
architectuur, gelegen in het hart van
de oude stad van Sevilla, was in de 18e
eeuw de binnenplaats van de plaatselijke
buren. Vandaag de dag is het een ideale
plek voor gasten om te ontspannen, te
fantaseren en te dromen. Binnen zijn de
contrasten alomtegenwoordig en lopen
de emoties hoog op. De kleuren en de
aroma’s van de centrale binnenplaats
roepen activiteit en energie op. De
steen, klei en krijt die voor de bouw van
het gebouw zijn gebruikt, geven het
een vleugje authenticiteit en een hoge
architectonische en historische waarde.

• Sevilla

LIGGING • centraal gelegen in het oude stadscentrum • ca. 1 km van toeristische attracties • ca. 8 km van de luchthaven van Sevilla
FACILITEITEN • 41 kamers • lift • wifi in
het hele hotel • bibliotheek • zonneterras •
zwembad op het dak • ligbedden, matrasjes
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: • ondergrondse garage • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
Azahar Restaurant & Patios • bar en salon

• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Bodyna
Wellness Center’: massages en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle kamers beschikken over een bad/douche, badjas, badslippers,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, minibar (€),
kluisje, airconditioning • ruimere superior
kamer met zithoek, deluxe kamer en juniorsuite mogelijk PRIJS • vanaf € 93 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Design • Cultuur • Centrale ligging • City
Hotelcode: HSVQ001
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Hospes Palacio Del Bailío
star star star star star
Dit romantisch cityhotel ligt in het
historisch centrum van Córdoba, vlakbij
de wereldberoemde Mezquita. Het is
een fantastische plek, gevestigd in een
zestiende-eeuws paleis waar heden en
verleden moeiteloos versmelten met
elkaar. Na een lange dag in de stad kunt
u uitrusten in de bloementuin, op het
zonneterras met sinaasappelbomen of in
de intieme wellness. Probeer ook zeker
het restaurant uit. Het culinaire aanbod
is even bijzonder als de locatie. Het
bevindt zich bovenop de overblijfselen
van een oude Romeinse villa die u kunt
zien door de glazen vloer.

LIGGING • centraal gelegen • ca. 15 km van
de luchthaven van Córdoba • ca. 140 km van
de luchthaven van Sevilla • ca. 155 km van de
luchthaven van Malaga FACILITEITEN • 53
kamers • lift • wifi in het hele hotel • bibliotheek
• zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice • parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • Arbequina restaurant
• Arbequina tapasbar • bar en lounge •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •

Kleinschalig • Cultuur
Hotelcode: HODB001

SPANJE | CÓRDOBA

• Córdoba

76

• wellnesscenter ‘Bodyna Spa’: toegang
tot de 3 Romeinse thermale baden Tegen betaling:
• wellnesscenter ‘Bodyna Spa’: massages en
schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
kamers beschikken over een bad/douche,
badjas, badslippers, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, minibar (€), kluisjes, airconditioning •
keuze uit ruimere deluxe kamer en juniorsuites
met aparte douche en bad PRIJS • vanaf € 99
pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:

Asia Gardens Hotel & Thai Spa, A Royal Hideaway Hotel
star star star star star
Deze Aziatische droom aan de
Middellandse Zee is een absolute
aanrader. Het exclusieve luxehotel,
gebouwd als een Indisch en Thaïs
paleis. Een ware oase in de heuvels hoog
boven de Costa Blanca, de Asia Gardens
is een hotel om naar te ontsnappen. De
weelderige tuinen, buitenzwembaden
en luxueuze spa nodigen uit tot totale
ontspanning, terwijl de kamers zijn
voorzien van grote terrassen met
uitzicht door de palmen naar de
Middellandse Zee daarachter.

• Finestrat

LIGGING • rustige ligging • ca. 2 km van het
strand • ca. 4 km van het centrum • ca. 6 km
van Marina • in de nabijheid van 5 themaparken: Terra Mítica, Terra Natura, Aqua Natura,
Mundomar en Aqualandia • ca. 45 km van de
luchthaven van Alicante FACILITEITEN • 308
kamers • liften • wifi in het hele hotel • exotische
Aziatische tuinen • zonneterrassen • binnenzwembad • 7 zwembaden (waarvan 2 verwarmbaar) • ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice •
winkeltje RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • 6 restaurants (5 à la carte - 2 seizoensgebonden, 1 buffet) • 4 bars • roomservice SPORT

EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter
Thai Spa: verwarmd in- en outdoor zwembad,
Turks bad, fitness • fietsen Tegen betaling: • wellnesscenter Thai Spa: massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: golf: 2 x 18
holes Villaitana op ca. 1,5 km • watersporten
• tennis • paardrijden KINDEREN • Gratis: •
miniclub van 4 t/m 12 jaar • juniorclub van 12
t/m 16 jaar LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, douche, haardroger, airco, telefoon,
flatscreen tv, minibar (€), Nespressomachine®
(vanaf superior deluxe kamers), kluisje, balkon
of terras PRIJS • vanaf € 134 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Wellness • Tuin •
Excellente service • Fijnproevers
Hotelcode: HALC001
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Barceló La Nucía Palms
star star star star star
Barceló La Nucía Palms is een stijlvol
ingericht hotel met een zalige wellness
en mooie kamers. Door de ligging
tussen het strand en natuurpark Sierra
Helada, kunt u hier alle kanten op. Zeker
voor fietsers is de omgeving een absolute
aanrader. Ook de hotellocatie zelf is
bijzonder. Het pand bevindt zich in een
gigantische palmtuin, die het gevoel van
een groene oase geeft. Neem ook zeker ‘s
avonds een kijkje op het dakterras. Daar
is het op elk moment van de dag heerlijk
tot rust komen, maar bij zonsondergang
heeft het nog net iets meer.

LIGGING • ca. 4 km van het dieren- en
waterpark Magic Natura • ca. 7 km van het strand
van Levante (Benidorm) • ca. 9 km van Sierra
Helada natuurpark • ca. 49 km van Alicante
centrum • ca. 61 km van Alicante Airport
FACILITEITEN • 148 kamers en junior suites
• gratis wifi in alle kamers • binnenzwembad
in wellnesscenter • 3 buitenzwembaden: o.a.
zwembad op het dak • ligbedden en handdoeken
aan het zwembad RESTAURANTS EN BARS •
hoofdrestaurant ‘Naziha’ (buffet): mediterraanse
en internationale keuken • ‘B-Heaven’ poolbar
op het dakterras (adults only) • snack-bar
‘La Santa Maria’ aan het zwembad SPORT

Fijnproevers • Moment met twee •
Natuurdecor • Trendy
Hotelcode: HALC002

SPANJE | COSTA BLANCA

• La Nucía
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EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
• wellnesscenter: binnenzwembad,
sauna,
Turks
stoombad,
massages
en
schoonheidsbehandelingen,
6
behandelingsruimtes • in de omgeving: Ciudad
Deportiva Camilo Cano op 4km, met een ruim
aanbod aan sportmogelijkheden, voetbal, tennis,
padel, muurklimmen, mountainbike, bmx,
skatepark, speeltuin, minigolf, etc. LOGIES •
alle kamers en juniorsuites beschikken over: bad
of douche, haardroger, flatscreen tv, airco, wifi,
waterkoker, minibar (€), kluisje, tuinzicht of
zeezicht mogelijk PRIJS • vanaf € 71 pp/nacht in
kamer en ontbijt

betaling:

Hospes Amérigo
star star star star star
Volledig gerenoveerd Dominicaans
klooster dat wordt gekenmerkt door het
ontwerp van het gebouw en de avantgardistische ruimtes met een traditionele
mediterrane inrichting. Het hotel ligt in
het hart van de oude stad van Alicante en
biedt vanaf het dak een prachtig uitzicht
op het kasteel van Santa Bárbara.
Centrale ligging • City • Cultuur •
Kleinschalig • Rooftopbar

• Alicante

LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan een
doorgaande weg • ca. 500 m van het centrum
van Alicante • ca 100 m van bars en restaurants
en winkeltjes • ca. 13 km van de luchthaven
van Alicante FACILITEITEN • 81 kamers • 4
verdiepingen • liften • wifi in het hele hotel
• kluisjes aan de receptie • bibliotheek • zonneterras • zwembad op het dak • ligbedden en
handdoeken op het dakterras • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • 2 à-la-carterestaurant: Fondillón
Restaurant (gourmet),Fondillon Tapas Bar • bar

• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
• fitness Tegen betaling: • wellnesscenter
Bodyna Spa: sauna, massages en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle kamers beschikken over regendouche, badjas, badslippers,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, koffie- en
theezetfaciliteiten, zithoek, mnibar (€), kluisjes,
airconditioning/verwarming, kussenmenu •
ruimere superior en deluxe kamers beschikbaar
• juniorsuites met aparte woonkamer (visueel
gescheiden) PRIJS • vanaf € 94 pp/nacht in
kamer en ontbijt
Gratis:

Hotelcode: HALC004
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Hospes Palau de la Mar
star star star star star
Dit is een van de tophotels van Valencia,
ondergebracht in een gerenoveerd
negentiende-eeuws paleis. Design en
traditie komen hier heel dicht bij elkaar.
De kamers zijn niet alleen ruim, ze zijn
ook prachtig ingericht, met de nadruk
op warme, minimalistische materialen.
Bovendien is de ligging perfect: vlakbij
het historisch centrum en de Turiatuinen. Het strand bevindt zich op 4 km.
Ga tijdens uw verblijf ook zeker eens
dineren in het Ampar Restaurant. Daar
ontdekt u de Valenciaanse keuken op
een bijzonder verfijnde wijze.

LIGGING • centrale ligging in het Eixample
Noble District • ca. 2 km van de City of Arts and
Science • ca. 5 km van het strand • ca. 10 km
van de luchthaven van Valencia FACILITEITEN
• 66 kamers • salon • bibliotheek • tuinpatio
• internetcorner • wifi in het hele hotel •
Tegen betaling: • privéparking • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
designrestaurant Ampar • bar • roomservice

Centrale ligging • City • Design • Wellness
Hotelcode: HVLC002

SPANJE | VALENCIA

• Valencia
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter: indoor bubbelbad, stoomcabine
en sauna Tegen betaling: • wellnesscenter: massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
kamers beschikken over een badkamer met
douche en/of bad, haardroger, airco, telefoon,
flatscreen tv, wifi, minibar, safe • sommige
kamers bieden een terras of balkon aan PRIJS •
vanaf € 90 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotel Balneario Las Arenas
star star star star star
Hotel Balneario Las Arenas is de
perfecte uitvalsbasis om Valencia in al
zijn facetten te ontdekken. U logeert
hier aan de promenade en het strand,
op enkele minuten van de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad. Dat
het hotel deel uitmaakt van de ‘Leading
Hotels of the World’ is geen verrassing.
Het is ondergebracht in een volledig
gerestaureerde balneario uit 1898. De
authentieke architectuur schept een
schitterend kader, zeker in combinatie
met het mediterrane interieur.

• Valencia

LIGGING • direct aan het strand • ca. 4 km van
het centrum van Valencia • ca. 19 km van de
luchthaven van Valencia FACILITEITEN • 253
kamers • hoofdgebouw met 4 verdiepingen •
liften • wifi in het hele hotel • 8000 m² tuinen
• zonneterrassen • verwarm binnenzwembad
• zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen
betaling: • wasserijservice • winkeltje • kapper
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• 2 à-la-carterestaurants: Brasserie Sorolla,
Blue Pool & Bar Restaurant (open van april
tot oktober) • bar • roomservice SPORT EN

ONTSPANNING • Gratis: • binnenzwembad
• fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:
sauna, massages en behandelingen • golf
• watersporten KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad (enkel in de zomer) • miniclub: 3
t/m 12 jaar (enkel in juli en augustus) LOGIES
• alle kamers beschikken over bad, douche,
badjas, badslippers, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv,
koffiezetapparaat,
zithoek,
minibar (€), kluisje, airconditioning • classic
kamers hebben stadszicht, deluxe kamers
bieden terras & zeezicht aan PRIJS • vanaf € 94
pp/nacht in kamer en ontbijt

Wellness • Familie • City • Mooi strand
Hotelcode: HVLC001
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ME Sitges Terramar
star star star star star
Sitges is een geweldige bestemming.
De stranden, de sfeer, de nabijheid van
Barcelona: alles klopt hier. Een van de
leukste hotels van de stad is Me Sitges
Terramar, een verblijfplek waar een
speelse bohemian vibe hangt. Alles
aan het hotel ademt een mediterrane,
artistieke sfeer. Vooral voor jonge
koppels is het een zalige stop. U geniet
er van een knappe rooftopbar, trendy
beachclub, regelmatige dj-sessies en een
eersteklas à-la-carterestaurant.

LIGGING • aan de zeedijk • aan de Paseo Maritimo
• ca. 30 km van de luchthaven van Barcelona •
ca. 42 km van Barcelona stad FACILITEITEN •
213 kamers • hoofdgebouw met 6 verdiepingen
• liften • wifi in het hele hotel • zonneterrassen
• zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Balinese bedden
• Tegen betaling: • wasserijservice • winkeltje
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
2 à-la-carterestaurants (1 seizoensgebonden)
• beach club (seizoensgebonden) • 3 bars (1
seizoensgebonden) • roomservice SPORT

Design • Centrale ligging •
Panorama • Trendy
Hotelcode: HBCN001

SPANJE | COSTA BRAVA

• Sitges
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EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
• wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • watersporten, •
externe leverancier: golf (18 holes) op 5 minuten
rijden van het hotel, paardrijden en tennis op
10-15 minuten rijden van het hotel LOGIES •
alle kamers beschikken over een regendouche,
badjas, badslippers, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv, Nespressomachine®, minibar
(€), kluisje, airconditioning, balkon of terras •
kamers met zeezicht beschikbaar PRIJS • vanaf
€ 100 pp/nacht in kamer en ontbijt

betaling:

Camiral at PGA Catalunya
star star star star star
Dit luxueuze designhotel mag zich met
recht en reden een van de ‘Leading
Hotels of the World’ noemen. De rustige
ligging op het Catalaanse platteland,
aan een van de mooiste golfclubs van
Spanje heeft daar veel mee te maken.
Rondom het hotel situeren zich twee
bekroonde 18-holesbanen. Nagenieten
kan in de wellness of aan het zwembad.
Neem ook zeker een kijkje in de
restaurants. Het hotel biedt een scala
aan eetgelegenheden met de nadruk
op Catalaanse specialiteiten, lokale
producten en regionale wijnen.

• Gerona

LIGGING • gelegen in een groene omgeving
• ca. 25 km van het strand van Lloret de Mar
• ca. 20 km van het centrum van Girona
• ca. 7 km van de luchthaven van Girona
FACILITEITEN • 145 modern ingerichte
kamers en suites • wifi in het hele hotel •
zonneterrassen • zwembad • ligbedden en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: •
minimarkt • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • 4 à-la-carte restaurants: van
fine dining tot pizzeria • 2 bars: pool bar en
lounge bar • roomservice • gepaste kleding

verplicht

SPORT EN ONTSPANNING •
• wellnesscenter: cryotherapie,
zuurstofkamertherapie,
behandelingen,
massages • golf (2 terreinen) • tennis • padel
• fietsverhuur • fitness KINDEREN • Tegen
betaling: • kinderclub van 3 t/m 12 jaar LOGIES
• alle deluxe kamers beschikken over bad en
douche, flatscreen tv, wifi, Illy®-koffie apparaat,
kluisje • juniorsuites beschikken met bad
en regendouche, slaapkamer en leefruimte,
tuinzicht of zicht op het golfterrein en terras
PRIJS • vanaf € 103 pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen betaling:

Wellness • Golf • Design • Moment met twee
Hotelcode: HGRO002
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MIDDELLANDSE ZEE
Portinatx

Puerto de San Miguel

Es Figueral

IBIZA

Ibiza
Steile rotskusten, talloze baaien met helderblauw water, een
eindeloos natuurpanorama en een unieke hoofdstad met
pittoreske straatjes en gezellige restaurants, laat u verrassen door
de veelzijdigheid van Ibiza.

Es Cana
Santa Eulalia

San Antonio

Sant Rafael
de Sa Creu

Cala Tarida
Figueretas

Ibiza-stad

Playa d’en Bossa

Onze tips
Eindig uw dag met een romantische
zonsondergang bij Cala D’Hort, met zicht op
de magische rots Es Vedra. Vergeet uw flesje
wijn niet!

Bezoek de hippiemarkten van Es Canar en Las
Dalias en snuister er in de vele zelfgemaakte
sierraden, kledingstukken en andere
artisanale souvenirs.

Huur een wagen en verken het eiland: van
het levendige zuiden en het unieke oude
centrum van Ibiza-stad naar het groene
landschap en de rustige baaitjes in het
noorden.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u15 • TAKSEN Sinds 1 juli 2016 moet er voor verblijven op de Balearen een eco-taks worden betaald, deze is afhankelijk van de
hotelcategorie en dient ter plaatse betaald te worden aan de hotelier. Niet van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar.
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7Pines Resort Ibiza, Part of Destination by Hyatt
star star star star star
Het gerenommeerde 7Pines Resort
Ibiza bevindt zich hoog op een klif
aan de westkust van Ibiza. Door zijn
unieke ligging biedt het resort een
uitzonderlijk uitzicht op de Middellandse
Zee en het magische eiland Es Vedrà.
Vanop het rooftopterras proeft u van
een heerlijke cocktail of een culinair
hoogstandje met op de achtergrond
een onvergetelijke zonsondergang.
Terwijl uw kinderen zich vermaken
in de educatieve miniclub, laat u zich
verwennen in de Pure Seven spa. De
ruime suites beschikken alle over een
aparte slaapkamer, waardoor u met uw
gezin in alle comfort kunt genieten van
een zorgeloos verblijf.

• Sant Josep de sa Talaia

LIGGING • gelegen op een klif tussen Cala
Conta en Cala Codolar • direct aan zee • ca.
200 m van het strand • ca. 25 km van Ibizastad • ca. 22 km van de luchthaven van Ibiza
FACILITEITEN • 185 suites verspreid over 2
zones: The Ibizan Village & The Laguna Village
• wifi in het hele hotel • tuin • 3 zwembaden: 1
infinity pool (adults only), 1 familiezwembad, 1
spa pool • ligbedden, parasols en handdoeken
aan de zwembaden • Tegen betaling: • winkeltje
• kapper RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • buffetrestaurant (mediterraans,
Aziatisch) • à-la-carterestaurant (mediterraans)
• rooftopbar/restaurant (Japans) • 4 bars:
rooftopbar (o.a. cocktails), 2 poolbars, lobbybar •
24/7 roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • wellness-sessies: yoga, meditatie,
pilates • wellnesscenter: sauna, ijskamer,
relaxatiezwembad Tegen betaling: • privésessies:
fitness, yoga, meditatie • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • in de

omgeving: fietsen, watersporten KINDEREN •
Gratis: • kids club Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle suites beschikken over een living,
aparte slaapkamer met kingsizebed of twee aparte
bedden, badkamer met douche, haardroger,
bar, koffie- en theezetfaciliteiten, wifi, kluisje,
satelliet-tv, telefoon, airconditioning, balkon of
terras • suites in The Ibizan Village, gelegen
in het rustige hotelgedeelte: resort suites en
deluxe resort suites op de eerste verdieping met
tuinzicht, garden suites en deluxe garden suites
op het gelijkvloers met privétuin • suites in The
Laguna Village, gelegen in het familiegedeelte,
rondom de lagune en dicht bij de kids club:
Laguna suites op het gelijkvloers met terras,
of met tuin en gedeeld swim-up zwembad, of
op de eerste verdieping met balkon en lateraal
zeezicht • keuze uit verschillende luxueuze
villa’s met 2 tot 4 aparte slaapkamers en
privézwembad PRIJS • vanaf € 203 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Familie • Fijnproevers • Panorama •
Privézwembad • Rooftopbar •
Trendy • Villa • Wellness
Hotelcode: HIBZ015
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Amàre Beach Hotel Ibiza
star star star star
Dit complex is gloednieuw en bevindt
zich aan het zandstrand van Cala de
Bou met panoramisch zicht op de
Middellandse Zee. Als adults-only hotel
is het perfect voor een verblijf met uw
partner of vrienden. De animatie is daar
ook volledig op afgestemd: koppel of
single, er zijn aangepaste programma’s
voor iedereen. In de Belvue Rooftop
Bar geniet u met een verfrissende
cocktail in de hand van een schitterende
zonsondergang.
Adults only • Buiten eten • Panorama •
Rooftopbar • Moment met twee • Sterrenchef

• Sant Josep de sa Talaia

LIGGING • direct aan het zandstrand van
Cala de Bou • ca. 4 km van een winkelcentrum
• ca. 4 km van San Antonio (bereikbaar per
bus of boot) • ca. 18 km van de luchthaven
van Ibiza FACILITEITEN • 366 kamers •
minimumleeftijd 16 jaar • 2 hotelgebouwen
met 9 verdiepingen en 5 verdiepingen • 7 liften
• wifi in het hele hotel • 3 zwembaden, o.a.
infinity pool • bubbelbad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het strand
• Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la carte •
buffetrestaurant met terras • 2 à-la-carterestaurants:
Latijns-Amerikaans (sterrenchef), lounge met
lichte snacks (lunch) en diner à la carte • 5 bars:
rooftopbar, poolbar (met snacks), beachbar (met
snacks), lobbybar, loungebar • takeaway service

Hotelcode: HIBZ003
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‘Grab & Go’ 24/7 • roomservice 8:00-0:00 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • DJ,
live muziek • animatie overdag en ‘s avonds
Tegen betaling: • wellness: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
fietsverhuur, watersporten aan het strand, golf
ca. 20 km LOGIES • alle kamers beschikken
over douche, haardroger, airconditioning,
kluisje, minibar (€), satelliet-tv, telefoon, wifi,
waterkoker, balkon of terras • ‘I was here’
standaardkamers (16-27 m²) • ‘Make it happen’
kamers (20-27 m²) met gedeeltelijk zeezicht en
zicht op de zonsondergang • ‘Keep the secret’
kamers (23-26 m²) met zwembad- of zeezicht
• ‘Oh là là’ kamers (22-27 m²) met zicht op de
baai en zeezicht PRIJS • vanaf € 61 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Six Senses Ibiza
• Cala Xarraca

star star star star star
Hotels doen steeds meer om het milieu
te ontzien. Six Senses Ibiza is op dat
vlak een absolute voortrekker. Het is het
eerste resort op de Balearen met een
BREEAM-certificaat voor duurzaamheid.
Die doorgedreven visie op ecologie
en milieu loopt als een rode draad
doorheen het resort. Zo zet het in op een
organische keuken en zijn verschillende
activiteiten gericht op het in stand
houden van de lokale cultuur. Daarnaast
pakt het hotel uit met unieke Cave
Suites, gebouwd in de rotsen met zicht
op de baai van Cala Xarraca. Ook enkele
restaurants en bars zijn op die manier
opgevat, zodat u zich op elk moment
één voelt met het ruige rotsachtige
landschap.

LIGGING • rustig gelegen • in de baai van Cala
Xarraca • ca. 850 m van het strand van S’Arenal
Petit • ca. 22 km van Ibiza-stad • ca. 26 km van
de luchthaven van Ibiza FACILITEITEN • 116
kamers • bibliotheek • organische kruidentuin •
infinity zwembad met uitzicht op zee • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • Agora: innovatief winkelconcept
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• 4 restaurants: HaSalon (mediterraans,
Israëlisch), The Farmers’ Market (food
stands met verschillende specialiteiten),
The Orchard (lokaal), Beach Caves (Spaanse
tapas en sushi) • 3 bars: The Pharmacy Bar
(gezonde kruidendrankjes, detox sapjes en
non-alcoholische cocktails), Twins Bar, Secret
Bar (cocktails) SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • yoga • kooklessen met verse
producten uit de tuin • bioscoop • rots springen •

onder water meditatie • watersporten: snorkelen,
kajak, stand-up paddle boarding • live shows
Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. stoombad,
hamam, relaxatiekamer en diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • eilandexcursies
KINDEREN • Gratis: • activiteitenprogramma
(4-12 jaar): o.a. kinderyoga, knutselen,
muziekspelletjes, kooklessen, bloemenkunst
Tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag)
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, duurzame badproducten,
hoofdkussenmenu, wifi, kluisje, minibar (€),
satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, yogamat
• deluxe kamers met lateraal zeezicht • suites met
woonkamer en 1 tot 2 aparte slaapkamers met
panoramisch zeezicht • ‘Cave’ suites gebouwd in
de rotsen met prachtig zeezicht • ‘Townhouses’
met 3 tot 5 aparte slaapkamers PRIJS • vanaf
€ 360 pp/nacht in kamer en ontbijt

Familie • Panorama • Trendy • Tuin •
Wellness • Privézwembad
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Grand Palladium White Island Resort & Spa
star star star star star
Grand Palladium White Island Resort
& Spa mag zich trots het grootste allinclusive resort op Ibiza noemen. Met
een ruim aanbod aan faciliteiten voor
groot en klein en tal van restaurants en
bars is dit resort een waar paradijs voor
families. De uitgebreide miniclub zorgt
ervoor dat uw kleintjes zich hier geen
seconde vervelen, terwijl de Zentropia
Spa zich dan weer richt op uw totale
ontspanning. Met zijn centrale ligging
in het levendige Playa d’en Bossa, op
slechts een paar kilometer van het
historische stadscentrum van Ibiza-stad,
is dit hotel dan ook de ideale uitvalsbasis
om het eiland te verkennen.

• Playa d’en Bossa

LIGGING • direct aan het strand • ca. 1 km van
het centrum van Playa d’en Bossa • ca. 5 km
van Ibiza-stad • ca. 5 km van de luchthaven
van Ibiza FACILITEITEN • 430 kamers • wifi
in het hele hotel • 2 zwembaden (zoetwater)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden • Tegen betaling: • wasserijservice •
dokterservice RESTAURANTS EN BARS • 3
buffetrestaurants met showcooking en themaavonden • 3 à-la-carterestaurants: Italiaans,
Mexicaans, mediterraans • pool-/snackbar
• 6 bars: o.a. lobbybar, poolbar, sportbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter (16+): o.a. zwembad, sauna,
hamam, bubbelbad, relaxruimte en diverse

All Inclusive • Buiten eten • Centrale ligging •
Familie • Tennis • Wellness
Hotelcode: HIBZ010
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massages en behandelingen KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • speeltuin • miniclub (4-12
jaar), juniorclub (9-12 jaar) • minidisco LOGIES
• alle kamers beschikken over kingsizebed
of twee aparte bedden, douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, airconditioning, minibar
(€), kluisje, bemeubeld balkon of terras •
kamers beschikbaar met lateraal zeezicht •
superiorkamers met ruime zithoek en sofabed
ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • diner in de à-la-carterestaurants
• snacks • selectie van lokale (alcoholische)
dranken Sport en ontspanning • fitness • tennis
• paddle • tafeltennis • boogschieten • darts •
voetbal • animatie PRIJS • vanaf € 84 pp/nacht
in all inclusive

Bless Hotel Ibiza
star star star star star
Dit boetiekhotel in Es Caná is
gloednieuw. Toch heeft het zijn
plaatsje op de prestigieuze lijst van
The Leading Hotels of the World
al beet. Wie het interieur gadeslaat,
beseft meteen waarom: de stijl is een
fusie van retro en modern, waarbij de
gedachte aan Coco Chanel nooit ver
weg is. Elegantie, verfijning en luxe,
dat zijn hier de kernwoorden. Nergens
komen die overigens beter tot uiting
dan in de keuken van hotelrestaurant
Etxeko Ibiza. Daar is het menu van de
hand van Martín Berasategui, een van
de belangrijkste chefs van Spanje en
eigenaar van liefst 10-Michelin-sterren.

• Es Caná

LIGGING • rustig gelegen • ca. 50 m van het
strand van Es Caná • ca. 600 m van het centrum
van Es Caná (shuttleservice €) • ca. 5 km van
het centrum van Santa Eulalia • ca. 35 km van
de luchthaven van Ibiza FACILITEITEN • 151
kamers • 5 verdiepingen • 3 liften • wifi in het
hele hotel • 2 zwembaden • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan de zwembaden •
Tegen betaling: • wasserijservice • doktersservice
• kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à
la carte • 2 à-la-carterestaurants: mediterraans,
gourmet • pool-/snackbar • 2 bars: lobbybar, sky
lounge (adults only) • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • yoga •
pilates Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. sauna,
stoombad, bubbelbad, ijsgrot, binnenzwembad,

diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: o.a. watersporten op het
strand, golf ca. 8 km (shuttleservice €),
paardrijden ca. 10 km en mountainbikes
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over een kingsizebed,
douche, haardroger, badjassen en slippers,
satelliet-tv, telefoon, wifi, kluisje, minibar (€),
airconditioning, koffie- en theezetfaciliteiten,
strijkijzer en -plank, hoofdkussenmenu, balkon
of terras • deluxe kamers (27 m²) beschikbaar
met land- of zeezicht • studio suites (38 m²) met
woon-/slaapkamer • suites (47 m²) met aparte
slaapkamer PRIJS • vanaf € 145 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Fijnproevers • Sterrenchef • Kleinschalig •
Wellness • Excellente service
Hotelcode: HIBZ004

89

BALEAREN | IBIZA

OKU Ibiza
star star star star star
Veel hout en beton. Aardse kleuren
en authentieke elementen. Soberheid
in zijn maximale vorm. OKU Ibiza
openbaart het soort ingetogen luxe waar
een mens meteen rust in vindt. In dit
boetiekhotel gaat gevoel voor design
samen met een hartelijke, oprechte sfeer.
De plek ademt levenslust. Elk aspect,
van de vormgeving tot de faciliteiten
en dienstverlening, is afgestemd op de
lifestyle van de trendy reiziger. Houdt u
van verse, gezonde producten? Dan zal
de keuken u betoveren. Had u het graag
nog een tikkeltje exclusiever? Kies dan
voor een ruime juniorsuite.

LIGGING • ca. 150 m van het strand van
Cala Gració • ca. 1 km van het centrum van
San Antonio met winkeltjes, restaurants en
bars • ca. 18 km van de luchthaven van Ibiza
FACILITEITEN • 189 kamers • 3 gebouwen
met 7 verdiepingen en lift • wifi in het hele
hotel • tuin • zonneterras • 3 zwembaden
(verwarmd) • ligstoelen, handdoeken en parasols
aan de zwembaden • Tegen betaling: • kluisjes
aan de receptie • winkeltje • wasserijservice
• doktersservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • 2 restaurants: mediterraans,
fusion (Aziatisch/Zuid-Amerikaans) • 2 bars:

Trendy • Fijnproevers •
Moment met twee • Design
Hotelcode: HIBZ008
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• Cala Gració
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cocktailbar, sapjesbar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• klein wellnesscenter: hamam, massages en
schoonheidsbehandelingen • fitnesslessen • yoga
• in de omgeving: golf (ca. 25 km) LOGIES • alle
kamers beschikken over een douche, haardroger,
badjassen
en
slippers,
airconditioning,
satelliet-tv, wifi, kluisje, minibar (€), waterkoker
(€), koffie- en theezetfaciliteiten, balkon of terras
• superiorkamers (24 m²) met landzicht • deluxe
kamers (38 m²) met landzicht • juniorsuites
(45 m²) met zwembadzicht PRIJS • vanaf € 207
pp/nacht in kamer en ontbijt

Iberostar Selection Santa Eulalia Ibiza
star star star star
Dit moderne adults only-hotel ligt direct
aan het strand van S’Argamassa en
op wandelafstand van de hippiemarkt
van Punta Arabi. Tijdens de showcooking kan u de creativiteit van de
Iberostarchefs aanschouwen die u
daarbij het beste uit de internationale
en mediterrane keuken zullen laten
ontdekken. U kan volledig relaxen in
de zwembadzone met zonneterras of
in de SeaSoul Beachclub, waar ook
heerlijk à-la-carte gegeten kan worden.
Nadat u een keuze heeft gemaakt uit
het ruime aanbod aan sportactiviteiten,
kan u genieten van één van de vele
behandelingen in de Spa Sensations.
De absolute eyecatcher van dit hotel is
het nieuwe Star Prestige solarium met
zwembad en Balinese bedden, waar
u de mooiste zonsondergangen zal
aanschouwen.

• Santa Eulalia del Río

LIGGING • direct aan het zandstrand van
‘s Argamassa • ca. 600 m van diverse bars en
restaurants • ca. 4 km van het centrum van Santa
Eulalia • ca. 18 km van het centrum van IbizaStad • ca. 20 km van de luchthaven van Ibiza
FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar •
229 kamers • high-speed wifi in het hele hotel •
tv-ruimte • zonneterras • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • ‘SeaSoul Restaurant & Beach
Club’ met terras op het strand (o.a. restaurant,
drankjes, ligbedden, parasols) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet •
buffetrestaurant met ‘Iberostarchef ’ showcooking • pool-/snackbar • à-la-carterestaurant
in ‘SeaSoul Restaurant & Beach Club’ (€)
• 3 bars SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • yoga • pilates • aquagym •
gevarieerd animatieprogramma Tegen betaling:
• wellnesscenter ‘SPA Sensations’ met

behandelingen en massages • in de omgeving:
paddle surf en kajakken LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger,
minibar (€, op aanvraag)), satelliet-tv, kluisje,
wifi, telefoon, airconditioning, balkon of
terras • kamers (20 m²) beschikbaar met
zwembadzicht, lateraal zeezicht of frontaal
zeezicht • kamers (20 m²) met bevoorrechte
ligging en zeezicht • juniorsuites met zeezicht
• Star Prestige: kamers met toegang tot de Star
Prestige Lounge met zwembad en hangmatten/
balinese bedden op het dak, koffiezetfaciliteiten,
gevulde minibar bij aankomst voor klanten
in all inclusive, hoofdkussenmenu, badjas en
slippers, beschikbaar met lateraal zeezicht of
frontaal zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag •
Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
fruit en cake • sandwiches • selectie van lokale
(alcoholische) dranken PRIJS • vanaf € 56 pp/
nacht in halfpension

Adults only • Fijnproevers • All Inclusive •
Wellness • Buiten eten • Moment met twee
Hotelcode: HIBZ001
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ME Ibiza
star star star star star
U verpoost in een luxueus designresort
dat behoort tot de nieuwste pareltjes op
het eiland. De setting is prachtig: vanuit
uw minimalistisch ingerichte kamer
of suite kijkt u uit over de diepblauwe
baai van Santa Eulalia. Muziek staat
hier centraal: van de receptie tot rond
de exclusieve zwembadzone, overal
weerklinkt een trendy loungebeat. Dat
is ook het geval op het 360° dakterras,
waar u in het restaurant geniet van verse
zeevruchten of zalig wegdroomt in de
state-of-the-art spa. En voor wie het
zelfs nog ietsje meer mag zijn, is Nikki
Beach vlak naast het hotel een must.
Deze chique beach club verleidt u met de
beste champagne, spectaculaire acts en
exquise party’s.

• Santa Eulalia del Río

LIGGING • naast Nikki Beach • ca. 10 m van
het strand • ca. 1 km van restaurants, bars
en winkeltjes • ca. 1,5 km van het centrum
van Es cana • ca. 4 km van het centrum van
Santa Eulalia • ca. 22 km van de luchthaven
van Ibiza FACILITEITEN • 200 kamers en
suites • 3 verdiepingen • wifi in het hele hotel
en in de kamers en suites • 3 liften • tuin •
2 zwembaden (1 adults only) • ligbedden,
Balinese bedden (€) en parasols aan de
zwembaden RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • restaurant/bar ‘Bianco Mare’:
Italiaanse specialiteiten, o.a. pizza op steen
gebakken • restaurant ‘The Rooftop’ met
terras: zeevruchten en cocktails • restaurant
‘Noura Lebanese Cuisine & Pool Bar’: Libanese
keuken met mediterrane en Midden-Oosterse
invloeden (lokale en biologische producten) •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Tegen betaling: • watersporten
aan het strand • golf ca. 8 km • wellnesscenter

Trendy • Buiten eten •
Wellness • Rooftopbar
Hotelcode: HIBZ012
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‘Thai Room Spa and Wellness’: spa circuit,
Balinese bedden aan het zwembad KINDEREN
• Gratis: • apart kinderbad • miniclub LOGIES •
alle kamers beschikken over een regendouche,
haardroger, badjassen en slippers, satelliet-tv,
wifi, minibar (€), Nespresso®-apparaat, kluisje,
airconditioning, strijkijzer en -plank (op
aanvraag) • ‘Aura’ kamers (28 m²) op de 1ste
en 2de verdieping, • ‘Energy’ kamers (28 m²)
op de 1ste, 2de of 3de verdieping met lateraal
zeezicht en/of zicht op Nikki Beach • ‘Mode’
deluxe kamers (28 m²) met zwembadzicht/
zeezicht • ‘Chic’ suites (45 m²) met bemeubeld
balkon of terras en zeezicht/zicht op Nikki
Beach/zicht op de jachthaven • alle suites
beschikken over ME+: privécheck-in/check-out,
audio entertainment systeem, PlayStation®,
Nintendo Wii®, gepersonaliseerde minibar (€)
• waarborg kamer: kredietkaart (of € 200 per
dag, ter plaatse te betalen) PRIJS • vanaf € 125
pp/nacht in kamer en ontbijt

Nobu Hotel Ibiza Bay
star star star star star
Nobu Hotel Ibiza maakt deel uit van
de Small Luxury Hotels of the World
en mag u gerust tot de top van het
eiland rekenen. Het gaat uit van een
spectaculaire setting aan de baai van
Talamanca, op slechts 2 km van Ibizastad. De architectuur is minimalistisch
en puur, met veel zin voor natuurlijke
materialen zoals marmer, natuursteen
en keramiek. Die worden prachtig
gecombineerd met tinten van beige,
taupe en goud om het echte Ibizagevoel te onderstrepen. Een gevoel dat
alleen maar versterkt wordt door de
glimlach van het personeel. Werkelijk
niets is teveel. Dezelfde toewijding vindt
u ook in de keuken, die enorm hoge
standaarden haalt.

• Talamanca

LIGGING • rustig gelegen • ca. 50 m van het
zandstrand • ca. 200 m van restaurants en
bars • ca. 2 km van Ibiza-stad • ca. 8 km van
de luchthaven FACILITEITEN • 152 kamers
en juniorsuites • lift • wifi in het hele hotel • 2
zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken
aan de zwembaden • Tegen betaling: • kapper •
winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • 3 à-la-carterestaurants:
Japans, zeevruchten, glutenvrij en smoothies •
3 bars: lobbybar (o.a. glutenvrij en smoothies),
loungebar met tapas en cocktails en poolbar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • yoga • tai chi • wellnesscenter: sauna,

stoombad Tegen betaling: • duiken • snorkelen •
kajak • stand-up paddle • wellnesscenter: diverse
massages en behandelingen KINDEREN •
Tegen betaling: • miniclub (4-12 jaar), 10:00-18:00
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, airconditioning, satelliet-tv,
telefoon, wifi, kluisje, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten, balkon of terras • deluxe
kamers en juniorsuites beschikbaar met tuinof zeezicht • deluxe juniorsuites met zeezicht •
juniorsuites met plunge pool en directe toegang
tot het zwembad • keuze uit verschillende suites
met prachtig zeezicht PRIJS • vanaf € 275 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Wellness • Trendy •
Excellente service • Fijnproevers
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Siau Ibiza
star star star star star
In het rustige San Miguel, in het
groene noorden van het eiland, treft u
dit kleinschalig vijfsterrenhotel. Het
gloednieuwe Siau Ibiza valt op door
zijn modern design en oog voor detail.
Als adults only hotel, is dit de ideale
uitvalsbasis voor koppels die op zoek zijn
naar rust en romantiek. Kiest u voor de
“Unlimited-Experience®”, dan geniet u
letterlijk ongelimiteerd van de heerlijke
gerechten en diverse dranken die dit
hotel te bieden heeft. Mag het nog wat
exclusiever? Reserveer dan een kamer in
“My Favorite Club”. In deze aparte zone
komt u tot rust in de lounge of aan het
zwembad en geniet u van tal van extra
privileges, zoals conciërgeservice en een
dagelijks gevulde minibar.

LIGGING • rustig gelegen • ca. 200 m van het
strand • ca. 4 km van het centrum van San Miguel
• ca. 25 km van Ibiza-stad • ca. 30 km van de
luchthaven FACILITEITEN • minimumleeftijd
18 jaar • 95 kamers • 2 verdiepingen • wifi in het
hele hotel • aparte zone voor My Favorite Club
met extra privileges • 2 zwembaden (1 exclusief
voor My Favorite Club) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling: •
wasserijservice • dokterservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant • 3
à-la-carterestaurants: 2 mediterraans en sushibar
• foodtruck exclusief voor My Favorite Club • 2
bars: lobbybar en poolbar • service de chambre
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
avondanimatie: live muziek en DJ Tegen betaling: •
pilates • yoga LOGIES • alle kamers beschikken
over een kingsizebed of twee aparte bedden,
ruime badkamer met regendouche, badjassen
en slippers, haardroger, airconditioning, wifi,

Adults only • All Inclusive •
Moment met twee • Trendy • Kleinschalig
Hotelcode: HIBZ013
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• San Miguel
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telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (€), kluisje en bemeubeld balkon of
terras • deluxe kamers beschikbaar met tuin- of
zeezicht • My Favorite Club kamers beschikbaar
met tuin- of zeezicht, of met directe toegang tot
het zwembad • My Favorite Club juniorsuites met
privézwembad beschikbaar met tuin- of zeezicht •
My Favorite Club: aparte zone met o.a. zwembad,
lounge (incl. snacks, koffie en thee), privé
check-in en check-out, conciërgeservice, fles
schuimwijn bij aankomst en extra services op de
kamer: o.a. luxe badproducten, minibar dagelijks
gevuld met water, frisdranken en bier ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • onbeperkt toegang tot de
à-la-carterestaurants • lokale en internationale
(alcoholische) dranken • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdranken, fruitsap en bier
• roomservice tot 00:00u PRIJS • vanaf € 94 pp/
nacht in kamer en ontbijt

MIDDELLLANDSE ZEE

Formentor

Pollença
Puerto de Pollensa

Puerto de Soller
Deia
Valldemossa

Mallorca

Alcudia
Soller
Alaró

Puigpunyent
Palma
Calvia
Costa
D’en Blanes

Mallorca, magneet van de Middellandse Zee, verovert haar
bezoekers met een gevarieerd landschap van romantische
stranden, weidse berglandschappen en een bruisende culturele
hoofdstad.

Playa de Muro
Ca'n Picafort

MALLORCA

Porto Cristo

Llucmajor
Porto Petro

Onze tips
Breng een bezoek aan de historische hoofdstad
Palma de Mallorca. De prachtige gothische
kathedraal domineert het stadsbeeld en is een
bezoek meer dan waard. Ook in de typisch
Spaanse straatjes is het heerlijk flaneren.

Met een huurwagen of per fiets bereikt
u het schiereiland Formentor, in het
uiterste noorden. Op de route ontdekt
u schilderachtige baaien en prachtige
vergezichten.

Mallorca is een fietsbestemming bij uitstek.
Het landschap is zeer afwisselend: van groen
laagland tot hoge pieken in de Serra de
Tramuntana. Hier vindt zowel de recreatief
fietser als de geoefende sporter zijn gading.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u15 • TAKSEN Sinds 1 juli 2016 moet er voor verblijven op de Balearen een eco-taks worden betaald, deze is afhankelijk van de
hotelcategorie en dient ter plaatse betaald te worden aan de hotelier. Niet van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar.
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Iberostar Selection Playa de Muro Village
star star star star star
Wist u dat bezoekers Playa de Muro
hebben beoordeeld als een van de drie
mooiste stranden van Spanje? Iberostar
Selection Playa de Muro Village ligt
op een steenworp van dat bekroonde
strand. Geniet van een van de nieuwe
familiekamers en de verwarmde
buitenzwembaden, proef het brede scala
aan maaltijden dat wordt geserveerd in
de verschillende restaurants en bars,
ontspan in het spacircuit, of maak
optimaal gebruik van de faciliteiten voor
fietsers en tennissers. In de Star Camp
miniclub worden tal van activiteiten voor
de kleintjes georganiseerd.
All Inclusive • Familie •
Mooi strand • Trendy • Wellness
Hotelcode: HPMI002
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• Playa de Muro

LIGGING • centraal gelegen • direct aan het
licht aflopend zandstrand • ca. 300m van bars,
restaurants en winkeltjes • ca. 60km van de
luchthaven van Mallorca FACILITEITEN •
202 kamers • hoofgebouw en 6 bijgebouwen
• wifi in het hele hotel • bibliotheek • tuin (+/8000 m²) • zonneterrassen • binnenzwembad •
zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje •
wasserijservice • balinese bedden • ligbedden
en parasols aan het strand RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt -en dinerbuffet • 2
buffetrestaurants met show-cooking • 3 à-lacarterestaurants (steeds met reservering) • ‘Burger
House’: 12:30-16:00 • 5 bars: o.a. loungebar met
snacks en live muziek en beachbar • gepaste
kleding verplicht voor het diner • roomservice
24/7 (€) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• tennis • fitness • volleybal • tafeltennis •
wellnesscenter: binnenzwembad, bubbelbad,
pediluvium, sauna, hamam • dagelijkse animatie
Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages
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en schoonheidsbehandelingen • biljart •
watersporten • fietsenverhuur • in de omgeving:
paardrijden KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
• speeltuin • Star Camp: ‘Monkey’ van 4 t/m 7
jaar, ‘Dolphin’ van 8 t/m 12 jaar en ‘Eagle’ van 13
t/m 17 jaar (juli en augustus) • kindermenu (op
aanvraag) • minidisco • kinderanimatie LOGIES •
alle kamers beschikken over douche, haardroger,
badjassen
en
slippers,
airconditioning,
satelliet-tv, telefoon, wifi, minibar (€), kluisje,
balkon of terras • superiorkamers beschikbaar
met tuin- of zwembadzicht • familiekamers
met living en aparte slaapkamer, beschikbaar
met zwembad- of zeezicht • suites met living
en aparte slaapkamer beschikbaar met tuin- of
zwembadzicht ALL INCLUSIVE • met toeslag •
Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
dranken inbegrepen bij de maaltijden: water,
tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • snacks •
selectie van (alcoholische) dranken in de bars •
dagelijks water op de kamer PRIJS • vanaf € 93
pp/nacht in halfpension

Iberostar Bahía de Palma
star star star star
Ontspannen in minimalistische
designkamers met uitzicht op het
witte zandstrand van Playa de Palma.
Nippen van een kleurrijke cocktail
in een van de sfeervolle loungebars,
of genieten van een behandeling in
de SPA Sensations met massages en
schoonheidsbehandelingen: in dit
recent volledig gerenoveerde luxeresort
kan het allemaal. Het paradijselijke
zwembad wordt omzoomd door
luxueuze ligbedden en voor een duik
in de azuurblauwe zee hoeft u enkel de
promenade over te steken. Het adults
only-concept garandeert u bovendien
de weldadige rust waar u op vakantie
zo naar verlangt. Een perfecte plek voor
koppels en singles die zich in de watten
willen laten leggen.

• Playa de Palma

LIGGING • gescheiden van het zandstrand
door de promenade • centraal gelegen in Playa
de Palma, omringd door winkels, restaurants
en bars • bushalte vlakbij • ca. 6 km van
de luchthaven van Palma FACILITEITEN
• minimumleeftijd 16 jaar • 217 kamers,
superiorkamers en juniorsuites • hoofdgebouw
met 7 verdiepingen, 3 liften • tv-ruimte • wifi
in het hele hotel • zwembad • dakterras met
zoutwater infinity zwembad • ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad •
Tegen betaling: • Balinese bedden aan het zwembad
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • buffetrestaurant met showcooking • ‘The Origin Beach Soul Restaurant’ •
bar ‘Cosmopolitan’ • ‘Sky Bar’ op het dakterras •
gepaste kleding verplicht voor het diner SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • ‘Fit & Fun’
programma: o.a. pilates, yoga, aquaspinning,
fit jumping • avondanimatie: live muziek Tegen
betaling: • wellnesscenter ‘SPA Sensations’: met
massage en schoonheidsbehandelingen • in

de omgeving: o.a. tennis en paddle-tennis (in
hotel Iberostar Cristina, ca. 50 m), golf ca. 8 km,
watersporten LOGIES • alle kamers beschikken
over een douche, haardroger, satelliet-tv, telefoon,
wifi, kluisje, airconditioning, verwarming en
balkon of terras • kamers beschikbaar met
lateraal of frontaal zeezicht, of met ligging dichter
bij het zwembad • ruimere superiorkamers en
superior juniorsuites met zeezicht • kamers,
superiorkamers en juniorsuites beschikbaar
op de hogere verdiepingen met zeezicht ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • dranken inbegrepen bij
de maaltijden in het restaurant - beperking op
alcoholische dranken op Mallorca (Spaanse
wetgeving): 3 alcoholische dranken per persoon
bij de lunch en 3 bij het diner (niet cumulatief )
• snacks • niet-alcoholische dranken in de bars
• dagelijks water op de kamer • dranken en
maaltijden in ‘The Origin Beach Soul Restaurant’
zijn niet inbegrepen PRIJS • vanaf € 81 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Adults only • Buiten eten • Fijnproevers •
Wellness • All Inclusive • Moment met twee
Hotelcode: HPMI001
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Iberostar Selection Playa De Palma
star star star star star
Dit recent gerenoveerde 5* resort geniet
een uitstekende ligging, direct aan de
promenade en het strand en slechts
op korte afstand van de hoofdstad
Palma. U kan heerlijk genieten aan het
grote zwembad, op het Star Prestige
dakterras met infinity pool of in het
SPA Sensations wellnesscenter. Met
zijn ligging vlakbij winkels, restaurants
en bars is Iberostar Selection Playa de
Palma de ideale uitvalsbasis voor een
ontspannende vakantie. U verblijft er
in een stijlvol ingerichte kamer, suite
of familiekamer, waarvan de meeste
beschikken over zwembad- of zeezicht.
Dineren doet u in het buffetrestaurant
met show-cooking, waar u geniet van
een uitgebreide keuze aan smaakvolle
gerechten.
Fijnproevers • Wellness •
Moment met twee • All Inclusive •
Centrale ligging

• Playa de Palma

LIGGING • gescheiden van het zandstrand
door de promenade • centraal gelegen in Playa
de Palma, omringd door winkels, restaurants
en bars • bushalte vlakbij • ca. 3 km van de
luchthaven van Palma FACILITEITEN • hoewel
kinderen zijn toegelaten, richt het hotel zich
eerder op een volwassen publiek • 182 kamers,
familiekamers en juniorsuites • hoofdgebouw
met 8 verdiepingen, 3 liften • internethoek • wifi
in het hele hotel • dakterras (15+) met infinity
zwembad op de 8ste verdieping, enkel voor Star
Prestige gasten • zwembad • zonneterras met
ligbedden, parasols en handdoeken • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • buffetrestaurant ‘Playa Blanca’
met show-cooking • à-la-carterestaurant ‘Marea’
(met reservering) • gepaste kleding verplicht voor
het diner • loungebar met snacks en live muziek
• poolbar met snacks • champagnebar SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter
SPA Sensations: o.a. bubbelbad, sauna, hamam
en ‘sensations’ douche • fitness • internationale
animatie, o.a. sportactiviteiten Tegen betaling:
• wellnesscenter SPA Sensations: massages

Hotelcode: HPMI003
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(ook voor koppels, volgens beschikbaarheid) en
behandelingen • in de omgeving: in Iberostar
Cristina op ca. 50 m: tennis (2 courts) en paddletennis (3 courts), watersporten aan het strand,
golf LOGIES • alle kamers beschikken over
een douche, haardroger, telefoon, satelliet-TV,
airconditioning, verwarming, premium wifi,
minibar (€), kluisje, balkon • kamers beschikbaar
met zwembadzicht, lateraal zeezicht of zeezicht •
familiekamers beschikbaar met zwembadzicht of
zeezicht • juniorsuites beschikbaar met zeezicht
of met bevoorrechte ligging en zeezicht • Star
Prestige: kamers en juniorsuites op de hogere
verdiepingen met extra diensten, o.a. toegang
tot het dakterras met infinity pool en zeezicht
(15+) ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • dranken
inbegrepen bij de maaltijden in het restaurant beperking op alcoholische dranken op Mallorca
(Spaanse wetgeving): 3 alcoholische dranken
per persoon bij de lunch en 3 bij het diner (niet
cumulatief ) • snacks • niet-alcoholische dranken
in de bars • dagelijks water op de kamer PRIJS •
vanaf € 89 pp/nacht in kamer en ontbijt

Iberostar Selection Llaut Palma
star star star star star
In dit hotel geniet u op vijfsterrenniveau
van de Middellandse Zee en omgeving.
Het ligt op wandelafstand van het strand
en op amper vijftien minuten rijden van
Palma. Vlakbij zijn er bovendien drie
geweldige golfbanen. Verder stelt deze
Iberostar gewoonweg geen grenzen
aan het comfort. Het wellnesscentrum
is maar liefst 1300m¬≤ groot, terwijl
de drie restaurants tekenen voor
hoogstaande gastronomie. Wat u niet
mag overslaan: de rooftopbar met
prachtig zicht op zee. Kiest u bovendien
voor een Star Prestige-kamer, dan
ondergaat u een absolute luxe-ervaring
in een exclusieve zone van het hotel.
Panorama • Fijnproevers • Wellness •
All Inclusive • Centrale ligging

• Playa de Palma

LIGGING • ca. 200 m van het fijnzandstrand
van Playa de Palma • ca. 200 m van winkels,
restaurants en bars • ca. 6 km van de luchthaven
van Palma FACILITEITEN • 186 kamers
• gebouw van 7 verdiepingen • wifi in het
hele hotel • tuin • zwembad met bubbelbad •
ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken
aan het zwembad • Star Prestige zone (16+):
lounge met snacks, fruit, dranken en koffie,
zonneterras op het dak, apart gedeelte in het
buffetrestaurant • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• buffetrestaurant met showcooking en
thema-avonden • à-la-carterestaurant ‘Katagi
Blau’ (Aziatisch/fusion, met reservering) •
gepaste kleding verplicht voor het diner (geen
sportkledij of open schoenen) • poolbar ‘Norai
Bistro’ met snacks • lobbybar • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter (18+): binnenzwembad, sauna,
stoombad, bubbelbad en zonnebank • fitness •
fietsgarage Tegen betaling: • wellnesscenter (18+):

massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: watersporten aan het strand, golf
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad LOGIES
• alle kamers beschikken over een douche,
haardroger, airconditioning, kluisje, telefoon,
satelliet-tv, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten (€),
badjassen, balkon • kamers (28 m²) beschikbaar
met landzicht, zwembadzicht, lateraal zeezicht
of zeezicht • kamers met bevoorrechte ligging
en zeezicht • Star Prestige kamers (28 m²) met
toegang tot de Star Prestige zone, beschikbaar
met en zonder zeezicht • juniorsuites (37 m²)
beschikbaar met landzicht, zwembadzicht of
zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • dranken
inbegrepen bij de maaltijden in het restaurant beperking op alcoholische dranken op Mallorca
(Spaanse wetgeving): 3 alcoholische dranken
per persoon bij de lunch en 3 bij het diner (niet
cumulatief ) • snacks • niet-alcoholische dranken
in de bars • dagelijks water op de kamer PRIJS •
vanaf € 75 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HPMI006
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Cap Vermell Grand Hotel
star star star star star
Cap Vermell Grand Hotel is gelegen
in een rustige vallei en weerspiegelt de
stijl van de traditioneel Mallorcaanse
heuveldorpen. Verwacht een cluster van
honingkleurige gebouwen verdeeld door
waterpartijen en paden en geconcentreerd
rond een centraal plein. Hoewel het hotel
nieuw is, voelt alles heel authentiek aan.
De sfeer is hier warm en gastvrij, terwijl
de faciliteiten en service niets aan het
toeval overlaten. Vooral op culinair vlak
gooit dit complex hoge ogen. Zo werkt
sterrenchef Álvaro Salazar in restaurant
VORO uitsluitend met topproducten
van lokale boerderijen, waardoor u hier
geniet van een culinaire ervaring van de
bovenste plank.
Panorama • Fijnproevers • Natuurdecor •
Tuin • Wellness • Sterrenchef

• Canyamel

LIGGING • rustig gelegen • ca. 1 km van het
strand van Canyamel (shuttleservice) • ca. 8
km van het centrum van Arta • ca. 75 km van
de luchthaven van Palma FACILITEITEN •
142 kamers en suites • wifi in het hele hotel
• 2 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet of à la carte • buffetrestaurant
• à-la-carterestaurant (tapas) • gastronomisch
restaurant ‘VORO’ (2 Michelinsterren, 16+):
degustatiemenu • Japans restaurant ‘ROKA’
(1/07-18/09) • poolbar met snacks • roomservice
7:30-22:30 SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • fietsverhuur • wellnesscenter:
sauna, relaxatiezone, zwembad • toegang tot
Cap Vermell Country Club (semi-Olympisch
binnenzwembad, fitness en wellnesscenter)
Tegen betaling:
• wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: golf (4 golfterreinen, shuttleservice),
mountainbike, kajak, pedalo, paardrijden,

duiken, tennis, watersporten KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • miniclub (4-12 jaar)
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, badjassen en slippers,
satelliet-tv, telefoon, airconditioning, wifi,
kluisje, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten,
strijkijzer en -plank, balkon of terras •
grand deluxe kamers (48 m²) • juniorsuites
(53 m²) beschikbaar op het gelijkvloers met
directe toegang tot de tuin, of op de hogere
verdiepingen met uitzicht op het resort of de
vallei • Grand suites (100 m²) met 1 tot 2 aparte
slaapkamers beschikbaar op het gelijkvloers
met directe toegang tot de tuin, of op de hogere
verdiepingen met uitzicht op het resort en de
vallei • presidentiële suites (150 m²) met 1 tot 2
aparte slaapkamers en uitzicht op het resort en
de vallei HONEYMOON • upgrade naar Grand
suite (volgens beschikbaarheid) • chocolade
• fruitmand • fles cava • bij boeking in suite:
ontbijt op de kamer PRIJS • vanaf € 153 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HPMI014
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La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca
star star star star star
Dit kleinschalig boetiekhotel ligt vlak bij
het idyllische kunstenaarsdorpje Deià,
in de schaduw van het Tramuntanagebergte. Het is ondergebracht in twee
historische herenhuizen, omgeven door
weelderige tuinen vol citrusbomen en
olijfgaarden. Alles aan het hotel ademt
de artistieke sfeer van Deià. Meer dan
800 werken van lokale schilders zijn
verspreid over de gebouwen. Zelfs de
kamers en suites – waarvan verschillende
over een privézwembad beschikken – zijn
prachtig ingericht met moderne kunst en
Mallorcaans antiek. Dineer zeker eens in
het bekroonde fine dining restaurant El
Olivo: sensationeel lekker.
Kleinschalig • Wellness •
Excellente service • Fijnproevers •
Privézwembad • Villa • Natuurdecor
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• Deià

LIGGING • centraal gelegen • ca. 100 m van het
centrum van Deià • ca. 3 km van de rotsbaai van
Cala de Deià (shuttleservice, enkel in de zomer)
• ca. 38 km van de luchthaven van Mallorca
FACILITEITEN • 71 kamers en suites, 1 villa •
4 gebouwen • wifi in het hele hotel • parking •
privé kunstverzameling • tuin • zonneterrassen
• 2 zwembaden (verwarmd, 1 adults only) •
ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • 4 restaurants: ontbijtrestaurant,
gastronomisch restaurant, restaurant bij het
zwembad (mediterraans/pizza/salades, enkel
open in de zomermaanden), Café Miró (tapas,
paella) • gepaste kleding verplicht bij het diner • bar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • wellnesscenter: hydrotherapie,
binnenzwembad, stoombad, sauna, fitness •
tennis • fietsen • bootexcursie langs de kust (enkel
in de zomer) Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• mountainbike • vespa’s • kunsttour •
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kunstlessen • rit met ezels door de olijftuinen
• in de omgeving: golf (18 holes), Son Termens
en Son Vida KINDEREN • Gratis: • miniclub 4-12
jaar • tennis voor kinderen (1x/week, enkel in de
zomermaanden) Tegen betaling: • kindermenu’s
in de restaurants • Playstation® en dvd’s aan de
receptie • speciale wellnessbehandelingen voor
kinderen • babysitservice (op aanvraag) LOGIES •
alle kamers beschikken over een bad, haardroger,
badjassen en slippers, airconditioning, telefoon,
minibar (€), kluisje, satelliet-tv, DVD speler,
wifi, balkon of terras • keuze uit classic (30 m²),
superior (35 m²) en deluxe (40 m²) kamers met
zicht op Deià of het Tramuntana gebergte •
superior (45 m²), deluxe (58 m²) en executive
(60 m²) juniorsuites beschikbaar • keuze uit
verschillende suites met woonkamer en aparte
slaapkamer, beschikbaar met privézwembad
• villa (170 m²) met 3 aparte slaapkamers, 2
badkamers, woonkamer, volledig uitgeruste
keuken en privézwembad PRIJS • vanaf € 326 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Gran Melia de Mar
star star star star star
Dicht bij de trendy jachthaven van
Puerto Portals vindt u dit adults onlyresort omringd door prachtige tuinen.
Met de Middellandse Zee voor uw neus,
geniet u in de strakke hemelbedden van
een drankje en de zon op uw gelaat. De
moderne kamers kijken allemaal uit
op zee, terwijl het donkere meubilair
prachtig contrasteert met de pastelwitte
muren. Het gastronomische restaurant
ARRELS van de jonge vrouwelijke
chef Marga Coll vergast u op trendy
mediterrane en Mallorcaanse gerechten,
bereid met ingrediënten uit de eigen
tuin. De ruime spa met Clarinsproducten is het perfecte decor
voor een zalig moment met twee.
Adults only • Wellness • Moment met twee •
Fijnproevers • Buiten eten • Tuin

• Illetas

LIGGING • rustig gelegen • ca. 10 m van het
strand • ca. 100 m van winkeltjes • ca. 4 km van de
trendy jachthaven Puerto Portals • ca. 5 km van
Palma • ca. 17 km van de luchthaven van Palma
FACILITEITEN • minimumleeftijd 15 jaar • 137
kamers, juniorsuites en suites • 7 verdiepingen
• 2 liften • wifi in het hele hotel • Red Level
gedeelte met aparte lounge • tuin • 2 zwembaden
• privéstrand • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling: •
valet parking • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension: diner à la
carte • 3 à-la-carterestaurants: 1 voor diner met
terras (Mallorcaans, met vast keuzemenu), 1 aan
het zwembad, seizoensgebonden (zeevruchten,
internationaal), 1 voor lunch en diner
(mediterraans, internationaal) • dieetkeuken
(op aanvraag) • cocktailbar • roomservice24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Spa by Clarins’
met o.a. warmwaterzwembad, Finse sauna,
Turks stoombad en diverse massages en

schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
duiken (op ca. 500 m), golf (op ca. 1 km), zeilen
(op ca. 2 km) LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad, douche, haardroger, badjassen en
slippers, telefoon, airconditioning, satelliet-tv,
kluisje, minibar (€), balkon en zeezicht • Red
Level kamers in het Red Level-gedeelte met o.a.
VIP check-in, Nespresso®- apparaat, dagelijks
krant, gratis toegang tot de spa, (exclusief
behandelingen), hoofdkussenmenu, toegang
tot de Red Level lounge met koffie en thee,
elke avond (gedurende 2u) open bar met een
selectie van (non-) alcoholische dranken en
hapjes, balkon en zeezicht • ruime Red Level
juniorsuites of suites met balkon en zeezicht
HONEYMOON • kamer van een hogere
categorie (volgens beschikbaarheid) • galadiner
voor twee • fles cava en fruitmand op de kamer
bij aankomst • geldig bij aankomst binnen de
2 maand na het huwelijk bij een verblijf van
min. 5 nachten PRIJS • vanaf € 150 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Hotelcode: HPMI026
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Hospes Maricel
star star star star star
Met amper 51 kamers is Hospes Maricel
een eerder kleinschalig hotel, maar wel
een met een bijzonder karakter. Het
ligt in een residentiële wijk op slechts
8 km van Palma de Mallorca en is
gevestigd in een statig gebouw uit 1949.
De vorstelijke charme van weleer heeft
het hotel nog steeds niet afgestaan.
Traditionele bogen, arcades en zuilen
herinneren aan een rijk verleden. De
kamers liggen verspreid over twee
delen: het hoofdgebouw ‘Palace’ en
het bijgebouw ‘Natura’. Ontspannen
doet u aan het overloopzwembad,
gastronomisch genieten in het Maricel
Restaurant. En sla vooral het ontbijt niet
over: dat werd tijdens het prestigieuze
event Madrid Fusión uitgeroepen tot het
beste ter wereld. Smakelijk!

LIGGING • direct aan zee • ca. 1,2 km van het
strand van Cala Major • ca. 8 km van Palma
de Mallorca • ca. 18 km van de luchthaven
van Palma FACILITEITEN • 51 kamers en
suites • minimumleeftijd 1/05-31/10: 13 jaar
(baby’s 0-2 jaar wel toegelaten) • hoofdgebouw
en bijgebouw met 4 verdiepingen • wifi in het
hele hotel • bibliotheek • aanlegsteiger • tuin •
zonneterrassen • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• parking • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet of exclusieve brunch
met 10 gangen (€) • halfpension: diner met
driegangenmenu • gastronomisch restaurant
Maricel • 2 bars: cocktailbar en poolbar • lounge

Fijnproevers • Kleinschalig •
Design • Wellness
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• Calvià
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• gepaste kleding verplicht in het restaurant •
24/7 roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • wellnesscenter: binnenzwembad,
buitenzwembad, sauna, bubbelbad, stoombaden
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
watersporten, tennis en golf LOGIES •
alle kamers beschikken over bad en/of
douche, haardroger, badjassen en slippers,
airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi, kluisje,
hoofdkussenmenu • in het hoofdgebouw ‘Palace’
zijn kamers en suites met zeezicht beschikbaar •
in het bijgebouw ‘Natura’ zijn kamers en suites
met privézwembad (niet verwarmd) mogelijk
PRIJS • vanaf € 186 pp/nacht in kamer en ontbijt

Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa
star star star star star
Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa,
een van de eerste Secrets resorts in
Europa, is een traktatie voor diegenen
die op zoek zijn naar een romantisch
uitje met z’n tweeën. Genesteld langs
de kust, in het rustige dorpje Paguera,
is dit resort in kasteelstijl de perfecte
keuze voor uw volgende getaway. In
verschillende kamers en suites geniet
u van een spectaculair uitzicht op de
majestueuze Middellandse Zee. Ervaar
attente service, lokale en internationale
gastronomie, oogverblindend
entertainment, een prachtig zwembad
aan het strand en een spa met uitzicht
op de azuurblauwe zee.
Adults only • All Inclusive •
Centrale ligging • Moment met twee

• Peguera

LIGGING • centraal gelegen • direct aan het
zandstrand • strand bereikbaar via trappen
• ca. 400 m van het centrum van Paguera •
ca. 34 km van de luchthaven van Mallorca
FACILITEITEN • minimumleeftijd 18 jaar •
162 kamers • hoofdgebouw met 4 verdiepingen
• liften • wifi in het hele hotel • zonneterrassen
• binnenzwembad • zwembad • ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad •
balinese bedden • Tegen betaling: • winkeltje •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • buffetrestaurant ‘World cafe’ met
show-cooking • 4 à-la-carterestaurants: ‘Barefoot
Grill’ (snacks), ‘Seaside Grill’ (mediterraans),
‘Olio’ (mediterraans), ‘Gohan’ (sushi) • gepaste
kleding verplicht voor het diner • 5 bars: o.a.
pianobar, cocktailbar, koffiebar, beachbar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • pilates • animatie:
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter:
binnenzwembad, sauna, stoombad, bubbelbad,

hydrotherapeutische douches, solarium • in de
omgeving: golf LOGIES • alle kamers beschikken
over een douche, badjassen, haardroger, wifi,
airconditioning, minibar (€), kluisje, telefoon,
satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, balkon
of terras • kamers en deluxe kamers beschikbaar
met zeezicht • Preferred Club deluxe kamers,
juniorsuites en mastersuites beschikbaar met
zeezicht • Preferred club swim-up kamers
met beperkt zeezicht • Preferred club services:
o.a. kamer in exclusief hotelgedeelte, privé
zonneterras,
gepersonaliseerde
check-in/out, conciërgeservice, uitgebreide minibar,
luxebadproducten, exclusief ontbijtmenu ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet in het hoofdrestaurant •
onbeperkt toegang tot de à-la-carterestaurants
• snacks • selectie van lokale en internationale
(alcoholische) dranken • dagelijks gevulde
minibar: frisdrank, water en bier PRIJS • vanaf
€ 96 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: PMI023
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Zoetry Mallorca
star star star star star
Het landelijk gelegen Zoetry Mallorca
is gebouwd rondom de Gran Cristianakapel, een 14de-eeuwse middeleeuwse
toren met neogotische kapel. De 90
stijlvolle kamers en suites liggen in
een prachtige groene omgeving en zijn
ingericht in hedendaagse warme en
kalme tonen. Zowel families als koppels
komen aan hun trekken met twee
diepblauwe buitenzwembaden, waarvan
één adults-only. Maar ook het binnenbad
met thermaal water zal u zeker bekoren.
De vier golfterreinen in de omgeving
bieden golfers alle mogelijkheden om
hier een welgemikt balletje te slaan.
Authentiek • Moment met twee •
Wellness • Golf • Kleinschalig
Hotelcode: HPMI025
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• Sa Torre

LIGGING • rustig gelegen in een groene
omgeving • ca. 10 km van het strand • ca. 33 km
van het centrum van Palma de Mallorca • ca. 23 km
van de luchthaven FACILITEITEN • 90 kamers
en suites • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden
(1 adults only) • parking • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • 3 à-la-carterestaurants: lokaal,
mediterraans, gourmet • 4 bars: cocktailbar met
live muziek, poolbar, bar met lichte lunch en bar
met tapa’s • gepaste kleding verplicht bij het diner
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • wellnescenter: o.a. binnenzwembad,
Turkse bad, sauna, ijsfontein • tennis: 2 courts
(kunstgras) • fitness • voetbal • looppiste 1,4 km
Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • yoga • meditatie
• mindfulnesslessen • bezoek aan de hoteltuin
• in de omgeving: golf ca. 7 km, excursies per
zeilboot of jacht, bezoek aan de versmarkten
van Palma de Mallorca, ballonvaart KINDEREN
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• Gratis: • apart kinderbad LOGIES • alle kamers
beschikken over bad/douche, badjasen en
slippers, Bvlgari® badproducten, haardroger,
satelliet-tv, telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (€), kluisje, airconditioning, strijkijzer en
-plank en frans balkon of terras • Ponent kamers,
deluxe kamers, juniorsuites en suites: moderne
kamers en (junior)suites bij het hoofdgebouw
met uitzicht op de natuur • Tramuntana kamers,
deluxe kamers en juniorsuites: klassieke kamers
en juniorsuites in het historische gebouw
met uitzicht op de natuur ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijtbuffet, lunch
en diner à la carte • onbeperkt toegang tot de
à-la-carterestaurants • lokale en internationale
(alcoholische) dranken • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdranken, fruitsap en bier
• roomservice 24/7 Privileges • vroege check-in,
late check-out (volgens beschikbaarheid) •
conciërgeservice • luxe badproducten op de
kamer • wasserijservice PRIJS • vanaf € 100 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Son Brull Hotel & Spa
star star star star star
Dit kleinschalige boetiekhotel maakt
deel uit van het gerenommeerde
Relais & Châteaux. Het nestelt zich
in de uitlopers van het Tramuntanagebergte, in de buurt van het charmante
stadje Pollença. Vroeger was het een
18e-eeuws jezuïetenklooster, vandaag
een romantisch designhotel waarin de
ziel van destijds nog steeds voelbaar
is. Geniet van de prachtige natuurlijke
omgeving, ga voor een gastronomische
belevenis in het bekroonde Restaurant
365 en vlij u neer in de tapas- en
cocktailbar van de historische olijfmolen.

• Pollença

LIGGING • rustig gelegen • ca. 2 km van het
centrum van Pollença • ca. 12 km van de haven
van Pollença • ca. 50 km van Palma de Mallorca
• ca. 55 km van de luchthaven van Palma
FACILITEITEN • 27 kamers • hotel aanbevolen
voor volwassenen • wifi in de publieke ruimtes
en in de kamers • eigen moestuin • zwembad
(verwarmd, 12+) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant voor ontbijt •
2 à-la-carterestaurants: mediterraans/tapas
(lunch en diner), gastronomisch (diner) •
cocktailbar met tapas • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

(16+) • tennis • fietsen • yoga • meditatie Tegen
• wellnesscenter (16+): o.a. sauna,
hamam, bubbelbad en diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
golf, ca. 1 km LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad, douche, haardroger,
luxe badproducten, airconditioning, kluisje,
hoofdkussenmenu,
satelliet-tv,
telefoon,
wifi • superiorkamers, deluxe kamers en
juniorsuites beschikbaar • deluxe kamers
en juniorsuites beschikbaar met ruim terras
• villa suites met 2 aparte slaapkamers en
privézwembad PRIJS • vanaf € 281 pp/nacht
in kamer en ontbijt
betaling:

Authentiek • Moment met twee •
Kleinschalig • Natuurdecor •
Privézwembad • Villa

107

BALEAREN | MALLORCA

Ontdek de indrukwekkende rotsformaties en gouden stranden
van Zuid-Portugal. Verken de statige hoofdstad in het midden van
Portugal en proef de wereldberoemde Porto in de gelijknamige
stad in het noorden van het land.

ATLANTISCHE OCEAAN

Portugal

Porto

SPANJE
Lissabon

Faro

Onze tips
In de Algarve is de iconische vuurtoren
in Sagres een absolute must, net als de
nabijgelegen kliffen die in zee vallen.
Mysterieus en wild, dit is een van de
kustschatten van de Algarve.

De toren van Belém is een iconisch
monument in Lissabon, dichtbij kan u ook
heerlijke pasteis de nata smullen bij iconische
bakkerij Pasteis de Belém.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 3u • TIJDSVERSCHIL 1u vroeger dan in België

108

Porto wordt doorkliefd door de Douro. De
meeste bezienswaardigheden bevinden
zich op de noorderoever. Op de zuideroever
pronken alle beroemde portohuizen. Proef en
ontdek beide zijden van dezelfde munt.

Wyndham Grand Algarve
star star star star star
Dit adembenemende all-suites hotel ligt
in het hart van natuurpark Ria Formosa,
op loopafstand van het strand. Het
maakt deel uit van één van de grootste
golfresorts van Portugal. Als gast krijgt
u namelijk rechtstreeks toegang tot de
beroemde golfbanen van Quinta do
Lago. Daarnaast kunt u hier bijzonder
lekker eten. Het Peacock’s Restaurant
biedt een uitzonderlijke gastronomische
ervaring, regelmatig vergezeld van live
pianomuziek.

• Almancil

LIGGING • gelegen op ca. 2 km van het fijn
zandstrand Quinta do Lago • ca. 1 km van
2 golfclubs • ca. 16 km van de luchthaven
van Faro FACILITEITEN • 131 suites •
hoofdgebouw met 3 verdiepingen • liften • wifi
in de openbare ruimtes • tuin • zonneterrassen
• binnenzwembad • zwembad (verwarmbaar)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• buffetrestaurant: ‘Caravela’ • à-la-carte
restaurant: ‘Dourado’ (lokale keuken) • poolbar
en -restaurant: ‘Oasis’ (seizoensgebonden) •

bar & lounge • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad, sauna en stoombad • fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
behandelingen • golf • fietsverhuur KINDEREN
• Gratis: • speelruimte • miniclub van 4 t/m 12
jaar Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
suites met 1 of 2 slaapkamers beschikken over
bad of douche, haardroger, telefoon, flatscreen
tv, koffie- en theefaciliteiten, kitchenette, zithoek,
minibar (€), kluisje, airconditioning, terras of
balkon en tuinzicht PRIJS • vanaf € 63 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Golf • Natuurdecor •
Familie • Excellente service
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Quinta do Lago
star star star star star
Trek op golfvakantie in een van de
‘Leading Hotels of the World’. Dit hotel
maakt deel uit van een van de grootste
golfresorts van Portugal, gelegen aan
de ongerepte kust in het hart van
natuurpark Ria Formosa. Het is de
perfecte plek om golf, strand en natuur
te combineren. Negen hectare aan
weelderige tuinen bieden een unieke
ervaring, terwijl u via de promenade
meteen op het strand staat. Ook speciaal:
Quinta do Lago is het enige van alle
verblijfplekken in het golfresort met
zicht op zee.

LIGGING • rustig gelegen in het nationaal
park Ria Formosa • ca. 650 m van het strand •
2x per dag shuttleservice naar Quinta shopping
• ca. 17 km van het centrum van Faro • ca. 20
km van de luchthaven van Faro FACILITEITEN
• 141 kamers waarvan 20 premium kamers en
suites • hoofdgebouw met 6 verdiepingen •
liften • wifi in het hele hotel • bibliotheek • tuin
• zonneterrassen • verwarmd binnenzwembad
• zwembad: verwarmd ca. 15/03-31/10 •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en strand • Tegen betaling: • winkeltje
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • halfpension: à la carte (3 gangen)
• 2 à-la-carterestaurants waarvan 1 Italiaans,
seizoensgebonden • lounges & bar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •

Wellness • Golf • Excellente service •
Moment met twee • Mooi strand
Hotelcode: HFAO012
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• Almancil
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wellnesscenter: sauna, bubbelbad en Turks bad
• fitness Tegen betaling: • wellnesscenter: massages
en schoonheidsbehandelingen • tennis • fietsen
• vissen • windsurf • zeilen • in de omgeving:
golf: 7 x 18 holes (Vale do Lobo Ocean & Royal,
San Lorenzo, Pinheiros Altos, Quinta do
Lago Laranjal, South & North), gratis shuttle
naar San Lorenzo, Pinheiros Altos, Quinta
South, and Quinta North KINDEREN • Gratis: •
miniclub tijdens de zomer en schoolvakanties
LOGIES • alle kamers beschikken over bad of
inloopdouche, badjas, badslippers, haardroger,
telefoon, flatscreen-tv, zithoek, minibar (€),
kluisje, airconditioning, balkon of terras • suites
met 1 of 2 aparte slaapkamers en woonkamer
mogelijk PRIJS • vanaf € 171 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Anantara Vilamoura Algarve Resort
star star star star star
Ontdek de charmes van de Algarve
vanuit een rustig toevluchtsoord met
uitzicht op weelderige golfgreens.
Drijf tussen vijf prachtige zwembaden
en champagnecabana’s. Ontspan
in mediterrane wellness, terwijl
jongeren spelen in miniclubs van
wereldklasse. Geniet van emotionele
Portugese wijn- en eetreizen. Ontdek
de glamoureuze jachthaven en het
nachtleven van Vilamoura. Geniet van
zonovergoten gouden stranden. Verken
wijnmakerijen en Romeinse ruïnes.
Spreek met de golfgoeroe tijd af op
kampioenschaps fairways.

• Vilamoura

LIGGING • rustig gelegen • gelegen in een
groene omgeving • ca. 2 km van het golfterrein
• ca. 4,5 km van het centrum van Vilamoura
met bars, restaurants en winkeltjes • ca. 25 km
van de luchthaven van Faro FACILITEITEN
• 280 kamers • wifi in het hele hotel • tuin
• zonneterrassen • binnenzwembad in het
wellnesscenter • 2 zwembaden: o.a. 1 adults
only • ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • cabana’s en Balinese bedden
• Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
het “Victoria Restaurant” • “Victoria Restaurant”
buffetrestaurant met show-cooking • 2 à-lacarterestaurants: “Emo Restaurant” (Portugees),

“Ria Restaurant” (vis en zeevruchten) •
3 bars • roomservice 24/7 • gepaste kleding
verplicht SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • avondanimatie (seizoensgebonden)
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • tennis • in de
omgeving: golf KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • Tegen betaling • miniclub LOGIES •
alle kamers beschikken over bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen-tv,
zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning,
balkon • kamers met tuinzicht, zwembadzicht of
zicht op het golfterrein • keuze uit verschillende
suites met aparte woonkamer PRIJS • vanaf
€ 144 pp/nacht in kamer en ontbijt

Buiten eten • Excellente service •
Moment met twee • Natuurdecor • Golf
Hotelcode: HFAO007
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Epic Sana Algarve
star star star star star
Dit designresort ligt vlakbij het
zandstrand en garandeert een excellente
service. Warme houttinten en felle
kleuraccenten overheersen in de ruime,
modern ingerichte kamers en suites. Op
uw privéterras kijkt u uit over prachtige
tuinen met pijnbomen en zwembaden.
Meerdere restaurants serveren het
beste uit de internationale en Portugese
keuken en de zeer uitgebreide Sayanna
wellness biedt u o.a. een Vichy-douche,
buitenpaviljoen én een adembenemend
uitzicht op de oceaan.

• Praia da Falésia

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het strand
van Falésia • ca. 10 km van het centrum van
Albufeira • ca. 37 km van de luchthaven van Faro
FACILITEITEN • 229 deluxe kamers en suites
• wifi in openbare ruimtes en in de kamers •
binnenzwembad (verwarmd) • 3 zwembaden •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt, lunch en diner • 5 restaurants
(seizoensgebonden): ‘Abyad’ (hoofdrestaurant) ,
‘Al Quimia’ (gourmetrestaurant), ‘Open deck’
(lichte maaltijden, weersafhankelijk), ‘Lima’
(Italiaanse), ‘Uddo’ (Japans) • 2 bars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(groepslessen) • tennis (rackets, €) • volleybal

Trendy • Buiten eten • Tuin • Wellness
Hotelcode: HFAO003

PORTUGAL | ALGARVE

112

betaling: • schoonheidsbehandelingen
en massage in het wellnesscenter • in de
omgeving: o.a. golf, watersporten, waterparken
en voetbal KINDEREN • Gratis: • 2 aparte
kinderbaden • speeltuin • kids club 4 t/m 12 jaar
(seizoensgebonden) Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over bad,
douche, airconditioning, haardroger, telefoon,
satelliet-tv, minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat, wifi, balkon of terras • kamers met
zwembadzicht of zijdelings zeezicht mogelijk
• keuze uit verschillende suites met aparte
slaapkamer, woonkamer en kitchenette PRIJS •
vanaf € 116 pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen

Vila Vita Parc
star star star star star
In Vila Vita Parc, één van de Leading
Hotels of the World, ontdekt u de
Algarve vanuit een exclusief kader.
Zowel professionele golfers als
families met kinderen beleven hier
een zorgeloze vakantie. De villa’s,
clubhuizen, zwembaden, vijvers en
fonteintjes liggen verspreid over een
subtropisch groen domein op een klif
aan de Atlantische Oceaan en kennen
Moorse invloeden. In het wellnesscenter
treedt u een wereld van rust binnen en
in het tweesterrenrestaurant ‘Ocean’
met adembenemend zeezicht wordt u
gastronomisch verwend.
Wellness • Fijnproevers • Golf • Tennis •
Familie • Natuurdecor • Mooi strand
Hotelcode: HFAO005

• Porches

LIGGING • gelegen op een klif • direct aan
het zandstrand van Tremoços • ca. 2 km van
het strand van Armação de Pêra • ca. 4 km van
het centrum van Porches • ca. 45 km van de
luchthaven van Faro FACILITEITEN • luxueus
vakantieresort in een park van ca. 22 ha, met
203 units • 4 delen: hoofdgebouw, Oasis Parc,
Vista Parc Apartments en The Residence (enkel
voor volwassenen) • 4 verdiepingen en 3 liften
in het hoofdgebouw • wifi overal in het hotel
• binnenzwembad (verwarmd) • 3 zwembaden
(1 verwarmd en verbonden met het binnenzwembad) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • winkeltje • kapper RESTAURANTS
EN BARS • 10 à-la-carterestaurants (volgens
bezetting): o.a. internationaal, grill, gourmet
met 2 Michelinsterren, Portugees etc. • wijnproeven in de wijnkelder • 6 bars • beachbar
en 2 restaurants op het strand van Armação
de Pêra (shuttle service) • dieetmaaltijden op
aanvraag • roomservice 24/7 • ontbijtbuffet •
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halfpension: diner of lunch à la carte SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • volleybal • minigolf • putting green (18 holes) • sauna
• bubbelbad • hamam • beperkte animatie overdag en ‘s avonds Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Spa by Sisley Paris’ : 14 behandelingsruimtes,
yoga paviljoen, Hypoxi studio, massages en
schoonheidsbehandelingen • tennis • golflessen • fietsenverhuur • in de omgeving: o.a.
golf, duiken, paardrijden, zeilen en windsurfen
KINDEREN • Gratis: • 3 aparte kinderbaden •
speeltuin • miniclub 4 t/m 11 jaar Tegen betaling: • babyclub 6 maanden t/m 3 jaar • babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken over
douche of bad, haardroger, badjassen, telefoon,
flatscreen-tv, minibar (€), kluisje, wifi, airconditioning, zithoek, balkon of terras aan tuinzijde
• keuze uit verschillende suites met zithoek
met sofa en eettafel, sommige met dakterras of
aparte slaapkamer • Vista Parc appartementen
beschikbaar met 1, 2 of 3 slaapkamers PRIJS •
vanaf € 145 pp/nacht in kamer en ontbijt

PORTUGAL | ALGARVE

Tivoli Carvoeiro
star star star star star
Het volledig gerenoveerde,
gezinsvriendelijke 5-sterrenhotel in
Carvoeiro kijkt uit over de Atlantische
Oceaan aan de klifwand van Vale Covo
en zorgt voor een spectaculaire vakantie.
Profiteer van onberispelijke faciliteiten,
waaronder standaardrestaurants van
beroemde chef-koks, Tivoli Spa en een
eersteklas fitnessruimte, terwijl je nog
steeds hetzelfde onstuimige enthousiasme
en warme service bezit die van het
Tivoli Carvoeiro al een kwart eeuw een
monumentaal hotel hebben gemaakt.

LIGGING • centraal gelegen • gelegen op een
klif • strand gelegen op 10 min. stappen • ca.
1 km van het centrum van Carvoeiro met bars,
restaurants en winkeltjes • ca. 54 km van de
luchthaven van Faro FACILITEITEN • 248
kamers • hoofdgebouw met 5 verdiepingen •
wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen •
zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in de “Med Food & Wine” • 2 à-lacarterestaurants: “Mare Bistro” (lokale keuken)
en “The One Restaurant” (gourmet) • 3 bars:

Buiten eten • Fijnproevers •
Panorama • Rooftopbar
Hotelcode: HFAO006
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• Carvoeiro
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“Sky Bar Carvoeiro”, “Azur Bar”, “Turquoise Bar”
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • wellnesscenter: sauna en hamam • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • miniclub T/KIDS van 4 t/m
12 jaar LOGIES • alle kamers beschikken over
regendouche, badjas, badslippers, haardroger,
telefoon, flatscreen-tv, minibar (€), kluisjes, airconditioning • kamers beschikbaar met terras en
zeezicht • familiekamers mogelijk met sofabed •
juniorsuites met ruim balkon en zeezicht PRIJS
• vanaf € 108 pp/nacht in kamer en ontbijt

Iberostar Selection Lagos Algarve
star star star star star
Iberostar Selection Lagos is een
hotel aan Meia Praia, een van de
bekendste stranden in de streek
rond Lagos. Dit hotel is ‘Iberostar’
op zijn best: u geniet hier van een
ontegensprekelijke kwaliteitsservice,
die zich weerspiegelt in een hoog
comfort, heerlijke gastronomie en
ontelbare ontspanningsmogelijkheden.
Wie de Algarve zegt, zegt overigens
ook ‘golf’. Iberostar Lagos ligt vlakbij
Onyria Palmares Golf, een werkelijk
adembenemende 27-holes golfbaan
gelegen in het natuurlijke amfitheater
van de Baai van Lagos.
All Inclusive • Design • Privézwembad •
Mooi strand • Watersport

• Lagos

LIGGING • rustig gelegen • strand en hotel
gescheiden door een weg • fijn zandstrand
bereikbaar door een pad (ca. 50 m) • ca. 250 m van
bars en restaurants • ca. 3 km van het centrum
van Lagos • bushalte ca. 400 m • ca. 84 km
van de luchthaven van Faro FACILITEITEN •
220 kamers • wifi in het hele hotel • tv-ruimte
• zonneterrassen • binnenzwembad • 2
zwembaden • parasols, ligbedden, matrasjes
en handdoeken aan zwembad • Tegen betaling: •
winkeltjes • wasserijservice • parasols, ligbedden
en matrasjes aan het strand RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant met showcooking • 3 bars: lobby-/loungebar, poolbar en
snackbar • roomservice 24/7 • gepaste kleding
verplicht • ontbijt- en dinerbuffet SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad • fitness • volleybal •
animatie, shows en livemuziek Tegen betaling: •

wellnesscenter: sauna, stoombad, bubbelbad,
massages en schoonheidsbehandelingen • fietsen
(externe aanbieder) • kitesurfen • windsurfen
• in de omgeving: golf ca. 3 km LOGIES • alle
kamers beschikken over bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen-tv,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar, kluisje,
zithoek, tegels, airconditioning, balkon/terras
• kamers met zwembadzicht, lateraal zeezicht
of zeezicht mogelijk • superiorsuites met
ruim balkon/terras, privezwembad, zeezicht
ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken •
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks: 10:3018:30 • schepijs (50% korting op andere ijsjes) •
dranken tijdens de maaltijden • een selectie van
lokale en internationale (alcoholische) dranken
10:30-23:30 • dagelijks gevulde minibar: water,
frisdranken en bier PRIJS • vanaf € 51 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Hotelcode: HFAO001
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Palacio Estoril Hotel, Golf & Spa
star star star star star
Verblijven in een hotel dat ooit de
filmset was van James Bond? Dan
moet u in het emblematische Palácio
Estoril zijn, gelegen aan de baai van
Cascais, op slechts 20 minuten van
Lissabon. Het is een van de meest
karakteristieke en glamoureuze hotels
van Portugal en bestaat inmiddels
meer dan negentig jaar. Ondanks
die gezegende leeftijd heeft het niets
van zijn aantrekkingskracht verloren.
Vandaag blinkt het hotel nog steeds
uit vanwege zijn charme, authenticiteit
en uitmuntende service. Grote troeven
zijn de wereldvermaarde Banyan Tree
Spa en de nabijheid van de Estoril Golf
Club, waar enkele van de belangrijkste
tornooien van het land worden
georganiseerd.

LIGGING • centraal gelegen • ca. 250 m van
het zandstrand • ca. 200 m van het centrum •
ca. 3 km van Cascais • ca. 25 km van Lissabon
• ca. 25 km van de luchthaven van Lissabon
FACILITEITEN • 161 kamers • hoofdgebouw
met 5 verdiepingen • liften • wifi in het hele hotel
• kluisjes aan de receptie • tuin • zonneterrassen
• zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: •
wasserijservice • winkeltje • kapper (op aanvraag)
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
à-la-carte restaurant: Bougainvillea Terrace
Restaurant • Bar Estoril • Organic Caffè
(liche lunch) • gepaste kledij verplicht in het

Golf • Wellness • Moment met twee
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• Estoril
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restaurant SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• wellnesscenter: binnenzwembad en fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Banyan Tree
Spa’: massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: golf, tennis en watersporten
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over bad en/
of douche, haardroger, badjas, badslippers,
telefoon, flatscreen-tv, zithoek, minibar (€),
kluisje, airconditioning • kamers met tuinzicht
en zeezicht beschikbaar • keuze uit juniorsuites
met aparte woonkamer en ruimere executive
suites met terras of balkon PRIJS • vanaf € 103
pp/nacht in kamer en ontbijt

Penha Longa Ritz Carlton
star star star star star
Het prestigieuze Penha Longa was ooit
het toevluchtsoord voor de Portugese
koninklijke familie. Vandaag is het
een waar paradijs voor fijnproevers en
golfliefhebbers. Het is rustig gelegen
tussen de groene heuvels van Sintra,
waarop de hotelbeleving grotendeels
is geïnspireerd. Zo voert de 27-holes
golfbaan u door het glooiende
landschap, langsheen een 14e-eeuws
klooster dat deel uitmaakt van het
resort. Kunstzinnige greens worden
gecombineerd met een uitzonderlijke
gastronomische ervaring. U mag zich
hier verlekkeren op maar liefst drie
Michelinsterrenrestaurants, een unicum
in Portugal.

• Sintra

LIGGING • gelegen in een groene omgeving •
rustig gelegen • ca. 10 km van Cascais • ca. 30 km
van Lissabon • ca. 23 km van de luchthaven
van Humberto Delgado FACILITEITEN •
194 kamers • wifi in het hele hotel • shuttle
naar het strand (tijdens de zomer) • tuinen
• zonneterrassen • 2 zwembaden waarvan
1 adult only • binnenzwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• 6 restaurants met o.a. LAB Midori met 1
Michelinster • 2 bars • lounge • roomservice
24/7 • gepaste kleding verplicht SPORT EN

ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
fitness, sauna, bubbelbad en hamam • tennis •
squash Tegen betaling: • wellnesscenter: massages
en schoonheidsbehandelingen • golf: 27 holes •
paardrijden • fietsen • in de omgeving: windsurfen
KINDEREN • Tegen betaling: • miniclub van 3
t/m 12 jaar (reservatie verplicht) LOGIES • alle
kamers beschikken over bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen tv,
Nespressomachine®, iPod® docking zithoek,
minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon/
terras, tuinzicht • keuze uit verschillende suites
met aparte slaapkamer en woonkamer PRIJS •
vanaf € 114 pp/nacht in kamer en ontbijt

Golf • Wellness • Sterrenchef •
Natuurdecor • Excellente service
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PortoBay Liberdade
star star star star star
Achter de gevel van dit 20ste-eeuws
herenhuis schuilt een van de meest
charmante luxehotels in centrumLissabon. De inrichting vormt een
prachtige synthese van oorspronkelijke
en nieuwe elementen. Hout, marmer
en velours voeren de boventoon, wat de
elegant luxueuze sfeer benadrukt. Ook
qua gastvrijheid laat het hotel niets aan
het toeval over. Zo beschikt het over een
groot binnenbad, een spa met dubbele
behandelruimte, een loungy dakterras
en een uitmuntend restaurant.

LIGGING • centraal gelegen • ca. 50 m van bars,
restaurants en winkeltjes • ca. 10 km van de
luchthaven van Lissabon FACILITEITEN • 98
kamers • lift • wifi in het hele hotel • bibliotheek
• dakterras met bubbelbad • verwarmd
binnenzwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • à-lacarterestaurant • bar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:

Authentiek • Centrale ligging • City
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verwarmd binnenzwembad en stoombad •
fitness Tegen betaling: • wellnesscenter: massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES •
alle kamers beschikken over bad of douche,
badjas, badslippers, haardroger, toiletartikelen,
smart-tv,
telefoon,
kluisje,
koffieen
theezetfaciliteiten, minibar (€), kussenmenu
PRIJS • vanaf € 132 pp/nacht in kamer en
ontbijt

Douro Royal Valley Hotel & Spa
star star star star star
Dit moderne hotel is prachtig gelegen
langs de oever van de Douro-rivier met
zicht op de gelijknamige vallei. Vanuit
uw kamer kijkt u uit over het water en
de omringende heuvels en wijngaarden.
Het is een plek waar gezelligheid,
ontspanning en de connectie met de
natuur centraal staan. Het toppunt van
rust bereikt u in de Royal Spa, een twee
verdiepingen tellend kuuroord waar
u zich kunt onderdompelen in een
uitgebreid en divers wellnessaanbod.

• Baião

LIGGING • aan de oever van de Douro-rivier •
ca. 14 km van het centrum van Baião • ca. 15 km
van het centrum van Cinfães • ca. 70 km van het
centrum van Porto • ca. 73 km van de luchthaven
van Porto FACILITEITEN • 70 kamers en suites
• 7 verdiepingen • wifi in het hele hotel • infinity
zwembad: 15/5-30/9 • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • lunch en diner •
Palato D’Ouro Restaurant • 2 bars: Ruby Bar
(snacks) en Acqua Bar (pool-/snackbar) •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Tegen betaling: • wellnesscenter The Royal Spa

(16+, ca. 700 m²): binnenzwembad, sauna,
hamam, Vichy douche, Schotse douche,
massage, behandelingen en fitness • tennis
• in de omgeving: golf ca. 30 km (18 holes),
watersporten, fietsen, trekking KINDEREN
• Gratis: • geïntegreerd kinderbad: 15/5-30/9
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, badjassen, slippers,
kabel-tv, minibar (€), espressomachine, kluisje,
airconcitioning, balkon en rivierzicht • suites
met 2 badkamers, slaapkamer en woonkamer
(visueel gescheiden) mogelijk PRIJS • vanaf
€ 78 pp/nacht in kamer en ontbijt

Natuurdecor • Kleinschalig •
Moment met twee •
Panorama • Wellness
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PortoBay Flores
star star star star star
Porto ontdekken vanuit een luxehotel
met eigen spa, zwembad én een
uitstekend restaurant? Dit hotel ligt
middenin het historisch centrum, op
wandelafstand van de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad. Daar
is het ondergebracht in een 16e-eeuws
paleis, uitgebreid met een volledig
nieuwe vleugel. Het perfecte compromis
tussen oud en nieuw, met een groene
binnenplaats als kalme, serene
ontsnappingsplek om midden in de stad
tot rust te komen.

LIGGING • centraal gelegen • ca. 50 m van
bars, restaurants en winkeltjes • ca. 15 km van
de luchthaven van Porto FACILITEITEN • 66
kamers • lift • wifi in het hele hotel • bibliotheek
• patio met tuin • binnenzwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • à-la-carterestaurant • bar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
•
Gratis:
•
wellnesscenter:
verwarmd

Authentiek • Centrale ligging •
City • Cultuur • Kleinschalig
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binnenzwembad, sauna en stoombad • fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, badjas, badslippers,
haardroger, toiletartikelen van Rituals of
Bvlgari, smart tv, telefoon, kluisje, koffie- en
theezetfaciliteiten, minibar (€), kussenmenu
PRIJS • vanaf € 109 pp/nacht in kamer en ontbijt

Porto Moniz
Santana

Madeira

Pico da Serra
Ponta do Sol

Bloemeneiland. Eiland van de eeuwige lente. Drijvende tuin. Parel
van de Atlantische Oceaan. De roepnamen van Madeira zeggen
het helemaal: de schoonheid en diversiteit van het landschap zijn
hier het absolute handelsmerk.

Ribeira Brava

MADEIRA
Pico do Areeiro

Portela

Serra d'Agua
Camara
do Lobos

Camacho

Caniço
Machico
Santa Cruz

Funchal

ATLANTISCHE OCEAAN

Onze tips
Wandel langs de hoogste toppen van o.a Pico
de Ariero. Het is een uitdagend parcours
maar het uitzicht is het dubbel en dik waard.

Geniet van de High Tea in het iconische
hotel Belmond Reid’s Palace gelegen aan de
rotswanden uitkijkend over de Atlantische
Oceaan. Combineer dit met een bezoek aan
Funchal, de bijna zeshonderd jaar oude
hoofdstad van Madeira.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u • TIJDSVERSCHIL 1u vroeger dan in België
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Maak een tocht met de kabelbaan van
hoofdstad Funchal naar Monte, waar u de
Toboggan neemt, een avontuurlijk karretje dat
speels over de steile straten schuift.

The Cliff Bay
star star star star star
Dit tophotel ligt op een klif aan de
Atlantische oceaan met uitzicht op
de baai én op wandelafstand van de
gezellige stad Funchal. U beleeft hier
een onvergetelijke vakantie door de
elegante kamers, het sterrenrestaurant
onder leiding van Benoît Sinthon en de
spa waar u onder meer geniet van een
outdoor zen-massage.
Centrale ligging • Panorama •
Natuurdecor • Fijnproevers •
Sterrenchef • Excellente service
Hotelcode: HFNC001

MADEIRA | FUNCHAL

• Funchal

LIGGING • gelegen op een klif, direct aan
zee • ca. 2 km van het centrum van Funchal
• ca. 200 m van restaurants, winkels en bars
• shuttleservice 7x per dag • ca. 20 km van de
luchthaven van Madeira FACILITEITEN • 202
kamers • hoofdgebouw met 9 verdiepingen • 3
liften • low-speed wifi in het hele hotel tot 2 MB/s
(max. 5 toestellen) • internethoek • bibliotheek •
tuin • zonneterras • verwarmd binnenzwembad
met buitengedeelte • zoutwaterzwembad •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • high speed
wifi in het hele hotel • winkeltjes • kapper •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt-, en dinerbuffet • buffetrestaurant •
2 à-la-carterestaurants: ‘Il Gallo d’Oro’ met
2 Michelinsterren, ‘The Rose Garden’ met
buffetgedeelte • restaurant ‘The Blue Lagoon’
• dieetmaaltijden • 3 bars: poolbar, loungebar
en cocktailbar • roomservice 24/7 • gepaste
kleding verplicht • ‘Dine Around PortoBay
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Hotels’: diner ook mogelijk in de andere
PortoBay hotels, 3x per week, bij verblijf van
min. 7 nachten (€10 krediet (drankjes) bij
maaltijden in de 4-sterrenhotels) SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • sauna • bubbelbad
• hamam • fitness • avondanimatie: o.a.
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter:
massage- en schoonheidsbehandelingen (8
behandelingskamers, 2 relaxatieruimtes en
1 spa suite) • tafeltennis • tennis • biljart
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • game
room Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alle kamers beschikken over bad en douche,
haardroger, badjas, wifi, telefoon, flatscreen-tv,
minibar (€), kluisje, thee- en koffiezet, tapijt,
zithoek, airconditioning, verwarming, balkon •
kamers met beperkt zeezicht, met zeezicht en
met zicht op Funchal en zeezicht beschikbaar
• keuze uit superiokamers, juniorsuites met
aparte slaapkamer en executive suites PRIJS •
vanaf € 95 pp/nacht in kamer en ontbijt

Les Suites at The Cliff Bay
star star star star star
Les Suites at The Cliff Bay ontvouwt
zich ten noordoosten van het
gerenommeerde The Cliff Bay, op een
kaap met een eindeloos uitzicht op de
baai van Funchal. U verblijft hier in een
van de 23 luxesuites die zorgvuldig zijn
ingericht met teakhouten meubilair,
zachte tinten en gouden accenten.
Vanuit het hotel heeft u toegang tot alle
faciliteiten van The Cliff Bay, inclusief
de zwembaden, spa, bars en restaurants.
Vergeet vooral geen bezoek te brengen
aan het restaurant Il Gallo d’Oro, dat
sinds 2017 twee Michelinsterren op het
conto heeft staan.

• Funchal

LIGGING • gelegen op een klif, direct aan zee •
ca. 2 km van het centrum van Funchal • ca. 200 m
van restaurants, winkels en bars • shuttleservice
7x per dag • ca. 20 km van de luchthaven van
Madeira FACILITEITEN • 23 suites • tuin •
zonneterras • infinity zwembad • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan het
zwembad • toegang tot alle faciliteiten van
hotel The Cliff Bay RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • vaste menu voor diner • ‘Avista’
restaurant & lounge • toegang tot 3 restaurants en
2 bars in The Cliff Bay o.a. Gallo d’Oro restaurant
• roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • sauna •
bubbelbad • hamam • fitness • avondanimatie:
o.a. livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter:

massage- en schoonheidsbehandelingen (8
behandelingskamers, 2 relaxatieruimtes en 1
spa suite), in het naburige hotel The Cliff Bay •
tafeltennis • tennis • biljart KINDEREN • Gratis:
• The Cliff Bay: apart kinderbad, game room
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
suites beschikken over bad en inloopdouche,
haardroger, badjas, wifi, telefoon, flatscreen-tv,
minibar (incl. water en frisdranken), kluisje,
thee- en koffiezet, zithoek, airconditioning,
verwarming, balkon, zeezicht PRIVILEGES
• bij aankomst een fles wijn van “Porto Bay
Selection” in de kamer HONEYMOON •
fruitmand, bloemen en schuimwijn op de kamer
bij aankomst PRIJS • vanaf € 212 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Buiten eten • Sterrenchef • Kleinschalig •
Tuin • Panorama • Moment met twee
Hotelcode: HFNC003
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Belmond Reid’s Palace
star star star star star
Belmond Reid’s Palace bevindt zich op
een klif aan de Atlantische Oceaan en
is omgeven door 4 hectare subtropische
tuinen. Qua service en sfeer gooien
weinig hotels op het Iberisch
schiereiland zo’n hoge ogen. Niet voor
niets werd het door de World Travel
Awards gekroond tot Portugals Leading
Hotel. Bovendien is Portugals mooiste
wereldberoemd voor de afternoon tea
op het terras. En mocht u er nog aan
twijfelen: ook de spa en keuken zijn een
streling voor de zintuigen.

• Funchal

Hotelcode: HFNC006

LIGGING • gelegen op een klif, direct aan zee •
ca. 1 km van het centrum van Funchal • ca. 100 m
van restaurants, winkels en bars • shuttleservice
10x per dag • ca. 20 km van de luchthaven
van Madeira FACILITEITEN • 158 kamers •
hoofdgebouw met 6 verdiepingen en bijgebouw
6 verdiepingen • 9 liften • wifi in het hele hotel
• kluisjes • tv-ruimte • bibliotheek • tuin •
zonneterras • 2 verwarmde zwembaden: waarvan
1 zoutwaterzwembad • getijdenzwembad •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje •
kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt-, lunchbuffet • diner: menu met
4 gangen, menukaart, à la carte • 2 restaurants:
‘Pool Terrace’ (ontbijt en lunch), ‘The Dining
Room’ • 2 à-la-carterestaurants: ‘William
Restaurant’ met een Michelinster, ‘Ristorante
Villa Cipriani’ (Italiaans) • dieetmaaltijden
• cocktailbar • thee-terras • roomservice
24/7 • gepaste kleding verplicht SPORT EN
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Cultuur • Centrale ligging •
Panorama • Fijnproevers •
Sterrenchef • Tuin • Authentiek

ONTSPANNING • Gratis: • sauna • hamam •
tennis • tafeltennis • biljart • bridge • aquagym
• fitness • danslessen • avondanimatie: o.a.
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter:
massageen
schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • Gratis: • welkomstgeschenk voor
kinderen • apart kinderbad • speeltuin • miniclub
van 3 t/m 9 jaar (10:00-17:00) • teenclub met
spelconsoles en computers Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, badjas, badslippers, haardroger, dvdspeler, flatscreen-tv, radio, telefoon, iPod®docking station, zithoek, minibar (gevuld met
water en frisdranken), kluisje, airconditioning,
balkon • keuze uit superiorkamers met balkon
of terras, deluxe kamers met balkon en zeezicht
of juniorsuites met bad en douche, privé patio
met tuinzicht • superior suites met woonkamer,
aparte slaapkamer PRIVILEGES • verse bloemen
op de kamer • schoenpoetsservice PRIJS • vanaf
€ 224 pp/nacht in kamer en ontbijt

Quinta Jardins Do Lago
star star star star star
In dit elegante landhuis zweeft het
koloniale verleden door de gangen.
De persoonlijke service en stijl van
het hotel maken hier een exclusieve
logeerervaring van. U verblijft in
luxueuze, charmevolle kamers met
uitzicht over de prachtige bloementuin
van maar liefst 2,5 hectare. Te
midden van al dat groen ligt een groot
zwembad, omgeven door absolute stilte,
mangobomen en een magistraal zicht
op de heuvels rond Funchal. Heerlijk
ontbijten doet u op het buitenterras, en
ook het uitstekende à-la-carte diner zal u
culinair helemaal bekoren.
Panorama • Natuurdecor • Cultuur • Tuin •
Authentiek • Kleinschalig • Excellente service

• Funchal

LIGGING • rustig gelegen • ca. 1,5 km van de
zee en de haven • ca. 1 km van het centrum van
Funchal met restaurants en bars • ca. 200 m van
winkeltjes • 6x per dag shuttleservice • ca. 20 km
van de luchthaven van Funchal FACILITEITEN •
traditionele quinta met 40 kamers • hoofdgebouw
met 2 verdiepingen • herenhuis • lift • wifi in het
hele hotel • bibliotheek • botanische tuin (ca.
2,6 ha) • zwembad (verwarmd, deels overdekt)
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
diner met keuzemenu • ontbijtruimte met
veranda • à-la-carterestaurant ‘The Beresford
met wintertuin • bistro aan zwembad ‘Colombo
Bistro’ : snacks en lichte maaltijden 10:00-18:00
• cocktailbar ‘Visconde’: 18:00-23.30, 5x per
week live pianomuziek • roomservice 7:00-21:30
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • biljart

• fitness • sauna • stoombad • bubbelbad Tegen
betaling: • in de omgeving: golf ca. 8 km: Palheiro en

ca. 15 km: Santo Da Serra (30% korting op green
fees, shuttleservice op aanvraag) KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • kinderstoelen in het
restaurant • kinderen jonger dan 8 jaar mogen
niet mee-eten in Beresford Dining Room, zij
hebben een eigen Jade Room: 17:00-18:30 Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over bad/douche,
badjas, haardroger, telefoon, kabel-tv, koffie- en
theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€), kluisje,
houten vloer, airconditioning, verwarming, terras
en tuinzicht • keuze uit ruimere superiorkamers
met balkon en tuinzicht, juniorsuites in het
Manor House met bad en inloopdouche of
premier suites met aparte slaapkamer en groot
balkon PRIJS • vanaf € 109 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Hotelcode: HFNC005
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Casa Velho do Palheiro
star star star star star
Als u houdt van ingetogen luxe en veel
natuur moet u in Casa Velha zijn. Dit
hotel is ondergebracht in een voormalig
negentiende-eeuws jachtpaviljoen,
middenin de subtropische Palheiro
Gardens op de hellingen van Funchal.
U heeft er onder andere toegang tot een
indrukwekkende golfbaan, een spa met
zwembad en diverse sportvoorzieningen
zoals tennis, tafeltennis en croquet.
Daarnaast staat Casa Velha bekend om
zijn uitstekend restaurant. U geniet er
van een uiterst verfijnde gastronomische
ervaring, begeleid door een
benijdenswaardige selectie Portugese en
internationale wijnen.

LIGGING • gelegen in een groene omgeving
• centraal gelegen • ca. 8 km van het strand
• ca. 7 km van Funchal • ca. 9 km van de
luchthaven van Madeira FACILITEITEN •
38 kamers • hoofdgebouw met 1 verdieping
• wifi in het hele hotel • bibliotheek • tuin •
toegang tot de Palheiro tuinen (9:00-17:30) •
zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • 2 à-la-carte restaurants:
o.a. 1 gourmet • bar • lounge • roomservice

Kleinschalig • Golf • Fijnproevers

MADEIRA | FUNCHAL

• Funchal
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8:00-22:00 • gepaste kledij verplicht in het
restaurant SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• wellnesscenter: binnenzwembad, fitness,
sauna en hamam • tafeltennis • badminton •
tennis Tegen betaling: • wellnesscenter: massages
en schoonheidsbehandelingen • Palheiro golf
18 holes LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad of douche, haardroger, telefoon,
flatscreen tv, zithoek, minibar (€); kluisje,
airconditioning, tuinzicht • superior kamers en
juniorsuites mogelijk PRIJS • vanaf € 81 pp/
nacht in kamer en ontbijt

CORVO
FLORES

ATLANTISCHE
OCEAAN
GRACIOSA
SAO
JORGE

Azoren

TERCEIRA

FAIAL
PICO

Deze afgelegen archipel zit vol met avontuur; het is in feite het
Hawaï van de Mid-Atlantische Oceaan. Een wonderland van
zinderende modderpotten, fantastische grotten en levendige
kratermeren met een vulkanische oorsprong.

Fenais
da Luz

Ponta
Delgada

Ribeira
Grande
Vila Franco
do Campo

SAO
MIGUEL

SANTA
MARIA

Onze tips
Voor Europese thee moet u op de Azoren
zijn. En dan aan de noordkust van het eiland
São Miguel, waar de enige theeplantages van
het continent liggen. Al 265 jaar wordt hier
thee verbouwd. Van Gorreana, het oudste
theelandgoed.

Sete Cidades zijn 1 van de 7 natuurlijke
wonderen van Portugal, het toont de groene
en blauwe meren, die volgens de legende zijn
gevormd uit de tranen van een herder en een
prinses die een verboden liefde deelden.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u • TIJDSVERSCHIL 2u vroeger dan in België
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Een klein paradijs dat voor de kust ligt, het
eilandje Vila Franca do Campo gelegen
tegenover de stad Vila Franca do Campo,
ongeveer 1 km van de kust. Het eiland is
het resultaat van de krater van een oude
ondergedompelde vulkaan.

Hotel Verde Mar & Spa
star star star star star
Dit is een prachtig modern hotel,
waarvan architectuur en inrichting
grotendeels geïnspireerd zijn door de
natuur en vulkanische oorsprong van
de Azoren. Het ligt op enkele minuutjes
van het pittoreske Ribeira Grande, aan
het strand van Monte Verde. Daar biedt
het een uniek zicht op de noordkust.
Andere troeven: restaurant Terracota en
de wellness, waar u terecht kunt voor
talloze spa-programma’s, verzorgingen
en behandelingen.

• Ribeira Grand

LIGGING • centraal gelegen • zandstrand en
hotel gescheiden door een weg en een grasland
• ca. 500 m van het centrum van Ribeira
Grande • ca. 250 m van bars, restaurants en
winkeltjes • ca. 23 km van de luchthaven van
Ponta Delgada FACILITEITEN • 152 kamers •
hoofdgebouw met 2 verdiepingen • liften • wifi
in het hele hotel • bibliotheek • zonneterras •
binnenzwembad met bubbelbad • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
à-la-carterestaurant: Terracota (gourmet) •

Excellente service • Natuurdecor •
Panorama • Trendy
Hotelcode: HPDL002

AZOREN | RIBEIRA GRAND
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bar • roomservice • gepaste kleding verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• biljart Tegen betaling: • wellnesscenter:
binnenzwembad,
sauna,
stoombad
en
massages • fietsenverhuur KINDEREN • Gratis:
• speelruimte • gezelschapspelletjes LOGIES •
alle kamers beschikken over met bad/douche,
badjas, haardroger, flatscreen-TV, telefoon,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, airconditioning, balkon met bergzicht •
keuze uit kamers met zeezicht, familiekamers
en juniorsuites PRIJS • vanaf € 93 pp/nacht in
kamer en ontbijt

The White Exclusive Suites & Villas
star star star star star
Dit kleinschalig boetiekhotel biedt alles
wat de naam zegt: exclusieve suites en
villa’s, gedoopt in wit en gelegen op
een heerlijke locatie aan het water. Als
u op zoek bent naar een combinatie
van authenticiteit, romantiek en luxe,
dan is dit de plek op São Miguel. Het
hotel is gevestigd in een oud herenhuis
dat ooit deel uitmaakte van een
wijndomein. Die geschiedenis is nog
altijd voelbaar, waardoor er een unieke
sfeer heerst. Bent u er nog niet uit waar
uw huwelijksreis heen gaat? Dan is deze
hotspot een voltreffer!

• Lagoa

LIGGING • gelegen in een groene omgeving
• direct aan zee • ca. 3 km van het historische
centrum van Lagoa • ca. 550 m van restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 13 km van de luchthaven
van Ponta Delgada FACILITEITEN • 10 suites &
villa’s • hoofdgebouw met 1 verdieping • wifi in
het hele hotel • zonneterras • zoutwaterzwembad
• ligbedden, matrasjes en handdoeken aan
het zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
à-la-carterestaurant ‘cardume’ • poolbar (lichte

snacks) • roomservice • gepaste kleding verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • Tegen betaling:
• fietsverhuur • in de omgeving: paardrijden,
tennis, golf, duiken, boottochten, hengelsport
LOGIES • alle kamers beschikken over douche,
badjas, slippers, haardroger, tablet, flatscreen-tv,
kitchenette,
microgolfoven,
koffieen
theefaciliteiten, minibar (gratis water), zithoek,
balkon met zeezicht • keuze uit verschillende
suites PRIJS • vanaf € 108 pp/nacht in kamer en
ontbijt

Authentiek • Excellente service •
Kleinschalig • Moment met twee •
Honeymoon • Panorama
Hotelcode: HPDL003
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Grand Hotel Açores Atlântico
star star star star star
Dit is een van de meest emblematische
hotels in Ponta Delgada, geliefd om zijn
uitstekende locatie vlakbij het historische
centrum, met zicht op de jachthaven.
In 2018 werd het bovendien prachtig
gerenoveerd. Het ontwerp, dat verwijst
naar het klassieke Europese Grand
Hotel, werd uitgepuurd volgens een
nautisch thema en oogt nu exclusiever
dan ooit tevoren. Houdt u daarnaast
van lekker eten? Dan zijn zowel het
ontbijtbuffet als het à-la-carterestaurant
een absolute aanrader. Vooral een diner
met de uitgelichte jachthaven als decor is
niet te versmaden.

• Ponta Delgada

LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan de
doorgaande weg • direct aan het jachthaven •
ca. 1 km van het centrum van Ponta Delgada •
ca. 500 m van bars, restaurants en winkeltjes •
ca. 10 km van de luchthaven van Ponta Delgada
FACILITEITEN • 140 kamers • hoofdgebouw
met 6 verdiepingen • liften • wifi in het hele
hotel • binnenzwembad • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • à-la-carterestaurant ‘Balcony’
(lokale keuken) • ‘vapore’ bar & lounge •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •

Centrale ligging • City •
Excellente service • Panorama •
Moment met twee
Hotelcode: HPDL007

AZOREN | PONTA DELGADA
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Gratis: • fitness Tegen betaling: • in de omgeving:
fietsen, snorkelen, paardrijden LOGIES • alle
kamers beschikken over bad/douche, badjas,
haardroger, flatscreen-tv, telefoon, minibar (€),
koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, kluisje,
airconditioning, balkon met stadszicht • kamers
met zicht op de baai, kamers met zeezicht en
ruimere standaardkamers met stadszicht • keuze
juniorsuites met woonkamer en uitzicht op zee
en suites met bad, douche, woonkamer, aparte
slaapkamer, uitzicht op zee PRIJS • vanaf € 95
pp/nacht in kamer en ontbijt

San
Lawrenz

GOZO

Victoria
Sannat

Malta

COMINO
Melilieha
St Paul's Bay

MALTA
Attard

In het hart van de Middellandse Zee heeft Malta zich ontpopt
tot een niet te missen reisbestemming.Een uitstekend klimaat,
overheerlijke keuken, een rijke geschiedenis en tal van sport-en
ontspanningsmogelijkheden.

Luqa

St George's Bay
St Julian's Bay
Sliema
Valletta

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
Als een zondag in uw verblijf valt, raden wij u
een bezoek in het vissersdorp Marsaxlokk aan.
Geniet er ook meteen van leuke souvenirs en
een smakelijke vislunch.

Struin door de oude hoofdstad Mdina, met
zijn middeleeuwse trekjes en dineer in ‘de
Mondion’, een van de beste restaurants van
het eiland.

Ontdek op Malta de oudste door mensen
gebouwde constructie, vóór Stonehenge, vóór
de piramides: de Ggantija tempel dateert van
3600 jaar voor Christus.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 2u45 • TIJDSVERSCHIL geen tijdsverschil • TAKSEN Er wordt een toeristentaks gehoffen die ter
plaatse aan het hotel betaald dient te worden.
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Hilton Malta
star star star star star
In het pittoreske St. Julian’s, aan
de jachthaven van Portomaso, ligt
dit elegante resort waar het attente
personeel u met de glimlach ontvangt.
Vanuit uw klassieke de luxe kamer of
uw executive kamer, heeft u een prachtig
zicht over de haven, de Middellandse
Zee of de tuin met palm- en olijfbomen.
Na een heerlijk uitgebreid ontbijt,
vindt u de nodige verkoeling in de
verschillende zwembaden of geniet u
van verkwikkende behandelingen in de
Myoka Spa.
Fijnproevers • Wellness • Moment met twee

LIGGING • gelegen op een rotsplateau (geen
eigendom van het hotel) en aan de jachthaven
van Portomaso • ca. 200 m van het centrum
van St. Julians, winkels, restaurants en bars
• ca. 20 km van de luchthaven van Malta
FACILITEITEN • 413 kamers • 11 verdiepingen
• 7 liften • wifi in het hele hotel • binnenzwembad
(verwarmd) • 4 zwembaden (weersafhankelijk)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad (weersafhankelijk) • Tegen betaling: •
winkeltjes • casino • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
Oceana • à-la-carterestaurant: Blue Elephant:
Thais, diner • dieetkeuken (op aanvraag) • 3 bars •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • wellnesscenter ‘5 Senses Myoka Spa’:
binnenbad, bubbelbad (openlucht), sauna,

Hotelcode: HMLA002

MALTA

• St. Julian’s
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stoombad, fitness • tennis (1 court, materiaal €)
• squash (2 courts, materiaal €) Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘5 Senses Myoka Spa’: massages,
hamam, schoonheidsbehandelingen • aerobics
• waterski • duiken • surfen • waterfiets • zeilen
• in de omgeving: golf ca. 9 km KINDEREN
• Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
kamers beschikken over bad, haardroger,
badjas, telefoon, tv, wifi, minibar (€), kluisje,
zithoek, tegels, verwarming, airconditioning,
koffie- en theezetfaciliteiten, en balkon met
zicht op de jachthaven of op de tuin • kamers
met zeezicht mogelijk • ‘Executive King’
kamers gelegen op de hogere verdiepingen en
toegang tot de Executive Lounge voor ontbijt en
high tea PRIJS • vanaf € 151 pp/nacht in kamer
en ontbijt

The Phoenicia Malta
star star star star star
Dit karaktervolle hotel nabij de
stadsmuren van La Valletta charmeert
al sinds 1947 talrijke gasten met zijn
idyllische ligging, de uitstekende service
en het stijlvolle art-deco-interieur. Maar
het meest bijzondere is de 2,8 hectare
grote parktuin waar u tot rust komt
tussen de kleurrijke en bloeiende flora.
Bovendien werd het hotel recent volledig
gerenoveerd, gerestaureerd én werd
het beloond met het prestigieuze label
‘Leading Hotels of the World’.

• Valetta

LIGGING • centraal gelegen • omringd door
tuinen • ca. 12 km van het zandstrand • dichtbij
winkeltjes, bars en restaurants • ca. 7 km van
de luchthaven van Malta FACILITEITEN • 132
kamers • hoofdgebouw met 5 verdiepingen
• 2 liften • wifi in het hele hotel • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • Tegen betaling: • kapper
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• Phoenix restaurant (mogelijkheid tot
buiten eten) • Beef Bar met terras • poolbar
met restaurant • Club Bar • palm court

lounge • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• wellnesscenter: massage KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad of douche, haardroger,
badjas, airconditioning, centrale verwarming,
telefoon, kluisje, minibar, wifi, tv, koffie- en
theezetfaciliteiten, zicht op de stad • executive
kamers met balkon en kamers met zicht op
de haven mogelijk • suites met aparte zithoek,
balkon, zicht op de stad PRIJS • vanaf € 182 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Fijnproevers • City • Centrale ligging •
Authentiek • Excellente service
Hotelcode: HMLA005
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Rosselli AX Privilege
star star star star star
Als u enkele dagen Valletta op het
oog heeft, is dit de ideale uitvalsbasis.
De locatie is uitstekend: in het hart
van de stad. Daarnaast dompelt dit
karakterhotel u helemaal onder in
de eclectische sfeer van de Maltese
hoofdstad. Roselli – vernoemd naar de
familie die er in de 17de eeuw leefde –
is gevestigd in een barok gebouw dat
klassieke elementen combineert met
een serene en exclusieve inrichting.
Elke kamer is anders en verwijst op een
eigentijdse manier naar de tijd van toen.

LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan de
doorgaande weg • levendig gelegen • ca. 50. van
bars, restaurants en winkeltjes • ca. 9 km van
de luchthaven van Malta FACILITEITEN • 25
kamers • hoofdgebouw met 4 verdiepingen • lift
• wifi in het hele hotel • zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt à la carte • 2 à-la-carterestaurants o.a.
sterrenrestaurant Under Grain • 2 bars: Lounge
(seizoensgebonden), Roof garden • roomservice

Centrale ligging • City • Cultuur •
Kleinschalig
Hotelcode: HMLA006

MALTA

• Valetta
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• gepaste kleding verplicht LOGIES • alle kamers
bechikken over bad of douche, haardroger,
badjas, telefoon, tv, minibar (€), kluisje, zithoek,
airconditioning, koffie- en theezetfaciliteiten
• deluxe kamers, superior kamers en executive
kamers beschikbaar • juniorsuites bestaande
uit 2 verdiepingen met woonkamer op de
benedenverdieping en slaapkamer op de
bovenverdieping PRIJS • vanaf € 254 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Cyprus

Nicosia
Polis

Ontdek de veelzijdigheid van het ‘Eiland van de Godin van de
liefde’. Antieke overblijfselen zoals de Koningsgraven in Paphos,
het strand in Limassol of het Troödosgebergte maken Cyprus
uniek.

CYPRUS
Paphos

Pissouri

Larnaca

Limassol

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
De rots van Aphrodite is niet enkel bekend
als geboorteplaats van de godin van de
liefde, het is de uitgelezen plaats om van de
zonsondergang te genieten.

Cape Greco is een prachtig Cypriotisch
nationaal park met talloze zeegrotten en
opmerkelijke rotsformaties.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 4u • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België
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Gelegen op een bergtop, is het Kykkosklooster het meest welvarende en weelderige
orthodoxe klooster van het eiland.

Anassa
star star star star star
‘Anassa’ betekent koningin. Koninklijk
is dan ook de perfecte kwalificatie
voor dit veelbekroonde wellnesshotel.
Romantisch, exclusief en geraffineerd:
Anassa is een absolute aanraders voor
zowel koppels als families. Het bestaat
uit verschillende gebouwen die verspreid
liggen op een afgezonderd schiereiland
aan één van de mooiste kuststroken
van Cyprus. Dit hotelpareltje is niet
alleen visueel, maar ook culinair een
topper, en dan heeft u zich nog niet
laten verwennen in het gerenommeerde
wellnesscentrum.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
strand • ca. 2 km van het vissersdorpje Latchi
• ca. 4,5 km van Polis • ca. 60 km van de
luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 166
kamers • hoofdgebouw (3 verdiepingen) en 4
residenties • Byzanthijnse kapel • 4 liften • wifi
• 1 binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan de
zwembaden en aan het strand • Tegen betaling: •
kapper • winkeltje RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant ‘Amphora’ met terras • 3
à-la-carterestaurants: ‘Helios’ met terras (geen
kinderstoeltjes beschikbaar), ‘Basiliko’ (fusion
van Aziatische en mediterrane keuken (12+)),
‘Pelagos’ (aan het zwembad, vis en Cypriotische
specialiteiten) • dieetmaaltijden op aanvraag •
3 bars: o.a. poolbar • roomservice 24/7 SPORT

Buiten eten • Fijnproevers • Privézwembad •
Tuin • Excellente service
Hotelcode: HPFO009

CYPRUS | PAPHOS

• Polis
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EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • squash
(1 court) • tennis (2 courts) • bubbelbad, sauna,
stoombad • regelmatig livemuziek ‘s avonds
Tegen betaling: • Thalassa spa: massages en
verzorgingen • verhuur van mountainbikes •
aan het strand: watersporten (lokale aanbieders)
KINDEREN • Tegen betaling: • crèche: 4 maanden
t/m 3 jaar • drie naar leeftijd opgesplitste
kinderclubs activiteiten, 3 t/m 12 jaar (apriloktober) LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, douche, haardroger, badjassen,
telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€), zithoek,
kluisje, tegels, airconditioning, terras of balkon
met tuinzicht • studio suites met zeezicht en
garden studio suites beschikbaar • keuze uit
verschillende juniorsuites en familiestudio’s
PRIJS • vanaf € 213 pp/nacht in kamer en ontbijt

Azia Resort & Spa
star star star star star
Azia Resort & Spa, een 5-sterren
bekroond eco-vriendelijk hotel
ondergedompeld in de groene
weelderigheid van het mediterrane
landschap, met uitzicht op het westen
met de beste plek op het eiland voor
adembenemende zonsondergangen.
Het hotel biedt uitstekende service
en faciliteiten, een groot terrein
met aparte gedeeltes voor families
en voor volwassenen, prachtig
ontworpen interieurs en geweldig
verschillende activiteiten.
All Inclusive • Familie •
Fijnproevers • Tuin
Hotelcode: HPFO008

• Paphos

LIGGING • rustig gelegen • direct aan de
kust • ca. 6 km van het centrum van Paphos •
in de omgeving van winkeltjes, restaurants
en bars • ca. 21 km van de luchthaven van
Paphos FACILITEITEN • 305 kamers • wifi
in het hele hotel • tuin • zonneterrassen • 3
zwembaden • ligbedden, matrasjes en parasols
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant met, show-cooking en
thema-avonden • 5 à-la-carterestaurants:
‘Cipro’ (Italiaans), ‘Oku’ (Aziatisch en Japanse
teppanyaki), ‘The Tree Deck’ (lokale keuken),
‘Akamas’ (Frans), ‘Coconut Terrace’ (ribben &
wraps) • 7 bars: o.a. poolbar, lobbybar • snackbar
• Premium Lounge • gepaste kledij verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • tennis
(1 court) • tafeltennis • fitness • internationale
animatie • avondanimatie Tegen betaling: •
wellnesscenter: sauna, bubbelbad, hamam,
massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: o.a. minigolf, golf en watersporten
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • babyclub
‘Baby Kingdom Creche’: 6 m t/m 2,5 jaar
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(10:00-12:00, 16:00-18:00, mits reservatie) • kids
club ‘The Kids Disco’: 2,5 t/m 12 jaar (09:0013:00, 14:00-16:00, 20:30-22:00) • teens club
‘The Teenz Club’: 12 t/m 18 jaar (10:00-12:30,
15:00-17:00, 20:00-21:30) LOGIES • alle kamers
beschikken over met bad/douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
wifi, minibar (€), kluisje, airconditioning, tegels
en balkon of terras • keuze uit verschillende
juniorsuites en familiesuites • premium kamers
en juniorsuites gelegen in het adults only
gedeelte beschikbaar ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijtbuffet: 07:00-10:00 • lunchbuffet:
12:30-14:30 • dinerbuffet: 18:30-21:30 • à-lacarterestaurants: Onbeperkt bezoek aan Coconut
Terrace wanneer geopend, 2x/week bezoek aan
Cipro Restaurant en 2x/week bezoek aan een van
de andere à-la-carte restaurants: Oku, Tree deck,
Akamas Terrace • snacks: 10:00-18:30 • ijsjes:
11:00-12:00 & 15:00-18:00 • dranken inbegrepen
bij de maaltijden • lokale en internationale
(alcoholische) dranken 10:00-23:30 • minibar
dagelijks gevuld met water en sinaasappelsap
PRIJS • vanaf € 59 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Constantinou Bros Asimina Suites
star star star star star
Dit luxueuze adults only-hotel bezorgt
koppels en honeymooners de tijd van hun
leven, met zeer stijlvol ingerichte suites en
een uitstekende en persoonlijke service.
Als u tijdens uw vakantie met z’n tweetjes
behoefte heeft aan absolute rust, dan is
dit vijfsterrenhotel geknipt voor u. In dit
klassehotel zijn geen kinderen toegelaten,
en dus geniet u zowel aan het zwembad
als in het restaurant van een ontspannen
en relaxte sfeer. De 111 mooie suites zijn
ruim en zeer elegant gedecoreerd in een
hedendaags-luxueuze stijl.
Adults only • All Inclusive •
Privézwembad • Excellente service •
Buiten eten • Fijnproevers •
Centrale ligging
Hotelcode: HPFO007

• Paphos

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 500 m
van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 3 km van
het toeristisch centrum van Paphos • ca. 4 km van
het oude stadscentrum van Paphos • ca. 15 km
van de luchthaven van Paphos FACILITEITEN
• 111 suites • 2 liften • wifi in het hele hotel •
binnenzwembad met bubbelbad • 2 onderling
verbonden zwembaden met bubbelbad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden en aan
het strand • Tegen betaling: • minimarkt • kapper
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
‘Estia’ met terras, ontbijt- en dinerbuffet •
restaurant en bar aan het zwembad, lunch en
lichte maaltijden • à-la-carterestaurant Exquisite,
dinner met reservering • restaurant ‘Kymata’
aan het strand: lichte lunch (à la carte) en diner
(Mediterraans à la carte) met reservering • gepaste
kleding verplicht • loungebar aan de lobby, Vip’s
Bar, sportbar • roomservice 24/7 • ontbijtbuffet •
halfpension: lunch à-la-carte of dinerbuffet/table
d’hôte SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• stoombad, 2 sauna’s, bubbelbaden (binnen en
buiten) • tafeltennis • gym • tennis (met verlichting)
Tegen betaling: • massages in de Spa • in de
omgeving: o.a. duiken en 4 golfterreinen LOGIES
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• alle juniorsuites beschikken over bad, aparte
regendouche, haardroger, badjassen en slippers,
indiv. airco (mei - okt.), lcd satelliet-tv en radio,
USB-oplader, wifi, espressomachine, koffie-en
theezetfaciliteiten (dagelijks bijvulling), kluisje,
minibar (€), strijkplank en -ijzer, laminaat en
balkon • keuze uit verschillende suites met 1 aparte
slaapkamer, 2 lcd satelliet-tv’s en balkon • executive
suites met hydromassagebad, privézwembad (6.60
m x 3m), parketvloer, incl. gebruik van een privé
cabana (uitsluitend bij een verblijf in de executive
suites) ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken
• ontbijtbuffet, à-la-cartelunch en dinerbuffet of
4-gangen à-la carte diner • frisdranken, selectie
lokale en internationale (alcoholische) dranken,
warme dranken 11:00-24:00 (afhankelijk van de
openingsuren van de bars) • minibar gevuld met
frisdranken, bier en alcoholische dranken • fles
wijn op de kamer bij aankomst • dagelijks bijvulling
van koffie, thee, espresso en frisdranken in de
suites • dagelijks een fles water in de suites • een
fles champagne 2 dagen vóór vertrek • stoombad,
2 sauna’s, bubbelbaden (binnen en buiten) •
tafeltennis • gym • tennis (met verlichting) PRIJS •
vanaf € 134 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Elysium
star star star star star
Met een naam als Elysium mag het
niet verwonderen dat één van de
kuurprogramma’s in de sfeervolle spa
“Hemels Geluk” heet. In dit stijlvolle
hotel vinden zowel koppels als families
een rijkelijke portie reizigersgeluk.
De Opium Health Spa brengt u in
een roes van ontspanning, en ook de
accommodatie bezorgt u een hemels
gevoel. Zo is er het weidse landschap
van de zwemzone, de statige bouwstijl
met arcaden, zuilen en mozaïeken, en
het luxueuze karakter van de klassieke
binneninrichting, vol licht en warme
kleuren. Het hotel behoort tot Great
Hotels of the World en werd afgelopen
winter gerenoveerd.
Buiten eten • Fijnproevers • Privézwembad •
Wellness • Familie • Cultuur
Hotelcode: HPFO004
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• Paphos

LIGGING • direct aan de baai met een
zandstrandje • naast de site van de koningsgraven
• ca. 200 m van winkeltjes, restaurants en bars •
ca. 3 km van het centrum van Paphos • ca. 20 km
van de luchthaven van Paphos FACILITEITEN
• 250 units, waaronder juniorsuites en Family
Cyprian maisonettes in het hoofdgebouw,
Royal Studio’s (enkel volwassenen) en Royal
Garden Villa’s met privézwembad (families
toegelaten) in de ‘Royal’ vleugel • 4 liften in het
hoofdgebouw • winkeltjes • multimediakamer
• internethoek • wifi (in het ganse hotel) •
bibliotheek • amfitheater • binnenzwembad •
landschapszwembad aan het hoofdgebouw (2
niveaus, met hydromassagehoek) • zwembad in
de ‘Royal’ vleugel (enkel voor volwassenen die in
de Royal Wing verblijven) • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan de zwembaden en het
strand • Tegen betaling: • kapper RESTAURANTS
EN BARS • hoofdrestaurant Lemonia Piazza •
3 à-la-carterestaurants (diner): Bacco (Italiaans,
authentieke Toscaanse keuken), O’Shin en
Epicurean • taverne Mediterraneo (mei tot
oktober, lunch, lokale specialiteiten) • meerdere
bars: o.a. poolbar, lobbybar • roomservice 24/7 •
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ontbijtbuffet, lunch en dinerbuffet of keuzemenu
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • tennis
(2 courts, verlichting €) • fitness • sauna •
stoombad • bubbelbad • tafeltennis Tegen betaling:
• spacenter: Opium Health Spa: o.a. massage
en verzorgingen door ESPA • pilates studio met
privéleraar • in de omgeving: 4 golfterreinen
KINDEREN • Gratis: • 2 aparte kinderbaden,
waarvan 1 deels in de schaduw (1 met glijbaan)
• speeltuin • kids club 3 t/m 12 jaar Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES Hoofdgebouw:
• alle kamers beschikken over bad, douche,
haardroger, badjassen, zithoek, telefoon, LCD
satelliet-tv, gratis internetaansluiting en wifi,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
• airconditioning en balkon • kamers beschikbaar
met lateraal zeezicht en frontaal zeezicht • keuze
uit ‘Family’ Cypriotische maisonettes (duplex)
en familiesuites met woonkamer en slaapkamer
‘Royal’ vleugel (v.a. 16 jaar): • Royal Studio’s
met espressomachine, balkon en tuinzicht •
Royal Studio’s met privézwembadje • Royal
Garden duplex villa’s met 2 badkamers en
privézwembadje PRIJS • vanaf € 108 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Columbia Beach Resort
star star star star star
Direct aan het strand en omringd door
groen vindt u dit authentieke luxeresort.
Het is resort is volledig opgetrokken in
Cypriotische stijl. Het zwembad doet
denken aan een tropische lagune, en op
de achtergrond rijzen rotsen op uit het
heldere zeewater. Vanuit de suites kijkt
u uit op de strak onderhouden hoteltuin
met palm- en olijfbomen, het zwembad
of de baai. Genieten van Griekse
specialiteiten doet u ‘s avonds naast het
verlichte zwembad of in de elegante
setting van het restaurant.
Moment met twee • Buiten eten •
Fijnproevers • Watersport • Wellness

• Pissouri

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het licht
aflopend zand-/kiezelstrand • 4 km van het centrum van Pissouri • 100 m van winkeltjes, restaurants en bars • 30 km van de luchthaven van
Paphos FACILITEITEN • 169 juniorsuites en
suites • 2 verdiepingen • 4 liften • wifi in het hele
hotel • 1 binnenzwembad • 2 zwembaden: o.a.
een lagunezwembad (85m) • ligstoelen, parasols,
matrasjes en handdoeken aan het strand en aan
het zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ‘Apollo’ restaurant
met terras (Cypriotische meze, internationaal,
vis) • ‘Bacchus Gourmet Restaurant’ • ‘Cape
Aspro’: uitgebreid à-la-cartemenu met o.a. verse
vis en sushi • 6 bars: o.a. beachbar en poolbar
• roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht
• sommige restaurants en bars zijn seizoensgebonden en zijn tijdelijke gesloten in de zomer •
ontbijtbuffet, lunch à la carte, diner: buffet of à

la carte SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
squash (2 courts) • tennis (2 courts) • tafeltennis
• sauna • bubbelbad • fitness groepslessen Tegen
betaling: • wellnesscenter: behandelingen • biljart
• watersporten: o.a. kitesurfen, windsurfen, zeilen, waterski, jetski • in de omgeving: 4 golfcourses: Elea Estate, Secret Valley, Aphrodite Hills en
Minthis Hills KINDEREN • Gratis: • afzonderlijk
kinderbad • miniclub van 3 t/m 12 Tegen betaling:
• crèche van 4 maand t/m 4 jaar (vereist prereservatie) LOGIES • alle juniorsuites beschikken
over bad, douche, badjassen, badslippers, haardroger, telefoon, wifi, flatscreen-tv, Nespresso®apparaat, waterkoker, zithoek, minibar, kluisje,
airconditioning, balkon of terras, tuinzicht •
juniorsuites met lateraal zeezicht, zwembadzicht
of zeezicht mogelijk • keuze uit verschillende
executive suites PRIJS • vanaf € 128 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Hotelcode: HPFO006
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Four Seasons
star star star star star
In dit prestigieuze hotel wordt de hele
familie in de watten gelegd. Daarvoor
zorgt niet alleen de prachtige Spa,
maar ook een warme, luxueuze sfeer
en een kindvriendelijk karakter. De
gastronomie staat op hoog niveau. In de
verschillende restaurants eet u verfijnde,
lichte gerechten, met verse ingrediënten
waarvoor de chef het hele eiland uitkamt.
Het hotel baadt in een moderne luxe,
wat vooral zichtbaar is in de kamers.
Design • Familie • Fijnproevers • Wellness •
Watersport • Excellente service
Hotelcode: HPFO002
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• Limassol

LIGGING • levendig gelegen • direct aan zee
en het zandstrand • ca. 50 m van winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 8 km van het centrum
van Limassol • ca. 70 km van de luchthaven
van Paphos FACILITEITEN • 302 kamers •
hoofdgebouw (6 verdiepingen) en bijgebouw (2
verdiepingen) • 4 liften • wifi • kiosk en kapel
• binnenzwembad (verwarmd) • 2 zwembaden
(1 voorbehouden aan volwassenen) • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan de
zwembaden en aan het strand • Tegen betaling:
• kapper • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • 5 restaurants: ‘Tropical Restaurant’
met terras (buffet en à la carte, van juni t/m
oktober: wekelijkse themabuffetten), ‘Vivaldi
by Mavrommatis’ (mediterraans), ‘Seasons
Oriental’ (Chinees, kind. - 5 jaar niet toegelaten)
en ‘MFusion’ (mei tot oktober) • Vivaldi: buiten
dineren, van mei tot oktober • Colors Café (bar,
patisserie, ijssalon) • 4 bars: o.a. 2 poolbars
(weersafhankelijk, 1 voorbehouden aan
volwassenen) • roomservice 24/7 • ontbijt-, lunchen dinerbuffet SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • tennis (2 courts) • tafeltennis • fitness
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•

sauna, stoombad, hydrotherapie Tegen
• wellnesscenter: o.a. massage en
hydromassage • zeilen • windsurfen • duiken
(PADI) KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
met glijbaan • miniclub 3 t/m 8 jaar, 10:0017:00 (winter), 10:00-21:00 (zomer) • kids club
7 t/m 13 jaar (enkel tijdens de schoolvakanties)
LOGIES • alle kamers beschikken over bad
of inloopdouche, haardroger, badjassen en
slippers, verwarming, airconditioning, telefoon,
flatscreen-tv, in kamertechnologie met tablet,
wifi, kluisje, minibar (€), Nespresso®-apparaat,
koffie- en theezetfaciliteiten • superiorkamers
met balkon en zeezicht en familiekamers met
sofabed mogelijk Garden’ studio’s in een apart
gedeelte (enkel voor volwassenen, 18+) met
bad en afzonderlijke douche, privébubbelbad
in openlucht, aparte check-in, bloemen,
schuimwijn en fruitsap bij aankomst • ‘Beach’
studio’s op de bovenste verdiepingen met
tuinzicht en zeezicht • ‘Penthouse’ suites
met bubbelbad/douche, aparte slaapkamer,
woonkamer met zeezicht PRIJS • vanaf € 163
pp/nacht in kamer en ontbijt
betaling:

Amathus Beach Hotel Limassol
star star star star star
Dit klassehotel draagt het exclusieve
Leading Hotels of the World-label en
garandeert u dan ook een uitstekende
service. Mooie zeezichten wachten op
u in de modern ingerichte en luxueuze
kamers en suites. Bovendien logeert u
op 5 minuten van de Amathus-ruïnes,
een historische site met onder meer
prachtige tempels gewijd aan Aphrodite.
Verschillende bars en restaurants
serveren plaatselijke delicatessen en
internationale gerechten in een open
keuken, terwijl de spa het grootste
indoor zoutwaterzwembad van Cyprus
voor u in petto heeft.

• Limassol

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 50 m
van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 8 km
van het centrum van Limassol (shuttleservice, €)
• ca. 58 km van de luchthaven van Larnaca
FACILITEITEN • 203 kamers • hoofdgebouw (4
verdiepingen) • 2 liften • 1 binnenzwembad • 3
zwembaden: o.a. 1 voor families met 2 glijbanen,
1 voor volwassenen met zout water • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden
en aan het strand • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • 2 buffetrestaurants • 2 à-lacarterestaurants • 4 bars • roomservice 24/7 •
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • halfpension:

keuze uit lunch- of dinerbuffet SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • stoombad, bubbelbad
• aerobics • fitness • tennis (verlichting €)
Tegen betaling: • wellnesscenter: verzorgingen
• in de omgeving (op aanvraag): kajak, zeilen,
windsurfen, waterski, duiken, bananenboot,
paardrijden KINDEREN • Gratis: • miniclub van
4 t/m 12 jaar • speeltuin Tegen betaling: LOGIES
• alle kamers beschikken over bad/douche,
haardroger, badjassen, satelliet-tv, thee- en
koffiezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€), kluisje,
airconditioning, verwarming • superiorkamers
met balkon en zeezicht mogelijk PRIJS • vanaf
€ 138 pp/nacht in kamer en ontbijt

Panorama • Familie •
Moment met twee • Buiten eten •
Tuin • Wellness • Excellente service
Hotelcode: HPFO003
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AMARA
star star star star star
Dit hotel in Limassol ontleent zijn naam
aan het Griekse woord Amarantos, wat
‘eeuwig’ betekent. Daarmee verwijst het
naar het unieke panorama waarover het
beschikt: een eindeloze horizon vormt
het machtige decor van de Amaraervaring. Van de prachtige kamers tot
de infinity pools, van de rooftopbar
tot de restaurants waar sterrenchefs
Nobu Matsuhisa en Giorgio Locatelli
de menu’s cureren. Elke ruimte biedt
een 180° uitzicht over het water. Wilt
u de ultieme beleving: ga dan resoluut
voor de rooftop duplex suite met
privézwembad.
Buiten eten • Fijnproevers • Design •
Privézwembad • Moment met twee

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 1 km
van winkeltjes, bars en restaurants • ca. 70 km
van de luchthaven van Paphos FACILITEITEN
• 207 kamers • 9 verdiepingen • 6 liften •
wifi in het hele hotel • zonneterrassen • 2
zwembaden: o.a. 1 met zoutwater (deel van
het wellnesscenter) • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan de zwembaden
• Tegen betaling: • wasserijserivce • kapper
• winkeltje RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet ‘The Breakfast Room’ • buffeten à-la-carterestaurant ‘All Day Dining’
•
3
à-la-carterestaurants:
‘Matsuhisha
Limassol’ (Japans, menu samengesteld
met kenmerkende gerechten van ‘NOBU’),
‘Ristorante Locatelli’ (Italiaans), ‘Armyra by
Papaioannou’ (vis & zeevruchten) • 4 bars:
cocktailbar, lobbybar, poolbar, rooftopbar •
roomservice • gepaste kleding verplicht SPORT

Hotelcode: HPFO005

CYPRUS | LIMASSOL

• Limassol
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EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad, sauna, fitness • aerobics •
tennis • biljart Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • Gratis: • miniclub van 3 t/m 11
jaar Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alle kamers beschikken over bad, douche,
haardroger, slippers, airconditioning, telefoon,
smart tv, zithoek, minibar (incl. frisdranken,
fruitsap, water, dagelijk aangevuld), koffieen theezetfaciliteiten (dagelijk aangevuld),
kluisje, kussenmenu, turndown service,
balkon, zeezicht • juniorsuites met aparte
slaapkamer, woonkamer en ruim balkon en
deluxe suites met aparte slaapkamer, woon/
eetkamer en ruim balkon mogelijk • Cabanas
met aparte slaapkamer, woon/eetkamer, privézwembad en terras beschikbaar PRIJS • vanaf
€ 158 pp/nacht in kamer en ontbijt

Platanias

Kreta

Chania
Panormo

Rethymnon

Het grootste eiland van Griekenland heeft alles voor een
heerlijke vakantie: een bijzonder rijk erfgoed, indrukwekkende
berglandschappen, prachtige stranden, charmante dorpjes & de
verrukkelijke Kretenzische keuken!

KRETA

Heraklion
Chersonissos
Anissaras
Sissi
Elounda
Knossos Agios
Nikolaos Daios

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
Een van de meest uitdagende wandelingen op
Kreta is de Samariakloof! Een waar avontuur
met een adembenemend landschap waar
achter elke hoek wel iets moois schuilt.

Chania en Rethymno zijn 2 charmante
havendorpjes met Griekse & Venetiaanse
elementen. Struin door de oude stad en ga
op zoek naar de verrassende invloeden van
verschillende culturen.

Het Minoïsche paleis Knossos toont de
prachtige overblijfselen van het grote paleis
van Koning Minos ca. 6000 jaar v. Chr. Voor
de liefhebbers is het Archeologisch Museum
in Heraklion ook een echte aanrader!

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 3u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf.
De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas - Thalassa Villas
star star star star star
St. Nicolas Bay Resort Hotel &
Villas heeft alles in huis voor een
authentieke Griekse vakantie: gelegen
in een charmante baai op wandelafstand
van het gezellige dorpje Agios Nikolaos,
sfeervolle kamers, attent personeel,
een Poseidon Spa en verschillende
restaurants die u heerlijke gerechten
serveren. Dit hotel behoort tot de Small
Luxury Hotels of the World. Thalassa
Villas is een privécomplex van stijlvolle
en ruime villa’s, ideaal gelegen op een
intieme locatie aan het strand. Gasten
kunnen ontspannen in een rustige
sfeer en genieten van het spectaculaire
uitzicht op de Golf van Mirabello.
De Thalassa Villa’s zijn deel van het
gerenommeerde St. Nicolas Bay Resort
Hotel & Villas, gelegen op slechts 50
meter van het complex.
Buiten eten • Fijnproevers •
Familie • Authentiek • Privézwembad •
Honeymoon • Villa
Hotelcode: HHER010

• Agios Nikolaos

LIGGING • direct aan een privézand-/
kiezelstrandje • ca. 500 m van lokale restaurants
en bars • ca. 1,5 km van het centrum van Agios
Nikolaos • bushalte ca. 500 m • ca. 69 km van
de luchthaven van Heraklion FACILITEITEN
• 119 kamers • wifi • tuinen • privékapel •
kunstgallerij • privézandstrand (Blauwe Vlag)
• 2 zoutwaterzwembaden • ligbedden, parasols
en handdoeken • Tegen betaling: • winkeltje •
RESTAURANTS EN BARS • Amerikaans
ontbijt • diner: voorgerecht en dessert in
buffetvorm, hoofdgerecht (keuzemenu) • dine
around met toeslag: diner met keuzemenu
(driegangenmenu) in de à-la-carterestaurants
(dranken niet inbegrepen) • buffetrestaurant
•
3
à-la-carterestaurants:
mediterraans
(lunch),
Grieks/Kretenzisch,
Aziatisch/
internationaal/sushi • bars: o.a. cocktailbar,
pianobar, pool-/beachbar • roomservice 7:4523:00 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• Poseidon Spa: binnenzwembad, hamam,
sauna (enkel voor spa gasten) • fitness • yoga •
openluchtcinema Tegen betaling: • Poseidon Spa:
bubbelbad, massage, lichaamsbehandelingen •
watersporten • jachtverhuur (privé-excursies) •
gegidste bezoeken (privé-excursies) KINDEREN •
Gratis: • apart zoutwaterkinderbad • PlayStation®
en Homecinema • miniclub van 4 t/m 11 jaar •
baby benodigdheden Tegen betaling: • luiers en
babyvoeding • babysitservice LOGIES • alle kamers
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beschikken over een bad, douche, haardroger,
badjassen en slippers, luxe badproducten,
telefoon, smart-tv, minibar (€), zithoek, individuele
airconditioning, kluisje, wifi, Nespresso®apparaat, balkon of terras • Classic kamers (29 m²)
in bungalows gesitueerd in 2e linie met beperkt
zeezicht • Classic juniorsuites (32 m²) met zithoek
en slaapkamer (1 ruimte) en zeezicht • Classic
suites (40 m²) met living, aparte slaapkamer,
hydromassagebad en zeezicht • Classic studio’s
(40 m²) met living en slaapkamer (1 ruimte),
hydromassagebad, privézwembad en zeezicht •
Classic suites (60 m²) met 2 aparte slaapkamers,
2 badkamers (1 met hydromassagebad),
privézwembad en lateraal zeezicht • Club
juniorsuites (35 m²) met bubbelbad in openlucht,
zithoek en slaapkamer (1 ruimte) en frontaal
zeezicht • Club studio’s (40 m²) met zithoek
en slaapkamer (1 ruimte), hydromassagebad,
privézwembad en frontaal zeezicht • Club suites
(50-70 m²) met aparte slaapkamer, eetplaats,
hydromassagebad, privézwembad en frontaal
zeezicht • Club kamers: vroege check-in en late
check-out (volgens beschikbaarheid), VIP service
programma gedurende het volledige verblijf •
Thalassa villa’s (155 m²) met 3 aparte slaapkamers,
lounge en eetplaats, volledig uitgeruste
keuken, hydromassagebad, privézwembad, ruime
tuin, terras, directe toegang tot de zee en zeezicht
PRIJS • vanaf € 148 pp/nacht in halfpension
GRIEKENLAND | KRETA - HERAKLION

Minos Beach Art Hotel
star star star star star
De architectuur van dit Small Luxury
Hotel of The World is geïnspireerd
op een traditioneel Kretenzisch
vissersdorpje en bestaat uit verschillende
witte huisjes die minimalistisch zijn
ingericht. In de tuinen van het hotel
worden 45 kunstwerken tentoongesteld
van Griekse en internationale artiesten.
In ‘La Bouillabaise’ kan u terecht voor
een gastronomisch en romantisch diner
met Franse specialiteiten. Terwijl u op
een terras aan het water bij kaarslicht
dineert, komt de maan langzaam
op achter de Sitiaheuvels tot ze de
zeilschepen in de baai van Mirabello
gracieus verlicht.

• Agios Nikolaos

LIGGING • direct aan zee met solarium op
platforms • 2 kleine zandstrandjes • ca. 100 m van
restaurants en bars • ca. 1 km van het centrum
van Agios Nikolaos • lijnbus • ca. 65 km van
de luchthaven van Heraklion FACILITEITEN •
129 bungalows en villa’s • wifi in het hele hotel
• tv-ruimte • tuin met avant-garde kunstwerken
• zwembad (verwarmd weersafhankelijk) •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet •
buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant
‘La Bouillabaisse’ (mediterraans, diner, eind mei
tot begin oktober) • gepaste kleding verplicht
bij het diner • Kretenzische taverne (lunch) •
Griekse koffiebar met mezze • 3 bars: lobbybar,
poolbar, loungebar aan het strand • wijnkelder •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING

Buiten eten • Fijnproevers • Design • Tuin •
Privézwembad • Watersport
Hotelcode: HHER004
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• Gratis: • kleine fitness Tegen betaling: • massage •
sauna • tennis (1 court) • bananenboot • kayakken
• waterfietsen • zeilen • duiken • waterski
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad of douche, haardroger, telefoon,
satelliet-tv, minibar (€), kluisje, wifi, individuele
airconditioning, terras, tegels • bungalowkamers
(26 m²) beschikbaar dicht bij zee of met zeezicht,
ook mogelijk met privézwembad • superior
bungalowkamers (40 m²) beschikbaar met tuinof zeezicht, of met ligging dicht bij het strand/
zee en zeezicht, ook mogelijk met privézwembad
• suites met aparte slaapkamer en zeezicht
• maisonettes met 2 aparte slaapkamers en
privézwembad • keuze uit verschillende villa’s
met 1 tot 2 aparte slaapkamers, mogelijk met
ligging dicht bij zee en/of privézwembad PRIJS
• vanaf € 115 pp/nacht in kamer en ontbijt

Grecotel Amirandes
star star star star star
Deze unieke schuilplaats zet nieuwe
normen voor privacy en exclusiviteit.
Stap uit uw privévilla in het fijn
goudkleurig zand, omspoeld door
ongerepte wateren en omgeven door de
natuur. Het is een perfecte locatie met
gemakkelijke toegang tot de golfclub
van Kreta en de wereldberoemde
archeologische vindplaats Knossos.
Het hotel biedt een ruime keuze aan
verschillende restaurants, privéstranden,
een Elixir Spa met authentieke
ayurvedabehandelingen, een zwembad
van olympisch formaat, meer dan
60 privézwembaden en uitgebreide
kinderfaciliteiten.
Buiten eten • Excellente service •
Villa • Privézwembad • Familie •
All Inclusive • Golf
Hotelcode: HHER018

• Agios Nikolaos

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 2
km van bars en restaurants • ca. 10 km van
het centrum van Chersonissos • ca. 23 km van
het centrum van Heraklion • ca. 16 km van de
luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 212
kamers • wifi • amfitheater • binnenzwembad •
Olympisch zwembad met zoutwater • ligbedden,
matrasjes, handdoeken en parasols • Tegen betaling:
• winkeltjes • doktersservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • The Dine Club
(halfpension): dinerbuffet of à la carte met krediet
in de deelnemende à-la-carterestaurants, 2x/
verblijf (min. 7 nachten) diner in de deelnemende
à-la-carterestaurants van Grecotel Amirandes,
Grecotel Caramel Boutique Resort en Grecotel
Creta Palace of in Agreco Farm, lunch in plaats
van diner in ‘Petrino’ of ‘By the Pool’ (vast menu
zonder supplement of à la carte met krediet)
• buffetrestaurant met showcooking • 5 à-lacarterestaurants: ‘Petrino’ (zeevruchten), ‘Xasteria’
(Kretenzisch), ‘Blue Monkey’ (Aziatisch), ‘Lago
di Candia’ (grill), ‘Minotaur’ (Italiaans) • Griekse
taverne ‘Agreco Farm’ nabij Rethymnon (transport
niet inbegrepen) • gepaste kleding verplicht bij
het diner • poolrestaurant/-bar ‘By the Pool’ • 2
bars: o.a. beachbar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad, fitness • beachvolleybal • dagelijks
animatie: livemuziek, avondshows, buitencinema
Tegen betaling: • wellnesscenter: sauna, massages
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en schoonheidsbehandelingen • tennis • jetski
• bootsafari • zeilen • kajakken • windsurfen
• in de omgeving: ‘Crete Golf club’ ca. 10 km,
mountainbikeverhuur, duikcentrum KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • Grecoland Kids Club (4-12
jaar) • Grecoteens (13+), 15/06-15/09 Tegen betaling:
• Grecobaby (0 t/m 3 jaar): baby benodigdheden en
babyvoeding bestellen vóór aankomst • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over een bad,
douche, haardroger, badjassen en slippers, telefoon,
satelliet-tv, dvd-speler, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (€), kluisje, airconditioning en balkon of
terras • superiorkamers (31 m²) beschikbaar met
tuin- of zeezicht • luxekamers (35 m²) beschikbaar
tuinzicht, lateraal zeezicht/lagunezicht of zeezicht
• premium bungalowkamers (32 m²) en luxe
bungalowkamers (33 m²) met tuinzicht • superior
familiekamers (40 m²) met aparte slaapkamer
(schuifdeur) en tuinzicht • familiesuites (40 m²)
met aparte slaapkamer (schuifdeur) beschikbaar
met tuin- of zeezicht, of met privézwembad en
tuinzicht • keuze uit verschillende suites met 1 tot
2 aparte slaapkamers, met of zonder privézwembad
• keuze uit verschillende villa’s met 1 tot 2 aparte
slaapkamers en privézwembad ALL INCLUSIVE
• met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • alles wat inbegrepen is bij The Dine
Club (zie Restaurants en bars) • snacks • selectie van
lokale (alcoholische) dranken PRIJS • vanaf € 92 pp/
nacht in kamer en ontbijt
GRIEKENLAND | KRETA - HERAKLION

Elounda Mare
star star star star star
Jaren geleden kreeg Elounda Mare als
eerste Griekse hotel de eer lid te worden
van de selecte club van tophotels van
Relais & Châteaux. Nog altijd is een
vakantie in dit juweel van design en
traditionele architectuur een unieke
belevenis. Zo werd de Six Senses
Spa, waar u kunt kiezen uit heilzame
behandelingen uit oost en west, bekroond
tot de beste spa van Griekenland. Op
gastronomisch vlak beschikt u over een
verfijnde waaier aan mogelijkheden en
voor wie graag een balletje slaat, is Porto
Elounda Golf niet veraf.
Buiten eten • Fijnproevers •
Honeymoon • Wellness • Golf
Hotelcode: HHER005
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• Elounda

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privézandstrand • ca. 2 km van het centrum
van Elounda, restaurants en bars • ca. 66 km
van de luchthaven van Heraklion • gratis
shuttleservice naar Six Senses Spa en de Golf
van hotel Porto Elounda Golf & Spa Resort
FACILITEITEN • 83 kamers, suites, bungalows
en villa’s • 6 verdiepingen • 2 liften • tv-ruimte
• wifi in openbare ruimtes en in de kamers •
tuin • zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt en diner
à la carte • dine around: diner in de à-lacarterestaurants van Elounda Mare, Elounda
Peninsula & Porto Elounda (dranken exclusief ) •
3 à-la-carterestaurants • loungebar • dieetkeuken
en vegetarische maaltijden (op aanvraag) •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • stoombad • sauna • fitness • tafeltennis
Tegen betaling: • vissen (op aanvraag) • bananenboot
• fietsen/mountainbikes • kajakken/waterfietsen
• catamaran • zeilen • duiken • waterski • tennis
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(1 court) • in de omgeving ca. 500 m: Porto
Elounda Golf & Spa Resort: golf (met 9 holes), Six
Senses Spa (diverse massages en behandelingen)
KINDEREN • Gratis: • kinderbad • miniclub van
5 tot 12 jaar in Porto Elounda Golf & Spa Resort
(op ca. 500 m, shuttleservice) Tegen betaling: •
babybed • babyvoeding • crèche (4 maanden t/m
4 jaar) in Porto Elounda Golf & Spa Resort (op ca.
500 m, shuttleservice) • babysitservice LOGIES
• alle kamers beschikken over een bad/douche,
individuele airconditioning, haardroger, telefoon,
wifi, kluisje, badjassen en slippers, minibar
(€), satelliet-tv, balkon of terras en zeezicht •
hoofdgebouw: kamers, suites met zithoek en
superiorsuites met 1 tot 2 aparte slaapkamers
• bungalows: deluxe bungalowkamers met
privézwembad, superior bungalowkamers met
1 tot 3 aparte slaapkamers en privézwembad •
villa’s beschikbaar met 1 tot 4 aparte slaapkamers
en privézwembad HONEYMOON • speciaal
gedecoreerde kamer • geschenk, fles schuimwijn
en bloemen • cocktail in de bar PRIJS • vanaf
€ 107 pp/nacht in kamer en ontbijt

Elounda Peninsula All Suite Hotel
star star star star star
Dit gloednieuwe hotel is de moderne
interpretatie van een klassiek witgekalkt
Grieks dorp aan het water. Het ligt
op een schiereiland aan de rand van
een baai en doet er alles aan om
die unieke locatie op te nemen in
de hotelbeleving. Zo biedt Elounda
Peninsula verschillende watersporten
aan op het strand en geniet u overal
van schitterende uitzichten over het
zeelandschap. Dat bijna elke suite of
villa over een privézwembad beschikt,
laat zien hoever men wil gaan voor zijn
gasten. Vergeet geen bezoek te brengen
aan de Six Senses Spa, waar u van kop
tot teen wordt verwend.
Panorama • Privézwembad • Villa •
Excellente service • Tennis • Kleinschalig

• Elounda

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
strand • ca. 2 km van het centrum van Elounda
• ca. 66 km van de luchthaven van Heraklion
FACILITEITEN • 59 suites en villa’s • wifi
in de publieke ruimtes en kamers • tuinen •
2 zwembaden (o.a. 1 binnenzwembad) •
ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en het strand • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt en diner à la carte • dine around: diner
in de à-la-carterestaurants van Elounda Mare,
Elounda Peninsula & Porto Elounda (dranken
exclusief ) • 3 à-la-carterestaurants: Italiaans,
Grieks, sushi • 2 bars: wijnkelder, loungebar
• dieetkeuken en vegetarische maaltijden (op
aanvraag) • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• vissen (op aanvraag) • bananenboot • fietsen/
mountainbikes • kajakken/waterfietsen •
catamaran • zeilen • duiken • waterski • tennis (1
court) • in de omgeving ca. 800 m: Porto Elounda
Golf & Spa Resort: golf (met 9 holes), Six Senses
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Spa (diverse massages en behandelingen)
KINDEREN • Gratis: • kinderbad • miniclub van
5 tot 12 jaar in Porto Elounda Golf & Spa Resort
(op ca. 800 m, shuttleservice) Tegen betaling: •
babybed • babyvoeding • crèche (4 maanden t/m
4 jaar) in Porto Elounda Golf & Spa Resort (op ca.
800 m, shuttleservice) • babysitservice LOGIES
• alle (junior) suites en villa’s beschikken over
een bad/douche, individuele airconditioning,
haardroger, telefoon, wifi, kluisje, badjassen en
slippers, minibar (€), satelliet-tv en balkon of
terras • juniorsuites beschikbaar met zeezicht of
met ligging vlak bij het strand en privézwembad
• suites met 1 tot 3 aparte slaapkamers en
privézwembad • keuze uit verschillende villa’s
met 1 tot 3 aparte slaapkamers en privézwembad
• Diamond Residence villa’s met ligging vlak
bij het strand, 1 tot 7 aparte slaapkamers en
privézwembad HONEYMOON • speciaal
gedecoreerde kamer • geschenk, fles schuimwijn
en bloemen • cocktail in de bar PRIJS • vanaf
€ 175 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Domes of Elounda, Autograph Collection
star star star star star
Domes of Elounda Autograph Collection
is een van de topresorts van Kreta en
combineert comfort en luxe met een
idyllische ligging bij de Middellandse
Zee. Vanuit de suites met zeezicht kijkt
u uit op het eiland Spinalonga aan de
overkant van de baai. Als u houdt van
lekker eten, bent u bij deze culinaire
topper aan het juiste adres. Italiaans,
zeevruchten of Japans-Peruviaans: het
staat allemaal op de kaart, net als BBQnights en een gourmetfestival. Terwijl
u verpoost aan het zwembad, vermaken
uw kinderen zich in de kidsclub &
crèche KiEpos, de speeltuin of de
speciale games area voor tieners.
Fijnproevers • Familie • Wellness •
Watersport • Privézwembad • Villa
Hotelcode: HHER015
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• Elounda

LIGGING • rustig gelegen • aan het strand • ca.
1,5 km van het centrum van Plaka • ca. 2,5 km
van het centrum van Elounda • ca. 12 km van
Agios Nikolaos • ca. 75 km van de luchthaven
van Heraklion FACILITEITEN • 158 kamers •
2 verdiepingen • 2 liften • internethoek • wifi in
het hele hotel • binnenzwembad • 5 zwembaden
(o.a. 2 zoutwater) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • minimarkt
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
lunch en diner à la carte • buffetrestaurant
•
3
à-la-carterestaurants:
zeevruchten,
steakhouse (met adults only gedeelte), Japans/
Peruviaans • BBQ night • 4 bars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • tennis • bubbelbad Tegen betaling: •
aquafit • wellnesscenter: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • watersporten:
duiken, zeilen, bananenboot, waterski, snorkelen
• in de omgeving: golf, paardrijden, fietsen
KINDEREN • Gratis: • afzonderlijk kinderbad
• miniclub 4-12 jaar Tegen betaling: • crèche 4
maanden-4 jaar • babysitservice LOGIES •
alle kamers beschikken over bad, douche,
airconditioning, haardroger, telefoon, minibar
(€), kluisje, wifi, satelliet-tv, balkon/terras •
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suites met aparte slaapkamer beschikbaar met
bubbelbad in openlucht en tuin- of zeezicht, of
met privézwembad en zeezicht • familiesuites
met privézwembad en zeezicht en Luxury
familiesuites met 2 slaapkamers, bubbelbad
in openlucht en zeezicht • Core suites met
woon-/slaapkamer en bubbelbad in openlucht •
Core, Private en Luxury residences met Haute
Living Selection, 1 tot 4 aparte slaapkamers
en privézwembad • Luxury villa’s met Haute
Living Selection en 2 tot 3 aparte slaapkamers
• Haute Living Selection: directe lijn naar de
HLS-manager met speciale high-tech telefoon,
24/7 conciërgeservice, 24/7 toegang tot de
Haute Living lounge, exclusief voor Haute
Living Selection gasten (hele dag door snacks,
hapjes, lokale delicatessen, seizoensfruit en
cocktails), vooraf gereserveerde ligstoelen met
bevoorrechte ligging op het privéstrand met
exclusieve services, geüpgradede welkomsten kamervoorzieningen, hoofdkussenmenu,
geüpgraded roomservicemenu, boodschappen
bezorgservice, Domes ultra-privé check-in, bij
boeking in halfpension: dagelijks inbegrepen
dine around in alle restaurants, exclusieve Haute
Living ruimtes, evenementen en happenings
PRIJS • vanaf € 139 pp/nacht in halfpension

Cayo Exclusive Resort & Spa
star star star star star
Cayo Exclusive Resort & Spa ligt in het
noordoosten van Kreta, in de beroemde
baai van Elounda, met uitzicht op het
eilandje Spinalonga, een kandidaat
voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Het
concept achter de ontwikkeling van Cayo
Exclusive Resort & Spa is gericht op de
tijdloze waarden van de Griekse cultuur,
Griekse gastvrijheid en de duurzame
Kretenzische traditie.Het architecturale
ontwerp van het Cayo Exclusive Resort
& Spa is bedoeld om de werkelijke
schoonheid van het landschap vanuit elke
hoek te laten zien. Modern comfort en
luxe in harmonie met een omgeving die
het cultureel erfgoed op handen draagt.
Buiten eten • Villa • Privézwembad •
Panorama • Fijnproevers • Excellente service

• Elounda

LIGGING • rustig gelegen • tegen een heuvel
gebouwd met uitzicht op Spinalonga • ca.
250 m van het keienstrand • ca. 250 m van het
centrum van Plaka • ca. 4,5 km van het centrum
van Elounda • ca. 12 km van Agios Nikolaos
• ca. 65 km van de luchthaven van Heraklion
FACILITEITEN • 64 kamers en 6 villa’s • 2
kabelbanen (1 VIP met directe toegang tot de
villa’s) • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden: o.a.
1 verwarmd zwembad • ligbedden, matrasjes en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: •
luxe winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant ‘Ambrosia’: ontbijt
en diner • 2 à-la-carterestaurants: Kelari
Gourment restaurant (diner), Sage & Thyme
(lunch en snacks) • gepaste kleding verplicht
bij het diner • 2 bars: lobbybar en poolbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:
verwarmd binnenzwembad, massages en
schoonheidsbehandelingen, stoombad, sauna,

kapper en nagelsalon (met reservering) •
in de omgeving: bootverhuur, watersporten
KINDEREN • Gratis: • baby benodigdheden:
o.a. babybad, hoge stoelen in het restaurant
(op aanvraag, volgens beschikbaarheid) Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger,
badjassen, slippers, telefoon, kluisje, minibar
(€), koffie- en theezetfaciliteiten, Nespresso®apparaat met gratis capsules (dagelijks
aangevuld),
satelliet-tv,
airconditioning,
balkon of terras, privézwembad en zeezicht
• superiorkamers (33 m²), executive kamers
en premium kamers beschikbaar, premium
kamers met verwarmd privézwembad zonder
supplement • duplex familiekamers: met
verdieping, 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers,
geschikt voor families met kinderen vanaf 5 jaar
• deluxe pool villa’s (125 m²): met 2 verdiepingen,
2 aparte slaapkamers, 2 badkamers PRIJS •
vanaf € 163 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HHER017
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Anemos Luxury Grand Resort
star star star star star
In dit luxeresort in Chania, in het
noordwesten van het eiland, heeft u
de azuurblauwe Kretenzische Zee
permanent in uw blikveld. Maar ook
de architectuur brengt u tot rust met
een geslaagde combinatie van een
moderne en lokale Griekse stijl, met
heel veel wit, marmeren elementen en
sierlijke rondbogen. Dankzij deluxe
familiekamers en een miniclub met
waterpark is het hotel bij uitstek geschikt
voor families. Na een cocktail in de leuke
Roof Garden Bar, waar u uitkijkt op de
omgeving, geniet u van een heerlijke
maaltijd met mediterrane zeevruchten in
een van de restaurants.
Fijnproevers • Familie • Privézwembad •
Wellness • Buiten eten • All Inclusive
Hotelcode: HCHQ002

• Georgioupolis

LIGGING • rustig gelegen • aan het
fijnzandstrand • ca. 1 km van restaurants en
bars • ca. 1,5 km van winkeltjes • ca. 45 km van
de luchthaven van Chania • ca. 95 km van de
luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 250
kamers • 2 verdiepingen • wifi in het hele hotel
• verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden •
aquapark met glijbanen en snackbar • ligbedden,
parasols en handdoeken aan zwembad en strand
• Tegen betaling: • winkeltje • minimarkt • kapper
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt-, en dinerbuffet • buffetrestaurant
• Grieks gourmetrestaurant (diner) •
Mediterraans gourmetrestaurant: zeevruchten
(lunch en diner) • 2 à-la-carterestaurants:
Aziatisch, grill (diner) • brasserie: lokale en
mediterraanse gerechten (lunch) • snackbar bij
het aquapark • thema-avonden: Griekse avond,
kreeft, privédiner op het strand... • 2x per week
dine around (met reservering) • bars: lobbybar,
poolbar, beachbar, bar op het dakterras,
cocktail-/snackbar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • gym • minigolf
• aerobics • beachvolleybal • strandvoetbal
• minivoetbal • jeu de boules • tafeltennis •
tennis • aquagym • beperkte animatie overdag,
livemuziek en shows ‘s avonds Tegen betaling: •
wellnesscenter: bubbelbad, sauna, massages
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• paardrijden KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad met speeltuigen en glijbanen •
speeltuin • miniclub van 4 t/m 13 jaar, 10:0018:00 • minidisco Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over een bad,
individuele airconditioning, haardroger, badjas,
slippers, telefoon (€), kluisje, wifi, satelliet-tv,
koffie- en theefaciliteiten, minibar (€), balkon
of terras • deluxe kamers (30 m²) beschikbaar
met tuinzicht of zeezicht • deluxe kamers in
bungalows (30 m²) beschikbaar met gedeeld
zwembad of met privézwembad • familiekamers
(65 ²) met 2 aparte slaapkamers, beschikbaar
met tuinzicht of met gedeeld zwembad en
tuinzicht of met privézwembad en tuinzicht
• maisonnettes (65 m²) met 2 verdiepingen,
benedenverdieping met woon-/slaapkamer,
bovenverdieping met 2 aparte bedden en
zeezicht • deluxe suites (65 ²) met woon-/
slaapkamer, ruime slaapkamer, beschikbaar
met tuinzicht, zeezicht of met privézwembad
en tuinzicht ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten
& drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 3x/
week dine around in de themarestaurants (met
reservering) • snacks • selectie van lokale en
internationale (alcoholische) dranken • minibar
dagelijks gevuld met water, frisdranken en bier
PRIJS • vanaf € 66 pp/nacht in halfpension
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Stella Island Luxury Resort & Spa
star star star star star
Fonkelnieuw, volledig omgeven door
palmbomen en stijlvol en minimalistisch
afgewerkt: dat zijn de grote troeven van
dit luxeresort aan de Middellandse Zee.
De prachtige lagunezwembaden lopen
door het hele resort, en daarnaast is er
veel oog voor natuurlijke elementen als
bloemen en hout. Vanuit uw swim-up
room duikt u vanop uw terras zó het
zwembad in. Enkele van de paradijselijk
ingerichte kamers en suites hebben
een privétuin met een eigen zwembad.
Dat maakt ze ideaal voor koppels die op
zoek zijn naar een echte hideaway. De
culinaire restaurants serveren alleen het
allerbeste uit de vier windstreken.

LIGGING • rustig gelegen • ca. 400 m van het
zandstrand • ca. 700 m van het centrum van
Analypsis met winkels, restaurants en bars
• ca. 4 km van het centrum van Chersonissos
• ca. 20 km van de luchthaven van Heraklion
FACILITEITEN
•
minimumleeftijd
15
jaar • 225 kamers • wifi in het hele hotel •
zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan zwembad en strand • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant •
à-la-carterestaurants en themarestaurants:
o.a. traditionele keuken, gezonde gerechten,
Aziatisch • bars • roomservice 7:00-01:00
• gepaste kleding verplicht SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
verwarmd binnenzwembad • tennis • gym Tegen
betaling: • wellnesscenter: stoombad, sauna,
bubbelbad, massage, manicure en pedicure
LOGIES • alle kamers beschikken over een

Honeymoon • All Inclusive • Fijnproevers
• Adults only • Moment met twee •
Privézwembad • Wellness
Hotelcode: HHER008
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douche, airconditioning, haardroger, telefoon,
kluisje, satelliet-tv, wifi, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten, tegels, balkon of terras • luxe
kamers (27 m²) en premium kamers (34 m²),
beschikbaar met zwembadzicht of met directe
toegang tot het zwembad • premiumkamers
beschikbaar met bubbelbad in openlucht of
met stoombad en zwembadzicht • over-water
bungalows (25 m²) met directe toegang tot het
zwembad • Grand over-water bungalows met
bubbelbad in openlucht en lateraal zeezicht •
Island villa’s (35 m²) met privézwembad ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • 1 dinner in de à-lacarterestaurants/themarestaurants (afhankelijk
van verblijfsduur, met reservering) • snacks
12:30-17:30 • een selectie van (alcoholische)
dranken 10:00-23:00 • gevulde minibar (min.
verblijf van 7 nachten) PRIJS • vanaf € 103 pp/
nacht in halfpension

Maquette

Nana Princess
star star star star star
Volgens het gereputeerde reismagazine
Condé Nast behoort Nana Princess tot de
allerbeste resorts van Griekenland. Wie
zijn wij om dat tegen te spreken? Het
is een fabelachtig toevluchtsoord, zeker
als u er even met z’n tweetjes tussenuit
wil. Het hotel ligt aan een privéstrand,
waar het een royale selectie luxesuites
en -villa’s aanbiedt volgens verschillende
categorieën. Graag een privézwembad?
Of een eigen stoombad, sauna of
jacuzzi? Het kan allemaal. Vergeet
bovendien niet te lunchen of dineren
in sushi- en visrestaurant Eternal Blue:
pure klasse, zoals alles op deze plek.
Wellness • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee •
Privézwembad • Villa • Tennis

• Chersonissos

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca.
2 km van Chersonissos • ca. 5 km van Malia
• ca. 30 km van Heraklion • ca. 25 km van de
luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 102
kamers • wifi in het hele hotel • zonneterrassen
• bibliotheek • kunstgalerij • parking • 2
zwembaden (zout- en zoetwater) • in zusterhotel
Nana Golden Beach Resort: aquapark met 7
glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken
aan de zwembaden • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • halfpension dine around: diner
in de à-la-carterestaurants (viergangenmenu,
exclusief dranken) • buffetrestaurant voor ontbijt
• 2 à-la-carterestaurants: Grieks, zeevruchten
• gepaste kleding vereist bij het diner • 3 bars:
loungebar, poolbar, beachbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter: o.a. fitness, binnenzwembad
(adults only) • beach volleybal • minivoetbal in
zusterhotel Nana Golden Beach Tegen betaling:

• wellnesscenter: sauna, stoombad, diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
fietsen • in zusterhotel Nana Golden Beach
Resort: Nana Tennis Club (tennisacademie):
18 tennis courts, 3 padel courts • watersporten:
o.a. duiken, zeilen • in de omgeving: golf: Crete
Golf Club (18 holes), paardrijden KINDEREN
• Gratis: • miniclub in zusterhotel Nana Golden
Beach LOGIES • alle kamers beschikken over
een bad en aparte regendouche, haardroger,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, wifi,
minibar (€), Nespresso®-apparaat, Playstation®
(op aanvraag), kluisje, balkon of terras • deluxe
juniorsuites beschikbaar met privézwembad
en zwembad- of zeezicht • verschillende suites
beschikbaar met bubbelbad of privézwembad en
zeezicht • villa’s met 2 tot 6 aparte slaapkamers
en privézwembad • in de juniorsuites, suites en
villa’s zijn de privézwembaden verwarmd tot
min. 22°C (hogere temperatuur: €) PRIJS • vanaf
€ 188 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HHER023
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Abaton Island Resort & Spa
star star star star star
Dit levendige lifestylehotel ligt aan de
noordkust van Kreta, op een steenworp
van Chersonissos. Vooral voor
fijnproevers belooft het een bijzondere
ervaring. Abaton beschikt over vijf
gastronomische restaurants die u
meenemen tot ver over de grenzen van
de Kretenzische keuken. Bovendien
geniet u hier van de geneugten van de
wereldberoemde Buddha-Bar Beach:
van Aziatische fusiongerechten en
cocktails tot topentertainment met
internationale dj’s en live-events. Een
suite met bubbelbad of privézwembad?
Aan u de keuze.

• Chersonissos

LIGGING • direct aan het strand • ca. 2 km van
het centrum van Chersonissos • ca. 30 km van
het centrum van Heraklion • ca. 30 km van de
luchthaven van Heraklion FACILITEITEN •
152 kamers • wifi in het hele hotel • zwembad •
zonneterrassen • parking • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la
carte • halfpension: dine around met krediet
(dranken exclusief ) • buffetrestaurant • 3 à-lacarterestaurants: vis/zeevruchten, steakhouse,
Kretenzisch • lobbybar • Buddha Bar Beach
Abaton Crete met DJ en Asian Fusion restaurant
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: fitness yoga wellnesscenter : verwarmd
binnenzwembad,
sauna
livemuziek
en

Wellness • Villa • Fijnproevers •
Moment met twee • Privézwembad • Trendy
Hotelcode: HHER022
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thema-avonden Tegen betaling: • tennis •
pilates • watersporten • bootexcursies •
wellnesscenter: hamam, bubbelbad, diverse
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, badjassen en slippers,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, minibar
(€), Nespresso®-apparaat, hoofdkussenmenu,
wifi, kluisje, balkon of terras • deluxe kamers
beschikbaar met zeezicht of met ligging
dicht bij zee • luxekamers beschikbaar met
ligging dicht bij zee en zeezicht, bubbelbad,
gedeeld zwembad of privézwembad • keuze uit
verschillende suites met bubbelbad, gedeeld
zwembad of privézwembad • ruime villa’s met
privézwembad mogelijk PRIJS • vanaf € 171
pp/nacht in kamer en ontbijt

Domes Noruz Chania, Autograph Collection
star star star star star
Dit adults only-luxeresort met een
topservice ligt op twee kilometer van
Chania en recht aan Agioi Apostoloi,
een van de meest bekende stranden
van de regio. Op het terras in de tuin
vlijt u zich zalig neer in reusachtige
kussens, terwijl u uitkijkt op de strakke
architectuur en warme kleuren van de
gebouwen. De suites hebben allemaal
hoge ramen, trendy houten meubilair en
een onvergetelijk zeezicht. Details zoals
een uitnodigend ligbed op uw terras
maken het helemaal af. In de restaurants
krijgt u Kretenzische gerechten
geserveerd met een moderne touch.
Ook de met mozaïeken versierde spa
is een oase van genot.

• Agioi Apostoloi

LIGGING • direct aan het zandstrand van
Agioi Apostoloi • aan winkeltjes, restaurants
en bars • ca. 5 km van het centrum van Chania
• ca. 23 km van de luchthaven van Chania
FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar • 83
kamers en suites • lift • wifi in het hele hotel
• verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
wasserijservice • dokterservice • winkeltjes
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
lunch en diner à la carte • à-la-carterestaurant
Topos • 2 bars: raw bar, lobbybar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • sauna • bubbelbad • tennis Tegen
betaling: • fietsen • yoga • watersporten:
zeilen, banana, waterski, snorkelen, duiken •
wellnesscenter (500 m²): diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
paardrijden LOGIES • alle kamers beschikken

over een douche, airconditioning, haardroger,
badjassen, slippers, wifi, telefoon, satelliet-tv,
minibar (€), kluisje, tegels, strijkijzer
en -plank, koffie- en theezetfaciliteiten,
hoofdkussenmenu, balkon of terras • Upbeat
Retreat superiorkamers (55 m²) met verwarmde
plunge pool en zwembad- of zeezicht • Wellness
Loft suites (75 m²) met verwarmd bubbelbad op
het terras en zwembadzicht • Sublime Loft suites
(75 m²) met verwarmde plunge pool en zeezicht
• Pure Haven suites (55 m²) met ligging vlak
bij zee, verwarmd privézwembad en zeezicht •
Absolute Haven Loft suites (85 m²) met ligging
vlak bij zee, verwarmd privézwembad en
zeezicht • Ultimate Haven Loft suites (102 m²)
met ligging vlak bij zee, verwarmd bubbelbad,
privézwembad en zeezicht • opmerking:
privézwembaden te verwarmen (op aanvraag,
€): 31/03-15/05, 01/10-10/11 PRIJS • vanaf
€ 111 pp/nacht in kamer en ontbijt

Fijnproevers • Adults only •
Wellness • Moment met twee •
Privézwembad • Buiten eten
Hotelcode: HCHQ003 & HCHQ004
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Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, Crete
star star star star star
Dit hotel is een paradijs voor de
trendgerichte reiziger die cultuur,
authenticiteit en een gezonde, relaxte
levensstijl omarmt. Het eten is hier
fantastisch. In het restaurant worden
bijna uitsluitend dagverse en lokale
producten gebruikt. De kamers en
suites gaan op in aardse kleuren en
bohemiaanse details. Afhankelijk van
uw kamerkeuze geniet u bovendien van
een privézwembad en een veranda met
hangmat en ligbedden.
Familie • Trendy • Privézwembad •
Mooi strand • Villa

LIGGING • direct aan het kiezelstrand • ca.
3,5 km van het centrum van Chania • ca. 24 km
van de luchthaven van Chania FACILITEITEN
• 102 kamers • hoofdgebouw met 2
verdiepingen • wifi in het hele hotel • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet en diner à la carte •
à-la-carterestaurant • bar • roomservice 7:0023:00 SPORT EN ONTSPANNING • Tegen
betaling: • massages • fitness, yoga en functional
training KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
Tegen betaling: • miniclub voor kinderen van 4
maand t/m 9 jaar (o.a. knutselen) • tienerclub
(vanaf 10 jaar) met aparte chill out lounge
LOGIES • alle kamers beschikken over

Hotelcode: HCHQ005 & HCHQ006
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• Chania
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een douche, airconditioning, haardroger,
badjassen, telefoon, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
balkon of terras • Tropical bungalows
(30 m²) en familiebungalows (30 m²) met
tuinzicht • Sapphire bungalows (30 m²)
met zeezicht • Open Plan suites (35 m²) en
Tropical familiekamers (47 m²) met gedeeld
zwembad • Tropical Pavilion kamers (46 m²),
familiekamers (47 m²) en grand familiekamers
(70 m²) met privézwembad • Sapphire Pavilion
kamers (46 m²) en familiekamers (47 m²) met
privézwembad en zeezicht • villa’s beschikbaar
met 1 tot 2 slaapkamers, privézwembad en
zeezicht PRIJS • vanaf € 111 pp/nacht in kamer
en ontbijt

EGEISCHE ZEE

Kremasti

Ixia Rhodos
Trianta
Faliraki

Rhodos

RHODOS

Op Rhodos, of volgens de legende het eiland van de zon, vindt
u prachtige stranden en baaien, pittoreske dorpjes, levendige
badplaatsen en de beste tavernes.

Lardos

Kalathos
Lindos

Onze tips
Zeil naar het eiland Symi en bezoek de
verhoogde stad met prachtige uitzichten over
de haven.

De acropolis van Lindos geeft het mooiste
zicht op het stadje en de kustlijn. Ook het
oude centrum van Lindos zelf met zijn nauwe
straatjes is ongetwijfeld een bezoek waard.

Het Monolithos fort is een van de mooiste
middeleeuwse forten, gelegen op de top
van een berg. Beklim de trappen en word
beloond met een prachtig vergezicht over
het noordwesten van het eiland.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 3u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf.
De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Mayia Exclusive Resort & Spa
star star star star star
Het idyllische Mayia Exclusive Resort
& Spa bevindt zich aan de zuidoostkust
van Rhodos. Dit hotel richt zich
uitsluitend op volwassenen en belooft
een inspirerende omgeving aan de
meest gepassioneerde luxereizigers.
Hier ervaart u unieke gastronomische
concepten en high-end wellness,
terwijl u geniet van een buitengewoon
aanbod aan recreatieve voorzieningen
tegen de achtergrond van de Egeïsche
Zee. Neem deel aan activiteiten zoals
yoga, beachvolleybal en verschillende
watersporten, of kom ’s avonds tot rust
bij livemuziek.
All Inclusive • Fijnproevers •
Adults only • Privézwembad •
Wellness • Moment met twee
Hotelcode: HRHO003

• Kiotari

LIGGING • ca. 200 m van het strand •
gescheiden van het strand door een weg • ca.
4 km van het centrum van Kiotari • ca. 15 km
van Lindos • ca. 58 km van de luchthaven van
Rhodos FACILITEITEN • minimumleeftijd
16 jaar • 250 kamers • wifi in het hele resort •
binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Tegen betaling: • balinese
bedden • wasserijservice • dokterservice
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
• 3 à-la-carterestaurants • 3 snackbars • Canela
Patisserie & Gelateria met gebak en ijsjes • 5 bars
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
watersporten: jetski, waterski • wellnesscenter
met hamam, diverse massages en schoonheidsbehandelingen, 7 behandelingsruimtes, 1 koppelbehandelingsruimte LOGIES • alle kamers
beschikken over bad/douche, airconditioning,
haardroger, Nespresso®, minibar (zie all
inclusive), badjassen, kussenmenu, wifi, kluisje,
telefoon, satelliet-tv, balkon of terras • deluxe
kamers in hoofdgebouw of bijgebouw en premier
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kamers in het hoofdgebouw met zeezicht •
bungalowkamers in het bijgebouw met zeezicht
• deluxe swim-up kamers in het hoofdgebouw
en bijgebouw met zeezicht en swim-up
bungalowkamers met tuinzicht met directe
toegang tot een gedeeld zwembad • juniorsuites,
swim-up juniorsuites, suites en swim-up suites
met zeezicht beschikbaar in het bijgebouw •
suites met aparte woonkamer, privézwembad
en zeezicht beschikbaar in het bijgebouw ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet in het hoofdrestaurant Waterfront,
met thema-avonden • à-la-carte in Thymari
(Grieks), Al Dente (Italiaans), Wasabi (Aziatisch),
met reservering • gepaste kleding verplicht bij
het diner • snacks aan het zwembad 12:00-17:00
• snacks in World Taste Corner & Healthy Corner
11:00-17:30 • ijsjes & gebak in Canela Patisserie
& Gelateria 11:00-23:00 • internationale
(alcoholische) dranken 10:00-02:00 • minibar:
dagelijks hervuld Sport en ontspanning • fitness •
sauna • aerobics • tennis • darts • yoga • pilates
• kookles • livemuziek PRIJS • vanaf € 130 pp/
nacht in all inclusive
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Gennadi Grand Resort
star star star star star
Gennadi Grand Resort vormt de perfecte
reflectie van het eilandleven: een rustig
en milieuvriendelijk toevluchtsoord,
omringd door prachtige palmtuinen
in harmonie met de schilderachtige
kustomgeving. De kamers en suites
zijn ruim en licht, en voorzien van alle
modern comfort. Als u wil, is zelfs een
privézwembad mogelijk. Reserveer zeker
ook eens in een van de restaurants.
De keuken is erg verfijnd en neemt u
mee van typisch Griekse gerechten tot
internationale smaken.
Buiten eten • Excellente service •
Fijnproevers • Trendy • All Inclusive
Hotelcode: HRHO012
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• Lindos

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het kiezelen zandstrand • ca. 1 km van het centrum van
Gennadi • ca. 19 km van het centrum van Lindos
• ca. 65 km van de luchthaven van Rhodos
FACILITEITEN • 288 kamers en suites • liften
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen
• binnenzwembad in het wellnesscenter
• 3 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het strand en het zwembad
• Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
halfpension: dinerbuffet • hoofdrestaurant
•
ontbijtrestaurant
met
panoramisch
zeezicht, enkel voor gasten in de suites (met
reservering) • 4 à-la-carterestaurants: o.a.
gourmet, steakhouse, Grieks • beachrestaurant
• 2 bars: poolbar, loungebar • gepaste kleding
verplicht SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• tennis (verlichting €) • beachvolley • yoga
• pilates • aquarobic • animatie (juni-sept)
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • fitness • duiken
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad •
miniclub van 4 t/m14 jaar (juli-augustus) Tegen
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betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger,
badjassen en slippers, airconditioning, wifi,
satelliet-tv, telefoon, Nespresso®-apparaat,
kluisje, minifrigo, minibar (€, op aanvraag),
hoofdkussenmenu en balkon of terras •
kamers (30 m²) beschikbaar met tuinzicht
of met privézwembad en tuin- of zeezicht •
juniorsuites (40 m²) beschikbaar met tuin- of
zeezicht, of met privézwembad en tuin- of
zeezicht • suites (47 m²) beschikbaar met tuinof zeezicht, of met privézwembad en tuin- of
zeezicht • suites met twee aparte slaapkamers
(80 m²) beschikbaar met tuin- of zeezicht, of
met privézwembad en tuin- of zeezicht ALL
INCLUSIVE met toeslag • Eten & drinken • ontbijten dinerbuffet • laat ontbijt 10:30-11:30u • lunch
in het poolrestaurant en het à-la-carterestaurant
• 1x/week diner in het gourmetrestaurant,
het grillrestaurant, de Griekse taverne en
het à-la-carterestaurant • snacks 11:30-17:30
• een selectie van lokale en internationale
(alcoholische) dranken 10:30-24:00 PRIJS •
vanaf € 69 pp/nacht in kamer en ontbijt

Lindos Grand Resort & Spa
star star star star star
Wie op vakantie zoekt naar rust,
ontspanning en privacy, kan niet om dit
adults only-hotel heen. Het ligt vredig
op een heuvel, in de baai van Vlycha, op
slechts enkele meters van het strand.
Het panoramisch zicht op zee krijgt
u er zomaar bij. Alles in het hotel is
erop gericht een verfijnde omgeving te
creëren waar elke gast zich thuis voelt.
Van het minimalistische interieur tot de
dromerige overloopzwembaden en de
verfijnde gastronomie: elk aspect klopt.
Reserveer als u kunt een deluxekamer
of juniorsuite met privézwembad: beter
wordt het niet.

• Lindos

LIGGING • gelegen op een heuvel • direct aan
het strand • ca. 100 m van winkeltjes, restaurants
en bars • ca. 5 km van Lindos • ca. 48 km van
de luchthaven van Rhodos FACILITEITEN •
minimumleeftijd 16 jaar • 189 kamers • wifi in
het hele hotel • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • minimarkt •
wasserijservice • dokterservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension:
dinerbuffet • buffetrestaurant • 6 à-lacarterestaurants: Grieks, Japans, internationaal,
Aziatisch, Italiaans, mediterraans • 2 bars:
lobbybar, sigarenlounge • privé wijnkelder •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING

• Gratis: • fitness • yoga • aquagym • tennis
Tegen betaling: • fietsverhuur • personal trainer
• windsurfen • waterskiën • kanoën • duiken •
vissen • bootverhuur • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: golf (ca. 25 km) LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, haardroger, badjassen
en slippers, airconditioning, satelliet-tv, telefoon,
wifi, kluisje, bemeubeld balkon of terras • deluxe
kamers (35 m²) beschikbaar met tuin- of zeezicht
• deluxe kamers met privézwembad mogelijk met
tuin- of zeezicht • deluxe juniorsuites (45 m²)
beschikbaar met zeezicht of met privézwembad
en tuin- of zeezicht PRIJS • vanaf € 75 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Adults only • Fijnproevers •
Moment met twee • Panorama •
Privézwembad • Trendy
Hotelcode: HRHO013
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Aquagrand Exclusive Deluxe Resort
star star star star star
In dit trendy klassehotel voor
volwassenen in de baai van Navarone
beleeft u in een ontspannen sfeer
een droomvakantie. De familie
Kambouropoulos, de eigenaars,
creëerden samen een stijlvol
gastenverblijf waarin pure materialen
primeren, en smaakvolle meubels en
kunstwerken van beroemde Griekse
artiesten het geheel afmaken. Of u
nu relaxt onder een cabana aan het
zwembad aan de zee, geniet van
verfrissende cocktails in de loungebar of
uw zintuigen prikkelt in de restaurants:
overal wordt u getrakteerd op een
hemelse rust en sereniteit.

LIGGING • direct aan het kiezelstrand van het
hotel • ca. 1,5 km van het centrum van Lindos
• ca. 50 km van de luchthaven van Rhodos
FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar • 138
kamers, juniorsuites en suites • hoofgebouw
met 3 verdiepingen • 7 bijgebouwen met
2 verdiepingen • 4 liften • wifi in openbare
ruimtes en kamers • zonneterrassen • 3
hoofdzwembaden en 50 privézwembaden (bij
de kamers) • ligbedden en parasols aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
winkeltje RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet • buffetrestaurant met Griekse
en Mediterraanse keuken en showcooking • 3

Buiten eten • Adults only • Design •
Privézwembad • Honeymoon
Hotelcode: HRHO007
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• Lindos
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à-la-carterestaurants: Italiaans, vis, mediterraans
• 3 bars: poolbar, loungebar en beachbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:
o.a. met schoonheidsbehandelingen, massage
en sauna LOGIES • alle kamers beschikken over
een douche, bad, airconditioning, haardroger,
badjassen, slippers, koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, minibar (€), smart tv (49’), wifi, tegels
en balkon/terras • kamers beschikbaar met
tuinzicht, zwembadzicht, lateraal zeezicht,
zeezicht of met ligging vlak bij zee • suites
beschikbaar dicht bij zee of met privézwembad
PRIJS • vanaf € 99 pp/nacht in kamer en ontbijt

Lindian Village
star star star star star
Tussen de bergen en de Egeïsche Zee
ligt dit luxueuze topresort, gebouwd als
een hedendaags Grieks dorpje, waar
al uw dromen werkelijkheid worden.
Omgeven door prachtige tuinen met
kleurrijke bloemen, papyrusplanten,
watervalletjes en een riviertje, vindt u in
dit unieke kader ongetwijfeld rust, net
zoals in het oriëntaalse wellnesscentrum
waar u kan genieten van massages in
openlucht.
Fijnproevers • Privézwembad •
Moment met twee • Buiten eten •
Wellness • Familie • All Inclusive
Hotelcode: HRHO009

• Lardos

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privéstrand (kiezel/zand) • ca. 4 km van het
centrum van Lardos • ca. 11 km van het centrum
van Lindos • ca. 54 km van Rhodos-stad • ca. 64 km
van de luchthaven van Rhodos FACILITEITEN
• 82 kamers en 106 suites • hoofdgebouw met
1 verdieping • verschillende bijgebouwen •
wifi in de publieke ruimtes en de kamers •
zonneterrassen • 2 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • strandcabana’s • relaxzone in de tuin
• Tegen betaling: • wasserijservice • dokterservice
(op aanvraag) • minimarkt RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant met show-cooking,
terras • 3 à-la-carterestaurants: Grieks, Italiaans
en zeevruchten • snackbar • 2 bars: poolbar
met strandservice, loungebar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
• watersportcenter : o.a. windsurfen,
waterski, wakeboarden, snorkelen, kanoën •
‘experience greece’ activiteiten: o.a. zeillessen,
openluchtcinema en Griekse avonden • fietsen scooterverhuur KINDEREN • Gratis: •
apart kinderbad • miniclub 4-12 jaar • indoor
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spelletjesruimte • speeltuin • kindermenu •
baby-voorzieningen in de kamer (op aanvraag)
Tegen betaling: • babysitservice • crèche 4 maand
t/m 4 jaar LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad/douche, haardroger, badjassen,
slippers, airconditioning, telefoon, satelliet-tv,
kluisje,
minibar
(€),
espresso-apparaat,
wifi, zithoek, tegels en balkon of terras •
familiekamers (50 m²) met 2 slaapkamers
en woonkamer • juniorsuites (40 m²)
met bubbelbad in openlucht • suites met
woonkamer en aparte slaapkamer (45-50 m²)
beschikbaar met bubbelbad in openlucht of
met privézwembad ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 2x/
verblijf (min. 7 nachten): diner in de à-lacarterestaurants: Grieks, Italiaans, zeevruchten
• snacks • minibar gevuld bij aankomst • selectie
van (alcoholische) dranken in de bars Sport en
ontspanning • wellnesscenter: binnenzwembad
met hydrojetmassage (enkel voor volwassenen),
sauna, stoombad en bubbelbad • fitness • aerobic
• tennis • tafeltennis • gezelschapsspellen
• avondanimatie: thema-avonden, beach
barbecue, livemuziek PRIJS • vanaf € 104 pp/
nacht in all inclusive
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Casa Cook Rhodes
star star star star star
Een bohemienstijl, lekkers dat u
deelt met uw medegasten en yoga bij
zonsopgang en –ondergang: dat alles en
nog veel meer staat u te wachten in dit
verrassende en erg originele eilandresort.
Hout, aardekleuren en steen zijn
gecombineerd met minimalistisch
wit, wat zorgt voor een uniek decor
waarin het zalig wegdromen is. De
kamers en suites zijn afgewerkt met
rieten meubilair en decoratie. Na een
cocktail met verse munt en komkommer
betovert de chef u met een culinaire
plejade van regionale bio-gerechten.

LIGGING • ca. 700 m van het zand-/
kiezelstrand van Kolymbia • ca. 1,5 km van
het centrum van Kolymbia • ca. 25 km van
Rhodos-stad • ca. 30 km van de luchthaven van
Rhodos FACILITEITEN • minimumleeftijd
16 jaar • 97 kamers • hoofd- en bijgebouwen
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras •
hoofdzwembad • 11 gedeelde zwembaden aan
de kamers • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • halfpension: diner à
la carte (mediterraans menu) • restaurant/
poolbar • roomservice 7:00-1:00 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • stretching
• avondanimatie: live muziek met DJ Tegen

Adults only • Design • Moment met twee •
Fijnproevers • Trendy • Privézwembad
Hotelcode: HRHO010
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• Kolymbia
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betaling: • yogalessen • fietsverhuur (beach
cruiser) • begeleide wandelingen LOGIES • alle
kamers beschikken over een open badkamer
met bad/douche, haardroger, verwarming,
airconditioning, satelliet-tv, wifi, telefoon,
koelkast, kluisje, tegels, balkon of terras, • ‘swim
up’ kamers (26 m²) en premium veranda ‘swim
up’ kamers (22 m²) met directe toegang tot het
(gedeelde) zwembad • loft suites (38 m²) in 2
niveaus, met zithoek beneden en slaapkamer
boven en directe toegang tot het (gedeelde)
zwembad • split level suites (45 m²) met directe
toegang tot het (gedeelde) zwembad • suites
(55 m²) met privézwembad en bubbelbad PRIJS
• vanaf € 65 pp/nacht in kamer en ontbijt

Tigaki
Kos

Lambi

Kos

Mastichari

Een van de meest veelzijdige Griekse eilanden, in de Egeïsche
zee, gekend als een van de mooiste fietseilanden. Mooie stranden,
een vleugje cultuur & veel terrassen: genieten!

Antimachia

KOS

Asklepion

Kardamena

EGEISCHE ZEE

Onze tips
Het eiland is vrij vlak: ideaal om te fietsen!
U ontdekt de hoogtepunten van Kos
makkelijk met de fiets.

Jaarlijks vindt in augustus het wijnvestival
plaats in het dorpje Mastichari. Er worden
typische Griekse lokale wijnen geserveerd.

Het grootste evenement op het eiland is het
Hippocratia Festival. Het festival, ter ere van
Hippocrates wordt jaarlijks georganiseerd
tussen juli en september. Tijdens dit festival
zijn er kunstexposities, voorstellingen,
optredens en concerten.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 3u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf.
De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Ikos Aria
star star star star star
Ikos Aria koestert zich in de
uitnodigende zon van Dodekanesos aan
de zuidwestkust van het eiland Kos en is
gelegen op een domein van 47 hectare,
aan een prachtig privézandstrand. Net
zoals zijn zusterhotels geeft Ikos Aria
het all inclusive-begrip een geheel
eigen invulling: ‘Infinite lifestyle’ is een
ongeëvenaard recept waarbij u geniet
van menu’s van Michelinchefs, een
imposante wijncollectie, uiteenlopende
snacks en enkele van de beste lokale
restaurants. Het culinaire behoort
overigens tot de hoofdingrediënten van
dit resort: u kunt terecht in maar liefst
8 restaurants en 9 bars. Ontspannen
doet u dan weer in een van de vijf
zwembaden.
All Inclusive • Buiten eten • Fijnproevers •
Familie • Wellness • Excellente service
Hotelcode: HKGS004
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• Kefalos

LIGGING • direct aan het strand van 850 meter
• nabij het centrum van Kefalos • ca. 40 km van
Kos stad • ca. 19 km van de luchthaven van Kos
FACILITEITEN • 373 kamers en suites • deluxe
collection suite gedeelte • wifi in het hele resort • 5
zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken
• Tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant • 7 à-la-carterestaurants:
Italiaans, Aziatisch, Grieks, Provencaals, Spaans,
lokaal, Mediterraans • 9 bars • wijnkelder met
300 wijnlabels • door Michelin sterrenchefs
gecreëerde menu’s SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: • catamaran
• voetbal academie • duiken • waterski • Ikos spa:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • Gratis: • miniclub 4-12 jaar • teenclub
13-17 jaar • voetbal academie 5-14 jaar • tots
voetbal academie 18 maand-4 jaar • speeltuin •
Tegen betaling: • Hero crèche: 4 maanden - 3 jaar •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad of douche, airconditioning, haardroger,
wifi, telefoon, satelliet-tv, Nespresso®, minibar
(zie all-in), badjassen, slippers, kluisje, balkon
• kamers (30 m²) beschikbaar met land- of
zeezicht • superiorkamers (30 m²) beschikbaar
met lateraal zeezicht of zeezicht • juniorsuites
(40 m²) beschikbaar met zeezicht panoramisch
zeezicht of met privétuin en tuinzicht • suites
(58 m²) met 1 slaapkamer, privétuin en zeezicht •
deluxe juniorsuites (50 m²) met Deluxe Collection
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services, privétuin en tuin-, zwembad- of zeezicht
• deluxe bungalow suites met 1 slaapkamer (6277 m²), beschikbaar met zeezicht, ligging dicht
bij zee of met privézwembad en zeezicht • deluxe
bungalow suites met 2 slaapkamers (90 m²)
beschikbaar met ligging dicht bij zee of met
privézwembad en zeezicht • Deluxe Collection
services: o.a. privécheck-in/-out, conciërgeservice,
privégedeelte op het strand, uitgebreide minibar,
gedeeld privézwembad, 1x/verblijf diner op het
strand, 2x/kamer/verblijf nek- en rugmassage,
hoofdkussenmenu, Playstation® (op aanvraag),
fles champagne op de kamer bij aankomst
ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch en dinerbuffet of à la carte • lunch en
diner: onbeperkt in de 7 à-la-carterestaurants
(met reservering) • Dine Out service: diner in
lokale restaurants (met reservering) • lokale en
internationale (alcoholische) dranken in de bars:
09:00-02:00 • dranken in de minibar (dagelijks
hervuld met internationale (alcoholische)
dranken) • roomservice 24/7 Sport en ontspanning •
fitness • beachvolleybal • yoga • introductie duikles
• minivoetbal • mountainbikes • paddling (1x per
dag 20 min.) • pedalos (1x per dag 20 min.) • pilates
• windsurfen (1 uur/verblijf, licentie vereist)
• Zumba® • verwarmd binnenzwembad met
bubbelbad • sauna • MINI adventure: verkenning
van de omgeving met een MINI • museumpas
PRIJS • vanaf € 134 pp/nacht in all inclusive

OKU Kos
star star star star star
Een bohemienstijl, lekkers dat u
deelt met uw medegasten en yoga bij
zonsopgang en –ondergang: dat alles en
nog veel meer staat u te wachten in dit
verrassende en erg originele eilandresort.
Hout, aardekleuren en steen zijn
gecombineerd met minimalistisch
wit, wat zorgt voor een uniek decor
waarin het zalig wegdromen is. De
kamers en suites zijn afgewerkt met
rieten meubilair en decoratie. Na een
cocktail met verse munt en komkommer
betovert de chef u met een culinaire
plejade van regionale bio-gerechten.

• Marmari

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privéfijnzandstrand • ca. 4 km van het centrum
van Marmari met winkeltjes, restaurants en
bars • ca. 16 km van het centrum van Kosstad • ca. 13 km van de luchthaven van Kos
FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar • 100
kamers • 2 verdiepingen • wifi in het hele hotel
• Beach Club • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • ligbedden,
pergola’s en handdoeken aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • restaurant • bar en
sapjeshoek • roomservice 07:00-23:00 (menu),
dranken 07:00-01:00 • ontbijtbuffet (à la carte €)
• diner à la carte: Mediterraans menu SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness (personal
trainer €) Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a.

binnenzwembad, sauna, massage en hamam •
yoga • stand-up paddle • bodyboarding • in de
omgeving: watersporten op het strand LOGIES
• alle kamers beschikken over een douche,
airconditioning, haardroger, kluisje, minibar (€),
satelliet-tv, telefoon, wifi, badjassen, slippers,
espresso machine, hoofdkussen menu, tegels,
balkon/terras • kamers (32 m²) beschikbaar
met tuinzicht of op de hogere verdiepingen
met zeezicht • juniorsuites (45 m²) met gedeeld
zwembad en zwembadzicht • suites (65 m²) met
privézwembad en lateraal zeezicht • villa-suites
(100 m²) met 2 slaapkamers, woonkamer, terras
met ligbedden, privézwembad en zeezicht
PRIJS • vanaf € 100 pp/nacht in kamer en
ontbijt

Fijnproevers • Design • Trendy •
Privézwembad • Buiten eten •
Mooi strand • Wellness • Adults only
Hotelcode: HKGS006
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Neptune Hotels Resort & Spa
star star star star star
Dit familieresort op het Griekse
eiland Kos heeft werkelijk alles in
petto om u en uw kids een heerlijke
zonvakantie in stijl te bezorgen. De
vele sportfaciliteiten, het prachtige
zandstrand, de verfijnde restaurants
- waaronder 4 à-la-carte- en een
voortreffelijke spa met kruidensauna’s
zorgen ervoor dat elk moment in dit
resort een onvergetelijke ervaring wordt.
Familie • Tuin • Wellness •
Tennis • Fijnproevers
Hotelcode: HKGS003

• Mastichari

LIGGING • rustig gelegen • direct aan een fijn
zandstrand en een natuurlijke duinengordel •
ca. 5 km van het centrum van Mastichari • ca.
100 m van enkele restaurants en bars • ca. 18
km van Kos-stad • ca. 8 km van de luchthaven
van Kos FACILITEITEN • 569 kamers, suites en
appartementen • hoofdgebouw en bungalows
met 2 verdiepingen • salons • lift • wifi in het
hele hotel • geldautomaat • theater • tuin •
bubbelbad in openlucht • 4 zwembaden (1
verwarmd in april, mei en oktober) • ligbedden,
parasols en handdoeken (ongelimiteerde
wissels) aan de zwembaden en aan het strand
• Tegen betaling: • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet
• buffetrestaurant met terras • gepaste kleding
verplicht bij het diner in het buffetrestaurant
• 4 à-la-carterestaurants: Grieks, Italiaans,
Aziatisch, grill/tex-mex • privédiner mogelijk
(op aanvraag) • 7 bars: o.a. 2 poolbars en 2
beachbars • roomservice 7:30-23:00 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • aerobics •
basketbal • beachvolleybal • tafeltennis • darts
• fitness • animatie met live muziek en shows
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Neptune Spa’:
o.a. binnenzwembad (16+), verschillende
schoonheidsbehandelingen
en
massages

173

• biljart • boogschieten (lessen mogelijk) •
tennis (4 courts, lessen mogelijk) • squash
• badminton • mountainbikes (verhuur en
begeleide tours) • windsurfen (lessen mogelijk)
• catamaran • minigolf • paddle (1 court) •
zwemlessen KINDEREN • Gratis: • 2 aparte
kinderbaden: o.a. 1 verwarmd in april, mei en
oktober en 1 overdekt • speeltuin • miniclub
4-12 jaar • teens club 13-16 jaar, enkel in juli
en augustus • babyclub 0-4 jaar, enkel onder
toezicht van de ouders • ‘Mini Water Land’
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
kamers beschikken over een bad of douche,
haardroger, badproducten, badjas en slippers,
telefoon, satelliet-tv, koelkast (minibar op
aanvraag, €), wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, airconditioning, balkon of terras •
kamers en deluxe kamers beschikbaar met
of zonder zeezicht • familiekamers en deluxe
familiekamers: twee kamers of deluxe kamers
met verbindingsdeur • suites met 1 tot 2 aparte
slaapkamers en woonkamer, beschikbaar met
of zonder zeezicht • appartementen met 1 tot
2 aparte slaapkamers, 1 tot 2 badkamers en
woonkamer met kitchenette, beschikbaar met
ligging vlak bij zee PRIJS • vanaf € 59 pp/nacht
in kamer en ontbijt
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Diamond De Luxe
star star star star star
Griekse witgekalkte gevels, exquis
ingerichte luxekamers in smetteloos
wit, moderne designterrassen, zachtjes
wuivende stroparasols en een rijkelijk
privézandstrand: het Diamond Deluxe
is één van de beste vijfsterrenhotels op
Kos. In dit trendy resort is elke ruimte
glamoureus ingericht en is zelfs het
zwembad van een zalige grootsheid. In
de restaurants geniet u van heerlijke en
prachtig gestileerde bordjes, in de mooie
wellness van tal van ontspannende
behandelingen. Bovendien is deze
hippe hotspot een garantie op rust, want
verblijven kan er pas vanaf 16 jaar.

LIGGING • ca. 50 m van het strand van Lambi
• door een weg gescheiden van het strand
• ca. 4 km van het Kos-stad • ca. 24 km van
de luchthaven van Kos FACILITEITEN •
minimumleeftijd 16 jaar • 110 kamers • lift
• wifi in het hele resort • binnenzwembad
• zwembad • ligstoelen, handdoeken
(borg) en parasols aan het zwembad •
ligstoelen en parasols aan het strand • Tegen
betaling: • minimarkt RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet en diner à la carte
(vijfgangenmenu) • buffetrestaurant • pool-/
snackbar • à-la-carterestaurant (gourmet) • 3
bars: lobbybar, poolbar, beachbar • roomservice

Moment met twee • Adults only •
Honeymoon • Privézwembad •
Fijnproevers • Wellness
Hotelcode: HKGS002
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• Lámbi
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • tennis
(1 court, verlichting €) • fitness Tegen betaling: •
wellnesscenter (1200 m²): o.a. sauna, hamam,
binnenzwembad, massage en behandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over een
bad of douche, haardroger, badjas en slippers,
airconditioning, koelkast, satelliet-tv, telefoon
en balkon of terras • kamers, superiorkamers
en superior deluxe kamers beschikbaar • suites
in twee niveaus met aparte slaapkamer (op de
verdieping), living met sofabed en 2 badkamers
• diamond suites met aparte slaapkamer, living
met sofabed, privézwembad en zeezicht PRIJS
• vanaf € 84 pp/nacht in halfpension

Thessaloniki

Athene

TURKIJE

GRIEKENLAND
Corfu

Athene verwondert met haar duizenden jaren geschiedenis. Het
Parthenon waakt eeuwig over de stad, hoog op de Akropolis.
Maar ook nu bruist de hoofdstad van Griekenland met leven, van
hedendaags design tot street art en alles daartussenin.

Athene
Mikonos

Rhodes

Onze tips
Het Parthenon op de Akropolis en het
recente Akropolis museum zijn onmisbaar
bij een bezoek aan Athene. Eeuwenoud en
hedendaags treden in dialoog met elkaar en
bezorgen een topbeleving.

Spring binnen in het Nationaal museum
voor hedendaagse kunst in een voormalige
brouwerij. Ontdek er een fijne verzameling
aan kunstvormen van gerenommeerde
Griekse en internationale artiesten.

Foodies geven hun ogen de kost op de
Varvakios Agora centrale versmarkt. Griekse
specialiteiten van over het hele land zijn er
vertegenwoordigd! Liever souvenirshoppen?
Dan moet je even verderop zijn, in de wirwar
van straatjes en winkeltjes bij Monastiraki.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf. De
heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.

175

Grecotel Cape Sounio
star star star star star
Met een verbluffend uitzicht op de
Tempel van Poseidon, is Grecotel Cape
Sounio een moderne interpretatie van
een oude tempel langs de Atheense
Rivièra. De exclusieve bungalows en
villa’s, die oprijzen langs schaduwrijke
paden, omringd door olijf- en
pijnbomen, passen perfect in het
weelderige, eeuwige landschap en
bieden totale rust en privacy. Voed uw
lichaam en geest met een Ayurvedabehandeling in het indrukwekkende
wellnesscenter, een waar toevluchtsoord
voor de zintuigen. De Grecoland
miniclub biedt dan weer tal van
activiteiten die uw kinderen kennis laten
maken met de natuurlijke schatten van
land en zee.

LIGGING • rustig gelegen • 2 stranden: 1
zandstrand en 1 kiezelstrand • gescheiden van
het strand door een weg • strand bereikbaar via
een tunnel • ca. 2 km van bars en restaurants
• ca. 7 km van winkeltjes • ca. 40 km van de
luchthaven van Athene FACILITEITEN • 151
kamers • hoofdgebouw met 2 verdiepingen
en verschillende bijgebouwen • wifi in
het hele hotel • tuin • zonneterrassen •
binnenzwembad • zwembad met zoutwater •
ligbedden, matrasjes, handdoeken en parasols
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes •
minimarkt • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension:
dinerbuffet • buffetrestaurant met showcooking
• 3 à-la-carterestaurants: zeevruchten, Grieks/
Frans/gourmet, Aziatisch/fusion • gepaste
kleding verplicht bij het diner • poolrestaurant/bar: grill • loungebar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
aquagym • yoga • pilates • tennis • minivoetbal
• beachvolleybal • wandelpaden • beperkte

Cultuur • Excellente service • Privézwembad •
Panorama • Familie • Villa
Hotelcode: HATH001
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animatie: o.a. livemuziek en avondshows
• wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • tennislessen •
duiken KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad •
Grecoland Kids Club (4-12 jaar) • GrecoTeens
(13+), 15/06-15/09 Tegen betaling: • Grecobaby (0
t/m 3 jaar): baby benodigdheden en babyvoeding
bestellen vóór aankomst • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over bad/
douche, haardroger, badjassen en slippers,
telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon
of terras • superior bungalows (30 m²)
beschikbaar met tuinzicht of met gedeeltelijk
zeezicht • ruimere deluxe bungalows (36 m²)
beschikbaar met zeezicht of met privézwembad
• familiekamers (40 m²) met slaapkamer,
woonkamer en bergzicht, ook mogelijk op de
hogere verdiepingen met bergzicht (superior)
• keuze uit verschillende villa’s met 2 aparte
slaapkamers en privézwembad PRIJS • vanaf
€ 97 pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen betaling:

Grecotel Pallas Athena
star star star star star
Grecotel Pallas Athena, het nieuwe
avant-gardistische boetiekhotel in het
centrum van Athene, vol kunst, glamour
en oprechte gastvrijheid. Het is de plek
waar luxe en gastvrijheid een nieuwe
ervaring creëren: een art boutique hotel
voor een luxueus stadsleven. Dit luxe
vijfsterrenhotel is ideaal gelegen in het
historische centrum, naast het stadhuis
van Athene, op korte wandelafstand
van de Akropolis en het nieuwe
Akropolismuseum, de oude stad Plaka,
de belangrijkste bezienswaardigheden
en het beroemde nachtleven van Athene.

• Athene

LIGGING • levendig gelegen • in het centrum
van Athene • ca. 150 m van bars, restaurants en
winkeltjes • ca. 40 km van de luchthaven van
Athene FACILITEITEN • 63 kamers en suites •
hoofdgebouw met 8 verdiepingen • 2 liften • wifi
in het hele hotel • Tegen betaling: • wasserijservice
• dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant •
à-la-carterestaurant: gourmet • gepaste kleding
verplicht bij het diner • loungebar • roomservice
(beperkte uren) SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness KINDEREN • Tegen betaling:
• babysitservice (op aanvraag) LOGIES • alle
kamers beschikken over een bad/douche,

haardroger, badjassen en slippers, telefoon,
satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar
(€), kluisje, airconditioning • superiorkamers
(24 m²) met stadszicht • Graffiti kamers (24 m²)
met originele muurschilderingen van lokale
straatartiesten en Graffiti familiekamers (35 m²)
met slaapkamer en woonkamer • Pallas kamers
(28 m²) en ruime Prestige Pallas suites (38 m²)
met strak ingerichte slaapkamer • Art Chic
suites (50 m²) met slaapkamer en Art Chic
Suites Octopussy (58 m²) met 2 slaapkamers,
woonkamer en 2 badkamers • keuze uit
verschillende Loft suites met stadszicht PRIJS •
vanaf € 62 pp/nacht in kamer en ontbijt

Centrale ligging • City • Cultuur •
Design • Excellente service • Trendy
Hotelcode: HATH002
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Grand Resort Lagonissi
star star star star star
Dit volledig vernieuwd luxehotel ligt aan
de zogenaamde Atheense Rivièra, een
prachtig privéschiereiland met zestien
zand- en kiezelstrandjes ten zuiden
van de Griekse hoofdstad. Het is de
perfecte locatie om een strandvakantie
te combineren met cultuur. Athene
bijvoorbeeld ligt op 40 km, de
Poseidontempel in Sounio op amper
25 km. Blijft u toch liever ter plekke?
Dan is ook dat perfect te begrijpen. De
eilandomgeving voelt aan als een private
enclave, waar heel wat te beleven valt.
Trek met een jacht de azuurblauwe
zee op, ga watersporten, speel tennis
of kom tot uzelf in de wellness.
De dag afsluiten kan in een van de
verschillende restaurants. Stuk voor stuk
gastronomische pareltjes die elk een
andere culinaire beleving bieden.

LIGGING • unieke ligging op een idyllisch
schiereiland met veel groen • direct aan
het strand • ca. 25 km van het centrum van
Sounio • ca. 40 km van het centrum van
Athene ca. 20 km van de luchthaven van
Athene FACILITEITEN • 276 kamers • wifi
in het hele hotel • zwembad • zonneterrassen
• 16 privéstranden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkelcentrum • kiosk • juwelier • parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• buffetrestaurant • 7 restaurants: o.a.
internationaal, mediterraans, Grieks • 2 bars:
lobbybar, cocktailbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

Villa • Wellness • Cultuur •
Watersport • Privézwembad
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(personal training €) • tennis • volleybal
• basketbal Tegen betaling: • watersporten •
duikcenter • wellnnescenter: aromatherapie,
massages
en
schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • Gratis: • miniclub (4-12 jaar) Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over een bad of
douche, haardroger, airconditioning, telefoon,
satelliet-tv, wifi, minibar (€), kluisje en balkon
of terras • bungalowkamers beschikbaar dicht
bij het strand of met gedeeld zwembad •
juniorsuites en suites, met terras of privétuin
of met privézwembad • keuze uit verschillende
villa’s en cabana’s met privézwembad PRIJS •
vanaf € 200 pp/nacht in kamer en ontbijt

Amanzoe
star star star star star
Amanzoe is een adembenemend resort.
Het bevindt zich op een heuveltop met
een 360°-panorama op de Egeïsche Zee,
omringd door glooiende olijfgaarden.
De locatie is overweldigend, het hotel
is dat nog meer. De algehele setting
ademt rust en sereniteit: van de
minimalistische Griekse architectuur
tot de delicate inrichting. Vooral de
Pavilion kamers met zwembad zijn van
een ongeziene schoonheid. Ontspannen
doet u in de 2.850 m² grote spa of in de
exclusieve Beach Club met verschillende
zwembaden en een restaurant. Er even
‘actief’ tussenuit? Op het strand zijn er
speedboten beschikbaar om te cruisen
tussen de nabijgelegen eilanden.

• Porto Heli

LIGGING • rustig gelegen op een heuveltop
• direct aan zee • ca. 7 km van Porto Heli • ca.
200 km van de luchthaven van Athene (hotel
bereikbaar per helikopter) FACILITEITEN • 38
Pavilion kamers, 4 beach cabana’s en 10 villa’s •
wifi in het hele hotel • bibliotheek • parking • 2
zwembaden • zonneterrassen • privé beachclub
met 2 zwembaden (shuttleservice) • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden en het
strand • Tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt à la carte • 2 restaurants:
Grieks/mediterraans, Aziatisch/internationaal •
restaurant in de beachclub (Grieks) • loungebar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • yoga • pilates • tennis • fietsen
Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • kleine fitness

en spa in de beachclub • bootexcursies naar
omliggende eilanden • watersporten aan
de beachclub: bootverhuur, kayak, paddle
board, hobicat, waterski KINDEREN • Gratis: •
kinderbad in het resort en in de beachclub Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over een bad, douche,
haardroger, airconditioning, living, telefoon,
satelliet-tv, wifi, minibar (€), espressomachine,
Ipod® docking station, kluisje, priveÃÅzwembad,
terras en pergola • Pavilion kamers met verwarmd
privézwembad, beschikbaar met landzicht of
zeezicht • Beach cabanas direct aan het strand
met zeezicht • keuze uit verschillende villa’s met
1 tot 9 aparte slaapkamers met landzicht en/of
zeezicht PRIJS • vanaf € 710 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Villa • Wellness • Excellente service •
Panorama • Privézwembad • Tennis •
Watersport
Hotelcode: HATH003
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Thessaloniki

Chalkidiki

EGEISCHE ZEE

CHALKIDIKI
Ouranoupolis

Geroemd om zijn eindeloze witte zandstranden en overweldigend
natuurschoon, geniet Chalkidiki naam en faam als een van de
mooiste vakantiebestemmingen van Griekenland.

MOUNT ATHOS
Nea Potidea
Sani

SITHONIA
KASSANDRA

Onze tips
Ga op verkenning in Thessaloniki, de tweede
grootste stad van Griekenland. In deze
metropolische universiteitsstad ontdekt u tal
van archeologische sites, monumenten en
musea.

Maak een daguitstap naar Ammouliani eiland.
Dit mini-eilandje met een doorsnede van
amper 4,5 km laat u genieten van prachtige
stranden en een helderblauwe zee.

Het schiereiland wordt gevormd door drie
landtongen, elk met een geheel eigen karakter
en uitzicht. Trek eropuit met een huurwagen
en ontdek zelf de eigenheid van elke regio.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf. De
heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Danai Beach Resort & Villas
star star star star star
Een hotel dat lid is van “The Leading
Hotels of the World” schept hoge
verwachtingen. Dit hotel lost die stuk
voor stuk in. Om te beginnen is er de
locatie: een bloeiende mediterrane
tuin op een klif die uittorent boven een
hagelwit zandstrand. Als u wil, kunt u
van daar zelfs met de jacht “The Bird”
de zee op. Daarnaast beschikt het hotel
over prachtige villa’s met twee of vier
slaapkamers en een privézwembad.
Vooral die op de top van de klif bieden
een adembenemende ervaring. Lunchen
of dineren in het restaurant is een
must. Bent u bovendien een wijn- of
champagneliefhebber? Bezoek dan zeker
de wijnkelder. Enkele van de beste flessen
ter wereld zijn er uitgestald. Sommige
worden zelfs te koop aangeboden.

• Nikiti

LIGGING • gelegen aan een privé fijn zandstrand
van 315 m • ca. 4 km van het centrum van Nikiti •
ca. 25 km van Neos Marmaras • ca. 85 km van de
luchtaven van Thessaloniki FACILITEITEN • 64
suites en villa’s • hoofdgebouw en verschillende
bijgebouwen • wifi in de publieke ruimtes en
suites & villa’s • tuin (40.000 m²) • binnenzwembad
• buitenzwembad met ondiep gedeelte •
ligbedden en parasols aan het zwembad en het
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • minimarkt
• wasserijservice • ligbedden en cabana’s op
het strand RESTAURANTS EN BARS • 3 à-lacarte restaurants waarvan 1 gastronomisch
(12+) • bar aan het strand • indrukwekkende
wijnkelder met meer dan 1700 wijnlabels •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • wellnesscenter: sauna en stoombad •
fitness • catamaran • windsurfen • tafeltennis •
bibliotheek • biljart Tegen betaling: • welnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen •
excursie met luxejacht “The Bird” • tennis •

personal training • yoga • waterski • sea bob
• sup • omgeving: jetski, duiken ca. 5 km,
paardrijden, fietsen, wandeltours KINDEREN
• Gratis: • kidsclub 4-11 jaar (eind mei tot half
september) Tegen betaling: • babysitservice •
zwemlessen LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad/douche, Nespresso® apparaat,
theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank (op
aanvraag), airconditioning, kluisje, minibar
(€), satelliet-tv, Bose muzieksysteem, telefoon,
haardroger, badjasen en slippers, Bulgari
toiletartikelen en buitenlounge • alle suites
beschikken over een ruime living en slaapkamer
(1 ruimte) • alle familiesuites beschikken over
2 slaapkamers en 2 badkamers met zeezicht
of tuinzicht • alle pool suites beschikken over
een privézwembad en zijn beschikbaar met 2
aparte slaapkamers • villa’s beschikbaar met
ruime woonkamer, 2 tot 4 aparte slaapkamers en
privézwembad PRIJS • vanaf € 375 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Excellente service • Fijnproevers •
Kleinschalig • Mooi strand •
Privézwembad • Watersport • Villa
Hotelcode: HSKG010
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Anthemus Sea Beach Hotel & Spa
star star star star star
Dit hotel geniet van een schitterende
ligging in de baai van Sithonia aan de
kust van Elia. Daar is het genesteld
aan een zandstrand bekroond met
de ‘Blauwe Vlag’, een internationaal
milieu-keurmerk van de Europese
Gemeenschap. Voor wellnessliefhebbers
heeft het hotel heel wat te bieden. Zo
beschikt het over een 700 m² groot
spacenter met onder andere een sauna,
massagesalon, stoombad, cave pool
en diverse behandelkamers. Wil u het
ultieme zengevoel beleven? Reserveer
dan de Wellness Suite met een jacuzzi
met tv, verwarmd privézwembad en
fenomenaal uitzicht over de baai.
Mooi strand • Wellness •
Familie • Privézwembad

• Nikiti

LIGGING • gelegen aan de kustlijn van Elia •
direct aan het zandstrand, bekroond met het
ecolabel Europese Blauwe Vlag • ca. 7 km van
het centrum van Neos Marmaras • ca. 12 km
van het centrum van Nikiti • gratis shuttleservice
naar nabijgelegen dorpen (1x/dag naar Neos
Marmaras, 1x/week naar Nikiti) • ca. 95 km van
de luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN
• 200 kamers en suites • hoofdgebouw met
verschillende bijgebouwen • wifi in de publieke
ruimtes en kamers • amfitheater • 2 zwembaden:
o.a. 1 verwarmd in april, mei, september en
oktober • ligbedden en handdoeken aan de
zwembaden en aan het strand • Tegen betaling:
• winkeltjes • minimarkt • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet of à la carte (krediet, vast menu) •
hoofdrestaurant ‘Elia’ (buffet) met Griekse en
internationale keuken, met showcooking • 2
à-la-carterestaurants: ‘Yialos’ met vis en grill,
‘Horizon’ rooftop restaurant met creatieve
Griekse keuken en live pianomuziek (6 op 7) •
2 bars: lobbybar en beachbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • beach
volleyball • tennisveld (hardcourt) • fitness •
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tafeltennis • biljart • avondanimatie (dagelijks)
• wellnesscenter (16+): o.a. 4
behandelingsruimtes, 2 binnenzwembaden,
sauna, stoombad • in de omgeving: o.a.
watersportscenter,
duiken
(certificaat),
wandelen, golf, huren van jachten of catamarans
KINDEREN • Gratis: • geïntegreerd kinderbad
(verwarmd in april, mei, september en oktober)
• speeltuin (binnen-buiten) • miniclub 4 t/tm
12 jaar LOGIES • alle kamers beschikken over
een bad, haardroger, badjassen en slippers,
telefoon, satelliet-tv, wifi, airconditioning,
kluisje, waterkoker, minibar (€), balkon of
terras • superiorkamers (26-28 m²) beschikbaar
met tuin-/landzicht, zeezicht of zwembadzicht
• alle juniorsuites (35-40 m²) beschikken over
een bad en aparte douche, beschikbaar met
tuin-/landzicht, zeezicht of zwembadzicht • alle
deluxe suites (42-52 m²) beschikken over een
woonkamer en aparte slaapkamer, beschikbaar
met tuin-/landzicht, zeezicht of zwembadzicht
• alle wellness suites (54 m²) beschikken over
een bubbelbad in de badkamer, verwarmd
privézwembad (14 m²) en zeezicht PRIJS • vanaf
€ 65 pp/nacht in halfpension
Tegen betaling:
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Sani Club
star star star star star
Gelegen in een prachtig natuurdecor
maakt dit luxehotel deel uit van het
gerenommeerde Sani Resort, dat bestaat
uit 5 hotels en meermaals verkozen
is tot beste hotel van Griekenland. De
comfortabele kamers en bungalows
met privézwembad, waarin blauw en
wit domineren, zijn tegen de heuvel
gebouwd en verleiden tal van families.
U hebt er een prachtig uitzicht op de
azuurblauwe zee. Op het droomstrand
kunt u naar hartenlust watersporten
terwijl het personeel u van een
persoonlijke topservice voorziet. Die
kwaliteit merkt u ook in de professionele
animatie en de restaurants, die u
vergasten op verrukkelijke hoogtepunten
uit de Griekse keuken.
Mooi strand • Natuurdecor •
Fijnproevers • Privézwembad •
Wellness • Watersport • Familie
Hotelcode: HSKG003
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• Sani

LIGGING • aan het 7 km lange zandstrand • in Sani
Resort: domein met 5 hotels en Sani Marina met
restaurants, bars en winkeltjes (shuttleservice) •
op het schiereiland Kassandra • ca. 70 km van de
luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN •
253 kamers • kamers in bungalows of gebouwen
met 2 verdiepingen • wifi in publieke ruimtes en
kamers • 3 zwembaden • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken • Tegen betaling: •
winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet of à la carte • dine
around in Sani Resort: keuze uit 24 restaurants
voor lunch en diner: buffet, keuzemenu of à la
carte (met krediet): bekroonde restaurants en
restaurants met door Michelin sterrenchefs
gecreëerde menu’s • buffetrestaurant met terras
• 3 à-la-carterestaurants: Cabana (ontbijt: buffet),
Ouzerie (taverna) en Pines (lokaal) • 3 bars:
loungebar, poolbar, Cabana bar • gebruik van
de restaurants van de 5 hotels van Sani Resort •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • sauna • hamam • fitness • beachvolleybal
• aquagym • voetbal • paddle board yoga • uitstap:
vogels spotten • animatie Tegen betaling: • fietsen
• Chelsea F.C. voetbalacademie • Rafa Nadal
tenniscenter • Sani Treetop Adventure • Bear
Grylls Survival Academy • boottocht • duiken •
kajakken • waterfietsen • catamaran • windsurfen
• waterski • parasailing • wellnesscenter: o.a.
massage en behandelingen KINDEREN • Gratis: •
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apart kinderbad • speeltuin • miniclub van 4 t/m
11 jaar, tienerclub van 12 t/m 17 jaar (reservering
aangewezen) Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) • kinderopvang van 4 maanden t/m
4 jaar (reservering aangewezen) LOGIES •
alle kamers beschikken over een bad, douche,
haardroger, badproducten van Anne Semonin,
badjassen en slippers, telefoon, satelliet-tv, dvd-/
cd-speler, minibar (€), Nespresso®-apparaat,
kluisje, airconditioning, tegels, balkon of
terras • kamers (40 m²) op het gelijkvloers met
terras en zeezicht • deluxe kamers (40 m²)
met privétuin, beschikbaar met tuinzicht of
zeezicht • familiekamers (80 m²): 2 kamers
met verbindingsdeur en zeezicht • juniorsuites
(40 m²) beschikbaar met groot balkon en zeezicht
of met privétuin en zeezicht • suites (55 m²) met
woonkamer en aparte slaapkamer en zeezicht •
bungalow suites met 1 tot 2 aparte slaapkamers,
beschikbaar met privétuin en zwembad- of
zeezicht of met privézwembad en zeezicht,
bungalow suites met 2 aparte slaapkamers ook
beschikbaar met ligging dicht bij zee • Sani
Suite Collection: bij boeking in een bungalow
suite: exclusieve privileges en services: o.a.
conciërgeservice, gereserveerd gedeelte op
het strand, voorrang bij reserveringen van de
restaurants en activiteiten, privé check-in/-out
in de suite, luxeproducten op de kamer PRIJS •
vanaf € 106 pp/nacht in halfpension

Sani Dunes
star star star star star
Omgeven door pijnbomen toont dit
luxeresort, dat deel uitmaakt van het
gerenommeerde Sani Resort, zich
als een exclusief logeeradres aan de
Middellandse Zee. Het hotel heeft
naast een droomstrand een groot
aanbod sport- en watersportfaciliteiten,
van waterski tot paddle board yoga.
De ruime kamers zijn afgewerkt met
prachtige materialen en exquise details.
Handgemaakt meubilair staat garant
voor die typisch mediterrane elegantie.
Terwijl u relaxt op het droomstrand
of in de luxueuze boetieks van de
jachthaven, bekommert de staf zich om
uw kinderen.
Tennis • Watersport •
Wellness • Fijnproevers •
Natuurdecor • Mooi strand
Hotelcode: HSKG004

• Sani

LIGGING • aan het 7 km lange zandstrand
• in Sani Resort: domein met 5 hotels (Sani
Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Dunes en
Sani Asterias) en Sani Marina met restaurants,
bars en winkeltjes (shuttleservice) • op het
schiereiland Kassandra • ca. 70 km van de
luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN
• 146 kamers en juniorsuites • 2 verdiepingen
• wifi in de publieke ruimtes en kamers
• zwembad • privéstrand met bediening •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het privéstrand •
Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet of à la carte • dine around in Sani
Resort: keuze uit 24 restaurants voor lunch
en diner: buffet, keuzemenu of à la carte (met
krediet): bekroonde restaurants en restaurants
met door Michelin sterrenchefs gecreëerde
menu’s • 3 bars: beachbar, loungebar,
cocktailbar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • sauna • hamam •
fitness • aerobics • basketbal • jeu de boules
• tafeltennis • beachvolleybal • aquagym •
boogschieten • voetbal • paddle board yoga •
boottocht ‘s morgens en bij zonsondergang •
uitstap: vogels spotten • animatie Tegen betaling:
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• fietsen • Chelsea F.C. voetbalacademie • Rafa
Nadal tenniscenter • Sani Treetop Adventure
• Bear Grylls Survival Academy • boottocht •
duiken • bananenboot • kajakken • waterfietsen •
catamaran • windsurfen • waterski • parasailing •
wellnesscenter: o.a. massage en behandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, badproducten van Anne
Semonin, telefoon, satelliet-tv, dvd-/cd-speler,
airconditioning, tegels, kluisje, minibar (€),
Nespresso®-apparaat, wifi, bemeubeld balkon
of terras • kamers (33 m²) met privétuin en
zwembadzicht • familiekamers (66 m²): 2
kamers met verbindingsdeur, privétuin en
zwembadzicht • juniorsuites (44 m²) en suites
(39 m²) met zwembadzicht • deluxe kamers
(40 m²) met uitzicht op de marina • deluxe
familiesuites (88 m²), deluxe juniorsuites
(44 m²) en deluxe suites (51 m²) beschikbaar
met zeezicht of met ligging dicht bij het strand
• Sani Suite Collection: bij boeking in een
deluxe suite: exclusieve privileges en services:
o.a. conciërgeservice, gereserveerd gedeelte op
het strand, voorrang bij reserveringen van de
restaurants en activiteiten, privé check-in/-out
in de suite, luxeproducten op de kamer PRIJS •
vanaf € 111 pp/nacht in halfpension
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Ikos Olivia
star star star star star
Centraal gelegen op het schiereiland
Chalkidiki vindt u dit eigentijdse
familieresort met een luxueus design.
De ruime kamers, suites en bungalows
zijn voorzien van alle moderne comfort
en afgewerkt met azuurblauwe accenten.
Met een zachte bries op uw gelaat kijkt
u uit op zee of de perfect getrimde
tuin. Dankzij het ‘Infinte Lifestyle’concept geniet u van een ultra all
inclusive met keuze uit verschillende
à-la-carterestaurants en maar liefst
300 wijnlabels op de kaart. De met een
Michelinster bekroonde chef Lefteris
Lazarou serveert in Ouzo traditionele
Griekse specialiteiten met een moderne
toets, terwijl Ettore Botrini u vergast op
Italiaanse delicatessen. Relaxen doet u
aan de rand van vier zwembaden of in de
uitgebreide spa.
All Inclusive • Fijnproevers •
Wellness • Buiten eten • Familie •
Excellente service • Sterrenchef
Hotelcode: HSKG006
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• Gerakina

LIGGING • aan het zandstrand van ca. 450 m
• ca. 100 m van het centrum van Gerakina,
aan de ingang van het schiereiland Sithonia •
ca. 70 km van de luchthaven van Thessaloniki
FACILITEITEN • 291 kamers • hoofdgebouw
met 4 verdiepingen en bungalows • wifi in
het hele hotel • binnenzwembad: verwarmd
(weersafhankelijk) • 4 verwarmde zwembaden:
2 hoofdzwembaden, 1 binnen-/buitenzwembad,
1 enkel voor ‘Deluxe Collection’ • ligbedden,
parasols en handdoeken • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant met terras • 4 à-lacarterestaurants: Grieks, Italiaans, Aziatisch,
Provençaals • door Michelin sterrenchefs
gecreëerde menu’s • 6 bars: lobbybar, poolbar,
beachbar, deluxe bar, all day bar, theaterbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter: o.a. massage, behandelingen
• catamaran • zeilen • duiken • waterski • jetski
• academie: windsurfen, zwemmen, voetbal,
tennis KINDEREN • Gratis: • 3 kinderbaden •
kinderbuffet en -menu • speeltuin • miniclub van
4 t/m 11 jaar (reservatie aangewezen) • tienerclub
van 12 t/m 16 jaar (enkel tijdens hoogseizoen) •
babysitservice op het strand ‘Babe Watch’ Tegen
betaling: • babysitservice • kinderopvang van
4 maanden t/m 3 jaar LOGIES • alle kamers
en suites beschikken over een bad of douche,
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haardroger, badjassen, telefoon, wifi, satelliet-tv,
dvd-/cd-speler, kluisje, minibar (zie all inclusive),
Nespresso®-apparaat, airconditioning, tegels
en balkon • hoofdgebouw: superiorkamers met
land- of zeezicht en juniorsuites met zeezicht
• bungalows: kamers, suites met 1 of 2 aparte
slaapkamers, deluxe bungalow suites met
Deluxe Collection Services, beschikbaar met
privézwembad • Deluxe Collection services:
o.a.
privécheck-in/-out,
conciërgeservice,
privégedeelte op het strand, uitgebreide minibar,
gedeeld privézwembad, 1x/verblijf diner op het
strand, 2x/kamer/verblijf nek- en rugmassage,
hoofdkussenmenu, Playstation® (op aanvraag),
fles champagne op de kamer bij aankomst ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunchen dinerbuffet of à la carte • Dine Out Service:
diner in lokale restaurants (met reservering,
shuttleservice) • ijsjes 11:00-18:30 • lokale en
internationale (alcoholische) dranken 10:00-2:00
• dranken in de minibar (dagelijks aangevuld) •
roomservice 24/7 Sport en ontspanning • stoombad
• sauna • bubbelbad • fitness • yoga • pilates •
beachvolleybal • strandvoetbal • strandtennis •
darts • tennis: • mountainbikes • minivoetbal
• introductieduik in het zwembad • snorkelen
• 1 u. per week: windsurfen • MINI adventure:
verkenning van de omgeving met een MINI •
museumpas • animatie PRIJS • vanaf € 143 pp/
nacht in all inclusive

Ikos Oceania
star star star star star
Aan het zandstrand van de Egeïsche
Zee vindt u dit familieresort met een
elegante en luxueuze inrichting. Vanop
het balkon van uw ruime kamer of
suite kijkt u uit op de tuin bezaaid
met dennenbomen, die overloopt in
de kustlijn. Datzelfde panorama staat
u te wachten in de prachtige infinity
pool, waar u op de ligbedden geniet
van een frisse cocktail. Terwijl u
wegdroomt tijdens een deugddoende
massage in het mooie wellnesscenter,
vermaken uw kinderen zich in twee
aparte kinderbaden of de kinder- en
babyclub. In dit luxueuze vijfsterrenhotel
beleven zowel koppels als families
hun droomvakantie dankzij de talrijke
faciliteiten en het unieke ‘Infinite
Lifestyle’ all inclusive concept.
Familie • Fijnproevers • All Inclusive •
Wellness • Mooi strand • Panorama
Hotelcode: HSKG005

• Nea Moudania

LIGGING • gescheiden van het zandstrand door
een weg • ca. 1 km van het centrum van Nea
Moudania, aan de ingang van het schiereiland
Kassandra • ca. 55 km van de luchthaven van
Thessaloniki FACILITEITEN • 290 kamers • wifi in
het hele hotel • bioscoop • disco • binnenzwembad:
verwarmd • 3 verwarmde zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant • 4 à-la-carterestaurants:
Grieks, Italiaans, Aziatisch, Provençaals • door
Michelin sterrenchefs gecreëerde menu’s • 6
bars: o.a. lobbybar, beachbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a.
massage, behandelingen • catamaran • zeilen •
duiken • waterski • jetski • academie: windsurfen,
zwemmen, voetbal, tennis KINDEREN • Gratis: •
2 aparte kinderbaden: 1 voor ‘Deluxe Collection’ •
speeltuin • miniclub van 4 t/m 11 jaar • tienerclub
van 12 t/m 16 jaar (enkel in hoogseizoen) •
babysitservice op het strand ‘Babe Watch’ Tegen
betaling: • babysitservice • kinderopvang van
4 maanden t/m 3 jaar LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger,
badjassen, slippers, telefoon, wifi, satelliet-tv, dvd-/
cd-speler, kluisje, minibar (zie all inclusive), koffieen theezetfaciliteiten, airconditioning, tegels, terras
• superiorkamers (30 m²) beschikbaar met lateraal
zeezicht of zeezicht • familiekamers (48 m²) met
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1 tot 2 aparte slaapkamers, beschikbaar met
zeezicht of met privétuin en zeezicht, met of
zonder ‘Deluxe Collection’ services • juniorsuites
(35 m²) beschikbaar met balkon/terras en zeezicht
of balkon en panoramisch zeezicht, of met
terras, privétuin en zeezicht • deluxe juniorsuites
(37 m²) met Deluxe Collection services, balkon
en zeezicht of met terras, privétuin en zeezicht •
Deluxe Collection services: o.a. privécheck-in/out, conciërgeservice, privégedeelte op het strand,
uitgebreide minibar, gedeeld privézwembad, 1x/
verblijf diner op het strand, 2x/kamer/verblijf neken rugmassage, hoofdkussenmenu, Playstation®
(op aanvraag), fles champagne op de kamer bij
aankomst ALL INCLUSIVE • Eten & drinken •
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • lunch en diner
in de à-la-carterestaurants (met reservering) •
Dine Out Service: diner in lokale restaurants (met
reservering, shuttleservice) • ijsjes 11:00-18:30 •
lokale en internationale (alcoholische) dranken
10:00-2:00 • dranken in de minibar (dagelijks
aangevuld) • roomservice 24/7 Sport en ontspanning
• stoombad • sauna • bubbelbad • fitness • cross
fit • yoga • pilates • squash • darts • tennis: 2
courts • squash: 2 courts • mountainbikes •
minivoetbal • introductieduik in het zwembad •
kanoën • snorkelen • waterfietsen • 1 u. per week:
windsurfen • MINI adventure: verkenning van de
omgeving met een MINI • museumpas • animatie
PRIJS • vanaf € 128 pp/nacht in all inclusive
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Eagles Palace
star star star star star
Dit luxeresort behoort tot de Small
Luxury Hotels of the World en
garandeert u een topservice en bijzonder
relaxte sfeer. U logeert in een prachtige
natuurlijke omgeving, met zicht op een
van de mooiste droomstranden en een
zeer heldere turkooize zee. De berg
Athos ligt vlakbij, net als het authentieke
stadje Ouranopolis. De kamers en
suites zijn warm ingericht, terwijl de
bungalows een privézwembad hebben.
De uitstekende restaurants, waaronder
het gastronomische Kamares, en de voor
alle gasten toegankelijke spa behoren
tot de beste van de streek. Actievelingen
halen hun hart op tijdens een duik, een
zeiltocht met het jacht of kajaktochten
naar de omliggende onbewoonde
eilanden. Een superervaring!
Mooi strand • Fijnproevers • Wellness •
Privézwembad • Watersport •
Tuin • Excellente service

• Ouranoupolis

LIGGING • aan het privézandstrand • op het
schiereiland Mount Athos • ca. 4 km van het
centrum van Ouranopolis (shuttleservice, €) •
ca. 110 km van de luchthaven van Thessaloniki
FACILITEITEN • 157 kamers • 7 verdiepingen
• 2 liften • wifi • zwembad (verwarmd) •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet •
buffetrestaurant Melathron met terras • 5 à-lacarterestaurants: Armyra (Grieks, zeevruchten),
Kamares (gourmet), Vinum (grill), Eleonas
(Italiaans), Washi (Aziatisch) • halfpension dine around: elke avond keuze uit verschillende
à-la-carterestaurants in Eagles Villas en Eagles
Palace (met reservering), driegangenmenu
(dranken exclusief ) • 5 bars: o.a. beachbar,
pool-/snackbar • roomservice 07:00-00:00
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
tennis Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. sauna,
hamam en behandelingen • mountainbikes •
windsurfen • duiken • waterski • zeilen • privé
boottrips • exclusief gebruik van het strand

Hotelcode: HSKG001
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op Drenia eiland • parasailing KINDEREN •
• apart kinderbad • hoge stoeltjes in het
restaurant Tegen betaling: • kids club, leeftijd: 4
maand tot 13 jaar, 10:00-18:00 (met reservering)
• babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad/douche, haardroger,
badjas, slippers, satelliet-tv, telefoon, minibar
(€), kluisje, airconditioning, tegels of laminaat
• superiorkamers beschikbaar met tuinzicht of
zeezicht • familiesuites met woonkamer met
sofabed en aparte slaapkamer met tuinzicht •
juniorsuites beschikbaar met zeezicht of met
ligging vlak bij zee en zeezicht, met of zonder
bubbelbad • suites met woonkamer, aparte
slaapkamer, privézwembad en tuinzicht of
dicht bij zee en zeezicht • suites met twee aparte
slaapkamers, beschikbaar met zeezicht of met
privézwembad en tuinzicht • bungalowkamers
beschikbaar met tuinzicht, zeezicht of
met ligging vlak bij zee en zeezicht of met
privézwembad en zeezicht • bungalowkamers
met twee aparte slaapkamers en zeezicht,
beschikbaar met privézwembad PRIJS • vanaf
€ 73 pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:

Eagles Villas
star star star star star
Gelegen op een prachtige heuvel met
uitzicht op Eagles Palace, biedt Eagles
Villas unieke accommodaties voor dé
ultieme luxevakantie in Chalkidiki.
Eagles Villas bestaat uit 42 comfortabele
villa’s, met een adembenemend uitzicht
op de baai. Ze zijn perfect voor koppels,
maar ook grotere gezinnen voelen zich
hier thuis. Alle villa’s zijn uitgerust met
state of the art privézwembaden en een
kitchenette en zijn ingericht in zachte,
rustgevende kleuren. En ook fijnproevers
komen hier aan hun trekken, want
gasten kunnen vrij kiezen tussen alle
restaurants van zowel Eagles Villas als
Eagles Palace. Opteert u voor het Bon
Vivant all inclusive programma, dan
geniet u optimaal van al het lekkers wat
hier te vinden is.
Wellness • Privézwembad • Fijnproevers •
Trendy • Watersport • Villa • All Inclusive
Hotelcode: HSKG002

• Ouranoupolis

LIGGING • op een heuvel • op het schiereiland
Mount Athos • ca. 4 km van het centrum
van Ouranopolis (shuttleservice, €) • ca.
110 km van de luchthaven van Thessaloniki
FACILITEITEN • 42 villas met privézwembad
• wifi in de openbare ruimtes en in de kamers
• binnenzwembad (zoetwater, verwarmd)
• buitenzwembad (zoetwater, verwarmd) •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • gasten
kunnen gebruikmaken van de restaurants
en faciliteiten van hotel Eagles Palace • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la
carte • buffetrestaurant Lofos met terras • 5 à-lacarterestaurants: Armyra (Grieks, zeevruchten),
Kamares (gourmet), Vinum (grill), Eleonas
(Italiaans), Washi (Aziatisch) • halfpension dine around: elke avond keuze uit verschillende
à-la-carterestaurants in Eagles Villas en Eagles
Palace (met reservering), driegangenmenu
(dranken exclusief ) • 5 bars: o.a. beachbar,
pool-/snackbar • roomservice 07:00-00:00
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
tennis Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. sauna,
hamam en behandelingen • mountainbikes •
windsurfen • duiken • waterski • zeilen • privé
boottrips • exclusief gebruik van het strand
op Drenia eiland • parasailing KINDEREN
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• Gratis: • apart kinderbad • hoge stoeltjes in
het restaurant Tegen betaling: • kids club in
Eagles Palace, leeftijd: 4 maand tot 13 jaar,
10:00-18:00 (met reservering) • babysitservice
LOGIES • alle villa’s beschikken over een
kingsize bed of twee dubbele bedden, bad,
douche, buitendouche, haardroger, badjassen
en slippers, satelliet-tv, telefoon, wifi, kluisje,
minibar (€), airconditioning, kitchenette met
inductie kookplaten, grote koelkast, koffie- en
theezetfaciliteiten, terras met privézwembad en
zeezicht • Junior villa’s (65 m²) met living en
slaapkamer (1 ruimte) • Ocean villa’s (90 m²)
met living en aparte slaapkamer, 2 badkamers
• Residential villa’s met verdieping en 2
aparte slaapkamers (140 m²) of met 3 aparte
slaapkamers (165 m²), living, 2 badkamers
• alle villa’s zijn beschikbaar met privétuin
• schoonmaak, handdoek- en lakenwissel:
dagelijks ALL INCLUSIVE met toeslag • Eten &
drinken • ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet of à
la carte (driegangenmenu, met reservering) • 1
fles wijn (selectie) bij lunch en diner • barservice
op het strand • ijsjes, frisdranken en vers fruit
voor kinderen in de pool- en beachbar • selectie
van (alcoholische) dranken in de bars • gevulde
minibar en Nespresso® capsules op de kamer •
roomservice 27/4 PRIJS • vanaf € 213 pp/nacht
in kamer en ontbijt
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Astrakeri
Roda

CORFU
Paleokastritsa

Corfu

Ipsos

GRIEKENLAND

Dassia

Kontokali
Gouvia
Alikes
Corfu-Stad
Ermones
Glyfada
Perama
Pelekas

Corfu staat bekend als het groenste eiland van Griekenland, maar
een prachtige natuur is lang niet het enige wat Corfu te bieden
heeft. Een rijke geschiedenis, cultureel erfgoed en goudgele
stranden maken het plaatje compleet.

Moraitika

IONINSCHE ZEE

Agios Ioannis
Messonghi

Agios Georgios

Onze tips
Het historisch centrum van Corfu-stad werd
door Unesco erkend als werelderfgoed. U
ontdekt er mooie religieuze gebouwen en
kunt er flaneren op de Esplanade of Spianada,
het indrukwekkend centrale plein van de stad.

Corfu is een uitgelezen wandeleiland. De
Corfu Trail loopt dwars door het eiland en is
maar liefst 220 km lang. De kleine onverharde
paadjes kronkelen tussen de olijfbomen naar
minder toeristische dorpjes.

Maak kennis met het mysterieuze Albanië
tijdens een dagtrip per boot vanuit Corfu.
Bezoek de moderne stad Sarandë en verken
de indrukwekkende ruïnes van de oude stad
Butrint.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf.
De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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MarBella Elix
star star star star star
Genieten in de ongerepte natuur zonder
in te boeten aan luxe en comfort? Dat
is het uitgangspunt van dit nagelnieuw
luxehotel. Het is gelegen op het Grieks
Vasteland en gemakkelijk bereikbaar
per speedboot of ferry vanuit Corfu.
Het hotel ligt op een groene heuvel
in Parga, uitkijkend over de Ionische
Zee en op korte wandelafstand van
Karavostasi Beach. U kunt er kiezen uit
verschillende kamertypes. Sommige
hebben een balkon of terras, andere
een privézwembad om te genieten
van uw eigen cocoonplekje. Het hotel
verwelkomt bovendien graag gezinnen
met kinderen. Er zijn onder andere een
baby en kids club, en dagelijks worden
activiteiten georganiseerd voor tieners.
Familie • Panorama • All Inclusive •
Natuurdecor • Watersport • Privézwembad
Hotelcode: HCFU011

• Parga - Grieks Vasteland

LIGGING • gelegen op wandelafstand van het
strand van Karavostasi (kabelbaan beschikbaar)
• vanuit Corfu: ca. 1u per speedboat - ca.
2u per ferry • ca. 7 km van het centrum van
Perdika • ca. 22 km van het centrum van
Parga FACILITEITEN • 146 kamers • wifi in
de publieke ruimtes en kamers • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
de zwembaden • Tegen betaling: • winkeltjes •
minimarkt • wasserijservice • dokterservice (op
aanvraag) RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet • dine around met krediet in de
à-la-carterestaurants • buffetrestaurant • 3 à-lacarterestaurants: gastronomisch, mediterraans,
lokaal • gepaste kleding verplicht bij het diner •
pool- en beachbar met snacks • 3 bars: lobbybar,
poolbar, beachbar • roomservice 07:00-00:00
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• yoga • pilates • tennis- en multisportveld •
avondanimatie Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• wandel- en fietsprogramma • watersporten:
o.a. kayak, pedalo, snorkelen, windsurfen,
zeilen, waterskiën KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • speeltuin • kids club 4 t/m 12 jaar •
Adventure Pop Up Events: o.a. strandspelletjes,
schattenjacht, knutselen, kookervaring (5-15
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jaar) Tegen betaling: • babyclub (4 maanden - 3
jaar) • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, airconditioning, wifi,
koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, minibar
(€), balkon of terras • kamers, deluxe kamers
en familiekamers beschikbaar met tuinzicht •
superiorkamers en familiesuites beschikbaar
met zeezicht • deluxe kamers, familiekamers en
familiesuites beschikbaar met directe toegang
tot het zwembad en zeezicht • juniorsuites
beschikbaar met panoramisch zeezicht of met
privézwembad en panoramisch zeezicht • deluxe
suites met bad en douche, privézwembad en
zeezicht • maisonette suites met bad en douche,
privézwembad en zeezicht ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • 3x/verblijf (min. 7 nachten) diner
in de à-la-carterestaurants (met reservering)
• 1x/ verblijf (min. 7 nachten) dine out in
lokaal restaurant (met reservering) • ontbijt à
la carte (met reservering) • snacks in de poolen beachbar en lunch à la carte 12:30-16:30 •
selectie van (alcoholische) dranken 10:00-23:30
Sport en ontspanning • wellnessvoucher per kamer/
per verblijf • kano of pedalo (1x per kamer/dag)
PRIJS • vanaf € 68 pp/nacht in halfpension
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MarBella Corfu
star star star star star
Dit familievriendelijke vijfsterrenresort
is omringd door prachtig verzorgde
tuinen en biedt u schitterende
panorama’s op de Ionische Zee en
de omliggende eilanden. Terwijl
uw kinderen zich vermaken in het
gloednieuwe aquapark, geniet u van
een drankje bij het zwembad of een
zalige massage in de spa. De kamers
en familiekamers zijn hedendaags en
stijlvol ingericht. Culinair komt u aan uw
trekken in een van de restaurants met
terras, waar een gevarieerd aanbod aan
gerechten geserveerd wordt. Ultra All
inclusive is mogelijk met toeslag.
All Inclusive • Buiten eten • Familie •
Fijnproevers • Tuin • Panorama
Hotelcode: HCFU001
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• Agios Ioannis

LIGGING • gescheiden van het strand door een
weg • zandstrand bereikbaar via een tunnel of
trap • ca. 2 km van het centrum van Moraitika
• ca. 17 km van Corfu-stad • ca. 16 km van de
luchthaven van Corfu FACILITEITEN • 388
kamers verdeeld over 6 gebouwen • wifi in het
hele hotel • tuin • aquapark met 8 glijbanen,
bubbelbad en relaxatiezone & -zwembad voor
volwassenen • 3 zwembaden: 1 met zoutwater
• ligbedden, parasols en handdoeken • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice •
dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet •
halfpension: dine around met krediet in alle
à-la-carterestaurants • hoofdrestaurant met
terras • 5 à-la-carterestaurants: Frans, PanAziatisch, Grieks, Italiaans, mediterrane grill
(met reservering, volgens beschikbaarheid) •
snackbar bij het aquapark • 5 bars: o.a. lobbybar,
loungebar, 2 poolbars • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • aerobics • yoga •
aquagym • fitness • tennis (1 court, verlichting
€) • lichte animatie overdag, ‘s avonds themaavonden Tegen betaling: • wellnesscenter: massage,
sauna, hamam • kooklessen • wine tasting •
in de omgeving: watersporten, duiklessen •
KINDEREN • Gratis: • Anemelia aquapark met 8
glijbanen • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar
• teenclub van 12 t/m 17 jaar • robotica lab en
pottenbakkerij 7-17 jaar Tegen betaling: • babyclub
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van 4 maanden t/m 3 jaar (met reservering) •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad/douche, haardroger, wifi, satelliet-tv,
telefoon, minibar (op aanvraag, €), kluisje en
airconditioning, balkon of terras • kamers
(20 m²), superiorkamers (30 m²), familiekamers
en superior familiekamers (40 m²), beschikbaar
met tuin- of zeezicht • juniorsuites beschikbaar
met zeezicht, met bubbelbad op het terras en
panoramisch zeezicht of met privézwembad en
tuinzicht • suites beschikbaar met woonkamer
en aparte slaapkamer (45 m²) of met 2 aparte
slaapkamers en 2 badkamers (60 m²) en zeezicht,
mogelijk met privézwembad • Signature Suites: bij
boeking in een juniorsuite of suite (verblijf min.
7 nachten): o.a. vroege check-in, late check-out
(volgens beschikbaarheid), welkomstgeschenk
op de kamer bij aankomst, 1 extra diner à la carte
(bovenop geboekte regime), bootexcursie (met
reservering), 25 min. hoofd- en nekmassage (1x/
verblijf/suite, met reservering) ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • 4x per verblijf diner in de à-lacarterestaurants (met reservering) • ontbijt à la
carte (met reservering) • snacks en lunch à la
carte 12:30-16:30 • lokale (alcoholische) dranken
10:00-23:30 Sport en ontspanning • wellnessvoucher
per kamer/per verblijf • kano en waterfietsen (30
min. per kamer/dag) PRIJS • vanaf € 64 pp/nacht
in halfpension

MarBella Nido Suite Hotel & Villas
star star star star star
In de schilderachtige omgeving van
Agios Ioannis geniet u in dit adults only
hotel vanuit uw juniorsuite, luxe suite
of eigen privévilla van een verbluffend
uitzicht op de azuurblauwe zee. MarBella
Nido is perfect voor koppels die op zoek
zijn naar een rustig toevluchtsoord in
de groene natuur en vlak bij zee. Dit
intieme luxehotel draagt het label van
Small Luxury Hotels of the World. Hier
worden authenticiteit en hedendaags
comfort moeiteloos gecombineerd. In
de verschillende restaurants wacht u
een uitgebreid en gevarieerd scala aan
Griekse, Italiaanse en internationale
specialiteiten. Bovendien kunnen gasten
van MarBella Nido vrij gebruik maken
van de faciliteiten van zusterhotel
MarBella Corfu.

• Agios Ioannis

LIGGING • gescheiden van het kiezelstrand
door een weg • ca. 2 km van het centrum van
Moraitika • ca. 17 km van Corfu-stad • ca. 16 km
van de luchthaven van Corfu FACILITEITEN
• minimumleeftijd 16 jaar • 70 juniorsuites en
suites • wifi in het hele hotel • tuin • zwembad
(zoetwater) • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • gasten mogen
gebruikmaken van de faciliteiten van zusterhotel
MarBella Corfu • Tegen betaling: • wasserijservice •
dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • halfpension: dinnerbuffet
of dine around in de à-la-carterestaurants (met
krediet) • buffetrestaurant • à-la-carterestaurant:
gourmet (diner) • 2 bars: pool-/snackbar,
lobbybar • Griekse koffiebar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
sauna • hamam • in MarBella Corfu: aerobics,
yoga, aquagym, jeu de boules, tafeltennis,
fitness, tennis (1 court, verlichting €) Tegen
betaling: • wellnesscenter: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • kooklessen •

wine tasting • in zusterhotel MarBella Corfu:
snorkelen, kajak • in de omgeving: duiklessen
LOGIES • alle juniorsuites beschikken over
een douche, haardroger, badjas en slippers,
airconditioning, hoofdkussenmenu, telefoon,
wifi, satelliet-tv, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten, kluisje, zithoek, balkon of
terras en zeezicht • juniorsuites (30 m²) en deluxe
suites (50 m²) beschikbaar met groot terras met
bubbelbad • juniorsuites (30 m²) beschikbaar
met privézwembad • ruimere deluxe juniorsuites
(35 m²) en deluxe suites (50 m²) beschikbaar
met bubbelbad op het terras of privézwembad
• Signature Suites: bij boeking in een deluxe
juniorsuite of deluxe suite (verblijf min. 7
nachten): o.a. vroege check-in, late check-out
(volgens beschikbaarheid), welkomstgeschenk
op de kamer bij aankomst, 1 extra diner à la carte
(bij boeking in halfpension), bootexcursie (met
reservering), 25 min. hoofd- en nekmassage (1x/
verblijf/suite, met reservering) PRIJS • vanaf
€ 89 pp/nacht in kamer en ontbijt

Adults only • Excellente service •
Fijnproevers • Kleinschalig • Panorama
Hotelcode: HCFU002
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Domes Miramare, A Luxury Collection Resort
star star star star star
Domes Miramare, A Luxury
Collection Resort, bevindt zich op een
schilderachtige locatie aan het water,
met zicht op een eeuwenoude olijftuin.
Dit hotel is de ideale stop voor koppels
en pasgehuwden. Het opende pas
in de zomer van 2018 en mag zich
nu al een van de meest romantische
toevluchtsoorden van Corfu noemen. In
het interieur weerspiegelen tinten van
blauw, groen en crème de kenmerkende
kleuren van het eiland, terwijl de
locatie een intens gevoel van rust en
privacy oproept. De keuken van het
resort verdient overigens een speciale
vermelding. De Michelin-chef stelt het
menu samen op basis van lokale en
seizoensgebonden producten.
Sterrenchef • Fijnproevers •
Adults only • Honeymoon •
Privézwembad • Moment met twee
Hotelcode: HCFU005

• Moraitika

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privékiezelstrand • ca. 500 m van restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 500 m van het centrum
van Moraitika • ca. 19 km van de luchthaven
FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar
• 113 kamers en suites • wifi in het hele hotel •
2 zwembaden: hoofdzwembad (verwarmd in
laagseizoen), zwembad enkel voor Haute Living
Selection • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • restaurant • 3 à-la-carterestaurants:
Grieks, sushi, gastronomisch • dieetmaaltijden (op
aanvraag) • 3 bars: cocktailbar, pianobar, poolbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • wellnesscenter: sauna, bubbelbad,
zwembad Tegen betaling: • fietsen • tennis • yoga •
duiken • zeilen • wellnescenter: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
paardrijden, golf LOGIES • alle kamers beschikken
over douche, haardroger, badjassen en slippers,
airconditioning, kluisje, minibar (€), telefoon,
satelliet-tv, wifi, strijkijzer en -plank, koffie- en
theezetfaciliteiten, hoofdkussenmenu, tegels,
balkon of terras • Emerald Retreat kamers (29 m²),
beschikbaar met tuin-/hotelzicht, zeezicht, of met
ligging vlak bij het strand en zeezicht • Emerald
suites (64 m²) beschikbaar met zeezicht of met
ligging vlak bij het strand en zeezicht • Emerald
residences met 1 (95 m²) of 2 (123 m²) slaapkamers
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en zeezicht • Pavillion Retreat kamers (35 m²) met
Haute Living Selection en zeezicht, beschikbaar
met bubbelbad in openlucht of vlak bij het strand •
Pavillion suites (60 m²) met Haute Living Selection
en zeezicht, beschikbaar met bubbelbad in
openlucht en privézwembad of vlak bij het strand
met privézwembad • Grand Pavilions (110 m²) met
Haute Living Selection en zeezicht, beschikbaar
met bubbelbad in openlucht en privézwembad of
vlak bij het strand met privézwembad • keuze uit
verschillende villa’s met Haute Living Selection
en privézwembad • Haute Living Selection
(Pavilion kamers & suites en villa’s): halfpension
dine around, ultracomfortabele lounge met
tablets, tijdschriften en boeken, buitenruimte
met exclusief zwembad, ligstoelen en directe
toegang tot de zee, hele dag koude en warme
snacks, finger food, seizoensfruit, mineraalwater,
frisdranken, bier, premium wijn, koffie en thee,
‘s avonds sterkedranken van premiummerken,
conciërgeservice,
privédouches
met
luxe
toiletartikelen PRIVILEGES • persoonlijke
check-in met glaasje bubbels • fruitmand en
fles Domes Miramare wijn • dagelijks water
HONEYMOON • fles Moët & Chandon •
bloemendecoratie en rozenblaadjes op de kamer
bij aankomst • fruitmand • traditionele Griekse
zoetigheden • eerste ontbijt na aankomst met
bloemen PRIJS • vanaf € 136 pp/nacht in kamer
en ontbijt
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Angsana Corfu
star star star star star
Welkom in Angsana Corfu. Dit
gloednieuwe hotel is het eerste in Europa
van de gerenommeerde keten Banyan
Tree. Met zijn unieke ligging tegen
een heuvel biedt het resort vanuit elke
ooghoek een prachtig panorama over de
omgeving en de helderblauwe Ionische
Zee. De kamers en suites zijn heel
ruim en beschikken over alle moderne
comfort, waardoor ze ideaal zijn voor
een vakantie met het ganse gezin. Wenst
u te genieten in alle privacy, opteer dan
voor een villa met twee tot vier aparte
slaapkamers en privézwembad. In de
Angsana Spa, de meest complete en
uitgebreide spa op Corfu, komt u volledig
tot rust na een dagje sightseeing in de
wondermooie omgeving.

• Benitses

LIGGING • op een heuvel in de baai van
Benitses • Emerald Beach: privéstrand gelegen
aan de voet van het resort, bereikbaar met
shuttleservice (1 min.) en via een ondergrondse
tunnel • ca. 12 km van Corfu-stad • ca. 12 km van
de luchthaven van Corfu FACILITEITEN • 159
kamers en suites, 37 villa’s met privézwembad
• wifi in het hele hotel • tuinen met olijfbomen
• 2 zwembaden: infinity pool met bubbelbad
gedeelte en binnenzwembad • privéstrand
• ligbedden, parasols en handdoeken bij de
zwembaden en aan het privéstrand • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant (lokaal en internationaal,
ontbijt, lunch en diner) • 3 à-la-carterestaurants:
mediterraans (sterrenchef, diner), sushi (diner),
lokaal (lunch) • 7 bars: o.a. cocktailbar met
snacks, beachbar, poolbar, koffiebar, sapjesbar,
rooftopbar • 24/7 room service SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness (incl.
groepslessen) • yoga, pilates (groepslessen) •

aquagym in het infinity zwembad Tegen betaling:
• wellnesscenter ‘Angsana Spa’: o.a. diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • yoga,
pilates, TRX, cross fit (privélessen) • watersporten
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • kids
club (4 tot 12 jaar) Tegen betaling: • babysitservice
(op aanvraag) • privézwemlessen • educatieve
activiteiten LOGIES • alle kamers beschikken
over een douche, haardroger, badjassen en
slippers, airconditioning, telefoon, satelliet-tv,
wifi, kluisje, minibar (€), zithoek, balkon of terras
• Achilleion Hill View kamers met kingsize bed
of twee aparte bedden en bergzicht • Ionian Sea
View kamers en juniorsuites met zeezicht •
Ionian Sea View suites met woonkamer en aparte
slaapkamer en zeezicht of met privézwembad
en zeezicht • Ionian Sea View Corner suites
met panoramisch zeezicht • Ionian Sea View
villa’s met woonkamer, kitchenette, 1 tot 4
slaapkamers, privézwembad en zeezicht PRIJS •
vanaf € 109 pp/nacht in kamer en ontbijt

Familie • Panorama • Privézwembad •
Rooftopbar • Sterrenchef • Tuin •
Wellness • Villa
Hotelcode: HCFU010
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Ikos Dassia
star star star star star
Ikos Dassia is een adembenemend
vijfsterrenresort dat z’n deuren opende
in 2018. Het neemt u mee naar een
haast schilderachtige locatie vlak aan de
Ionische Zee. Daar openbaart het hotel
niet alleen zijn eigen privéstrand, het
dompelt u er onder in een cocktail van
wellness, gastronomie en entertainment
van het hoogste niveau. Ikos Dassia
laat u proeven van een keuken op
Michelin-niveau, verwent u in een spa
met maar liefst zeven behandelkamers
en vermaakt zowel uzelf als uw
kinderen met activiteiten zoals
windsurfen, paddling, beachvolleybal en
mountainbiken. Komt u bovendien als
‘Deluxe Collection’ gast’? Dan geniet u
onder andere van een exclusieve kamer,
een aparte zwembadzone en een speciaal
plaatsje op het strand.
Mooi strand • Familie • All Inclusive •
Fijnproevers • Sterrenchef • Watersport •
Privézwembad
Hotelcode: HCFU004
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• Dassia

LIGGING • direct aan het strand • ca. 50 m van
winkels, restaurants en bars • ca. 12 km van
Corfu-stad (shuttleservice) • ca. 12 km van de
luchthaven FACILITEITEN • 411 kamers • wifi • 7
zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken
RESTAURANTS EN BARS • 2 buffetrestaurants •
6 à-la-carterestaurants: Italiaans, Aziatisch, Grieks,
Provencaals, lokaal, traditioneel • door Michelin
sterrenchefs gecreëerde menu’s • bars: lobbybar,
deluxe bar, 3 poolbars, wijnbar, theaterbar,
nachtclub • wijnkelder met 300 wijnlabels •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter
(16+): massages en behandelingen • privé
bootexcursies • snorkelen • voetbal-, tennis-, zeil-,
windsurfacademie KINDEREN • Gratis: • aparte
kinderbaden • miniclub van 4 t/m 11 jaar • teenclub
van 12 t/m 17 jaar • 30 min./dag kinderopvang op
het strand van 4 t/m 12 jaar Tegen betaling: • crèche
(4 maand tot 4 jaar) • babysitservice LOGIES •
alle kamers beschikken over een bad of douche,
haardroger, badjassen en slippers, airconditioning,
smart tv, wifi, telefoon, kluisje, minibar (zie all
inclusive), Nespresso®-apparaat, tegels en balkon
of terras • superiorkamers (25 m²) beschikbaar
met landzicht of zeezicht • familiekamers (50 m²):
2 kamers met verbindingsdeur, beschikbaar
met landzicht of zeezicht • juniorsuites (35 m²)
beschikbaar met landzicht, zeezicht, panoramisch
zeezicht of met privétuin en zeezicht • suites
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(50 m²) met woonkamer en aparte slaapkamer
en zeezicht • deluxe juniorsuites (35-37 m²) in
de bungalows, beschikbaar met tuinzicht of met
privézwembad en tuinzicht of met privétuin en
tuinzicht • deluxe suites (50 m²) beschikbaar
dicht bij het strand met aparte slaapkamer en
privézwembad of met privétuin en tuinzicht
• deluxe suites (85-90 m²) met twee aparte
slaapkamers, beschikbaar met zwembadzicht,
zeezicht of met privézwembad en ligging dicht
bij zee • deluxe villa’s (170 m²) dicht bij het strand
met 3 aparte slaapkamers en privézwembad • alle
deluxe kamers genieten van ‘Deluxe Collection’
services: privé check-in/-out, conciërgeservice,
gedeeld privézwembad, privégedeelte op het
strand, 1 speciaal diner op het strand, 2 massages
per kamer, 1 fles champagne, uitgebreide minibar,
Playstation® (op aanvraag) en kussenmenu ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet of à la carte • Dine Out Service: diner
in lokale restaurants (met reservering) • lokale
en internationale (alcoholische) dranken in de
bars • dranken in de minibar Sport en ontspanning
• wellnesscenter (16+): zwembad, bubbelbad,
stoombad, sauna • tennis • yoga • fitness •
duiklessen in het zwembad • paddle (1x/dag 20
min) • windsurfen (1u/verblijf) • sunset cruise
(1x/verblijf) • MINI adventure: verkenning van de
omgeving met een MINI • museumpas PRIJS •
vanaf € 140 pp/nacht in all inclusive

Domes of Corfu, Autograph Collection
star star star star star
Voor een onvergetelijke vakantie met
een hoog serviceniveau bent u aan
het juiste adres in dit gloednieuwe
Domes resort. Na het uitgebreid ontbijt
loopt u op blote voeten uw luxekamer
uit richting het strand, voor een
duik in de Middellandse Zee. Vanuit
bijna elke kamer geniet u van een
schitterend uitzicht op zee. De talloze
sportactiviteiten en de deugddoende spa
zorgen voor de nodige ontspanning, en
ook culinair wordt u verwend in één van
de vele restaurants.
Buiten eten • Design • Familie •
Fijnproevers • Excellente service • Trendy
Hotelcode: HCFU008

• Glyfada

LIGGING • centraal gelegen • direct aan het
strand • ca. 3 km van het centrum van Pelekas
• ca. 1 km van bars, restaurants en winkeltjes
• ca. 15 km van de luchthaven van Corfu
FACILITEITEN • 233 kamers • wifi in het hele
hotel • bibliotheek • tuin • zonneterrassen •
3 zwembaden: o.a. 1 adults only zwembad,
hoofdzwembad (verwarmd in laagseizoen) •
gouden zandstrand • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • minimarkt • wasserijservice
• kapper • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in het Agora restaurant
• 3 à-la-carterestaurants: Italiaans, vis en
zeevruchten, streetfood • dieetmaaltijden (op
aanvraag) • 3 bars: • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • aqua
yoga • animatie: avondshows, livemuziek en
beach party Tegen betaling: • wellnesscenter;
massages en schoonheidsbehandelingen •
bananenboot • waterski • duiken • kanoën •
snorkelen • wakeboarden • windsurfen • zeilen
• in de omgeving: golf, paardrijden, fietsen
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • crèche,
miniclub, activiteiten voor tieners • Activity
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Park LOGIES • alle kamers beschikken over
douche, haardroger, badjassen en slippers,
airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi,
kluisje, minibar (€), strijkijzer en -plank, koffieen theezetfaciliteiten (€), balkon of terras •
Inland Retreat kamers (24 m²) met landzicht •
Tropical Retreat kamers (24 m²) met bergzicht
• Sapphire Retreat kamers (24 m) met zeezicht
• Open Plan suites (28 m²) beschikbaar met
uitzicht op de patio, bergzicht, zeezicht, of met
directe toegang tot het zwembad • Sapphire
Sublime suites (35 m²) en familiesuites
(35 m²), ook beschikbaar met directe toegang
tot het zwembad • Sapphire familiesuites
(65 m²) met 2 slaapkamers (65 m²) en zeezicht
• Haute Living Selection: directe lijn naar de
HLS-manager met een speciale telefoon, 24/7
conciërgeservice, 24/7 exclusieve toegang
tot de Haute Living lounge, inclusief eten
en drinken, exclusieve Domes check-in
ervaring, hoofdkussenmenu, geüpgradede
kamervoorzieningen, luxe toiletartikelen, gratis
upgrade naar halpension dine around (ontbijt
en diner) in alle restaurants, afscheidscadeau
PRIJS • vanaf € 81 pp/nacht in halfpension
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Grecotel Corfu Imperial
star star star star star
Grecotel Corfu Imperial imponeert
meteen met zijn unieke locatie op de
uitloper van het schiereiland Kommeno.
Omringd door de azuurblauwe zee
en Italiaanse tuinen, is dit hotel de
uitgelezen plek om even volledig tot rust
te komen. Ook wie op zoek is naar sport
en ontspanning is hier aan het juiste
adres. De verschillende watersporten en
activiteiten in de miniclub zorgen voor
de nodige uitdaging. Uitrusten doet u
aan de zwembaden, op het strand of in
het ‘Elixir’ wellnesscenter.
Familie • Fijnproevers • Mooi strand • Tuin •
Villa • Privézwembad • Panorama
Hotelcode: HCFU006
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• Kommeno

LIGGING • direct aan het zandstrand • op
het schiereiland Kommeno • ca. 3 km van het
centrum van Dassia • ca. 12 km van Corfustad • ca. 14 km van de luchthaven van Corfu
FACILITEITEN • 300 kamers • wifi in het
hele hotel • tuin • 3 zwembaden (zoetwater,
1 verwarmd in april, mei en oktober) •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan de zwembaden en aan het strand • Tegen
betaling: • kapper • winkeltjes • wasserijservice
• dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS
EN BARS • The Dine Club (halfpension):
ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la carte met
krediet in de deelnemende à-la-carterestaurants,
1x/verblijf (min. 7 nachten) diner in 1 van
de deelnemende à-la-carterestaurants en 1x/
verblijf (min. 7 nachten) diner in Danilia Village
(shuttleservice), lunch in plaats van diner (buffet
zonder supplement of à la carte in het Italiaans
restaurant met krediet) • buffetrestaurant • 4
à-la-carterestaurants: Frans, Italiaans, gourmet,
fusion (Aziatisch/Latijns-Amerikaans) • gepaste
kleding verplicht bij het diner • ijssalon (junisept) • 6 bars: o.a. pool-/snackbar, lobbybar,
poolbar, beachbar • 24/7 roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • sauna •
hamam • aerobic • aquagym • lichte animatie: o.a.
livemuziek Tegen betaling: • ‘Elixir’ wellnesscenter:
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diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• tafeltennis • in Grecotel LUX ME Daphnila
Bay Dassia (shuttleservice): tennis, basketbal,
volleybal, boogschieten, minivoetbal • waterskiën
• kanoën • pedaloën • bananenboot • duiken
• in de omgeving: op ca. 7 km paardrijden,
op ca. 14 km golf (18 holes) KINDEREN •
Gratis: • Grecoland Kids Club (4-12 jaar) •
Discovery Adventures (7-14 jaar, hoogseizoen)
Tegen betaling: • Grecobaby (0 t/m 3 jaar): baby
benodigdheden en babyvoeding bestellen vóór
aankomst • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over een bad of douche, haardroger,
badjassen en slippers, satelliet-tv, telefoon,
airconditioning, wifi, kluisje, waterkoker,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (€),
balkon of terras • kamers (32 m²) beschikbaar
met zeezicht of panoramisch zeezicht • kamers
in de bungalows (31 m²) met tuin- of zeezicht
• swim-up familiekamers en juniorsuites in de
bungalows met directe toegang tot het gedeeld
zwembad en tuinzicht • keuze uit verschillende
suites met 1 tot 2 aparte slaapkamers en zeezicht •
Maisonettes on the Rocks (66 m²) met verdieping
en 2 aparte slaapkamers, privézwembad en
zeezicht • keuze uit verschillende villa’s met 1 tot
4 aparte slaapkamers, privézwembad en zeezicht
PRIJS • vanaf € 134 pp/nacht in halfpension

MYKONOS
Mykonos

PAROS

Cycladen

SIFNOS

NAXOS
AMARGOS

Gekenmerkt door de witgekalkte huisjes met blauwe accenten, de
smalle straatjes, de Griekse gastvrijheid en het glasheldere water,
ontpoppen de Cycladen zich als ware pareltjes in de Egeïsche Zee.

LOS
SANTORINI
EGEISCHE ZEE

Kamari

Onze tips
Op Santorini is de zonsondergang een ware
streling voor het oog. Klim naar Skaros Rock,
vanwaar u een prachtig uitzicht hebt en waar
het veel rustiger is dan op de toeristische
hotspots.

Relax in een van de hippe beach clubs op
Mykonos. Onze aanraders zijn Scorpios en
Alemagou. Hier geniet u niet alleen van de
échte Mykonos vibes, maar ook van heerlijke
gerechten.

Maak een wandeling van Fira naar Oia.
Op de route, die ongeveer 3 uur in beslag
neemt, geniet u continue van schilderachtige
vergezichten.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 3u30 • TIJDSVERSCHIL 1u later dan in België • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder verblijf.
De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Myconian Imperial Resort
star star star star star
In dit Leading Hotel of the World wacht
u niets minder dan keizerlijke grandeur.
Dit exclusieve topresort ligt direct aan
een prachtig privézandstrand en is
voorzien van elegante, knap ogende
kamers met zachte crèmekleuren. Ook
op een ligstoel aan één van de grote
zwembaden hebt u een onweerstaanbaar
uitzicht over het eindeloze blauw
van de Egeïsche Zee. Overdag kunt u
lichaam en geest weldadig verwennen
in de Thalasso Spa. ’s Avonds geniet
u in een romantische setting onder
de sterrenhemel van verrukkelijke
hoogstandjes uit de mediterrane keuken.

LIGGING • ca. 150 m van het privézandstrand
van Elia Beach • ca. 150 m van bars, restaurants
en winkeltjes • ca. 12 km van Mykonos-stad
(shuttleservice, 6x per dag) • bushalte ca. 150
m • ca. 15 km van de luchthaven van Mykonos
FACILITEITEN • 118 kamers • hoofdgebouw
en bijgebouw met 2 verdiepingen • 2 liften •
wifi in het hele hotel • 2 zoutwaterzwembaden •
bubbelbad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het privéstrand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
halfpension: diner met 4-gangenmenu met
vrije keuze van het à-la-cartemenu (m.u.v
bijvoorbeeld kreeft en verse vis) • 3 restaurants:
ontbijtrestaurant, zeevruchten, sushi • 2
bars: poolbar en cocktailbar • roomservice

Buiten eten • Fijnproevers •
Wellness • Panorama
Hotelcode: HJMK003

GRIEKENLAND | MYKONOS

• Elia Beach
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8:00-23:30 SPORT EN ONTSPANNING •
• fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:
o.a. binnenzwembad (zout water), stoombad,
bubbelbad, sauna, diverse massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • speelruimte Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over een douche, haardroger, individuele
airconditioning, wifi, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje, tegels, balkon of terras • superiorkamers
en premiumkamers met zeezicht, ook
beschikbaar met bubbelbad in openlucht of
met privézwembad • executive suites (3035 m²) en grand executive suites (55 m²) met
privézwembad en zeezicht PRIJS • vanaf € 115
pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:

Myconian Kyma
star star star star star
Myconian Kyma is een hoogstaand
boetiekhotel dat een verbluffend
panoramisch uitzicht biedt op Mykonos.
Het werd recent gerenoveerd en is deel
van Design Hotels. Over elk detail van het
interieur lijkt nagedacht. De kamers en
suites zijn minimalistische kunststukjes
waarbij wit en pastel de boventoon
voeren. Al is het design niet de enige
troef. Het thalasso-center is uitstekend,
terwijl de chef u alleen verse ingrediënten
van lokale producenten serveert.

• Mykonos-stad

LIGGING • gelegen op een helling • ca.
1,2 km van het kiezelstrand van Megali
Ammos • ca. 800 m van verschillende stranden
• ca. 800 m van Mykonos-stad • bus naar
stranden: halte op ca. 150 m • ca. 2 km van de
luchthaven van Mykonos FACILITEITEN • 81
gerenoveerde kamers • wifi in het hele hotel •
1 zoutwaterzwembad • bubbelbad • ligbedden
en parasols aan het zwembad RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet en diner met beperkt
keuzemenu (5-gangen) • ontbijtrestaurant •
à-la-carterestaurant (Grieks) • pool-/snackbar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:

5 zoutwaterzwembaden, hamam, diverse
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, individuele airconditioning,
kluisje, telefoon, wifi, satelliet-tv, radio, minibar
• deluxe kamers beschikbaar met land- of
lateraal zeezicht • kamers beschikbaar met
zwembadzicht of met bubbelbad in openlucht
en zeezicht • juniorsuites beschikbaar met
zeezicht, bubbelbad in openlucht en zwembadof zeezicht, of met privézwembad en zeezicht •
suites met 2 slaapkamers, 2 privézwembaden en
zeezicht PRIJS • vanaf € 88 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Buiten eten • Design • Trendy •
Moment met twee • Panorama •
Wellness • Privézwembad
Hotelcode: HJMK005

203

GRIEKENLAND | MYKONOS

Grecotel Mykonos Blu
star star star star star
Grecotel Mykonos Blu staat voor
prachtig uitzicht, licht en ruimte.
Gelegen op een lage klif met uitzicht
op het gerenommeerde strand van
Psarou, wordt u hier ondergedompeld
in een oase van luxe en rust. De
ruime en lichtrijke bungalows
en privévilla’s weerspiegelen de
kubistische lijnen van de Cycladen.
In het ‘Elixir’ wellnesscenter geniet u
van een verkwikkende massage of luxe
schoonheidsbehandeling, terwijl er
in de exquise restaurants elke dag wel
iets verrassends op uw bord belandt.
Hier sluit u de dag af met een heerlijke
cocktail op het rooftopterras, met een
prachtige ondergaande zon op de
achtergrond.

LIGGING • aan het zandstrand van Psarou • ca.
4,5 km van het centrum van Mykonos-stad • ca.
5 km van de haven van Mykonos • ca. 4 km van
de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN •
103 kamers, 70 bungalows, 6 appartementen,
17 suites, 8 villa’s • wifi in het hele hotel •
infinity pool (zoutwater) • tuin • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension: diner
à la carte • buffetrestaurant voor ontbijt • à-lacarterestaurants: mediterraans, steak/sushi,
Grieks/vis • rooftopbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• sauna Tegen betaling: • welnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • yoga
• in de omgeving: duiken, vissen, paardrijden
KINDEREN • Gratis: • Grecoland Corner
(4-12 jaar), in hoogseizoen Tegen betaling: •

Mooi strand • Rooftopbar •
Privézwembad • Villa • Wellness •
Fijnproevers • Excellente service
Hotelcode: HJMK007

GRIEKENLAND | MYKONOS

• Psarou
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Grecobaby (0 t/m 3 jaar): baby benodigdheden
en babyvoeding bestellen vóór aankomst •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over een kingsizebed, bad/douche, haardroger,
badjassen en slippers, satelliet-tv, telefoon,
airconditioning, kluisje, minibar (€), zithoek,
balkon of terras • bungalowkamers (29-35 m²)
beschikbaar met lateraal zeezicht of zeezicht •
‘Waterfront bungalowkamers (29 m²) vlak bij
zee met zeezicht • ‘Mykonos Blu’ appartementen
(52-70 m²) met verdieping, 2 slaapkamers,
2 badkamers, beschikbaar met zeezicht,
lateraal zeezicht of tuinzicht, ook mogelijk met
toegang tot een gedeeld zwembad • keuze uit
verschillende suites met woon-/slaapkamer
of met 2 aparte slaapkamers, met of zonder
privézwembad • keuze uit verschillende villa’s
met woon-/slaapkamer of met 2 tot 4 aparte
slaapkamers en privézwembad PRIJS • vanaf
€ 105 pp/nacht in kamer en ontbijt

Kensho Ornos Boutique Hotel
star star star star star
Kensho Ornos is een elegant,
kleinschalig hotel met 35 kamers en
suites. Het is de ideale plek voor een
romantische vakantie met z’n tweetjes.
De locatie is alleszins bijzonder: op de
top van een heuvel boven het strand
van Ornos, met uitzicht over twee
baaien. De stijl van het hotel verwijst
naar de archetypische witte villa’s die
kenmerkend zijn voor het eiland. Denk
aan witgekalkte muren en natuurstenen
vloeren, aangevuld met licht hout,
breuksteenmuren en veel moderne
kunst en design. In de sfeervolle Kensho
Bar kunt u van ’s morgens tot ’s avonds
terecht voor een cocktail, fingerfood of
een diner aan het zwembad.

• Ornos

LIGGING • ca. 200 m van Ornos Beach • ca. 4
km van Mykonos-stad (shuttleservice) • ca. 4 km
van de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN
• 35 kamers en suites • wifi in het hele hotel •
parking • zwembad • zonneterrassen • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• Tegen betaling: • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la carte
• restaurant (mediterraans/Aziatisch/Latijns)
• loungebar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
fitness, buitenzwembad, hamam, bubbelbad

in openlucht Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over
een kingsizebed, regendouche, haardroger,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, wifi,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (€), kluisje,
iPad®, Kensho app • deluxe kamers beschikbaar
met bubbelbad in openlucht of plunge pool
• juniorsuites beschikbaar met bubbelbad
in openlucht of privézwembad • suites met
bubbelbad in openlucht PRIJS • vanaf € 175 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Wellness • Design • Kleinschalig •
Moment met twee • Panorama • Trendy
Hotelcode: HJMK010
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Avaton Resort & Spa
star star star star star
Dit adults only-hotel aan de kraterwand
van Santorini is een droom voor koppels
en honeymooners, die hier de hemelse
rust vinden om te genieten van elkaar
en van het onweerstaanbare natuurdecor
van de caldera. Ook het zicht van in de
infinity pool is één en al azuurblauw
water en vulkaan. De spa verwent u
met een resem wellnessbehandelingen,
maar dan wel in een uniek decor met
prachtige panorama’s. En hebt u toch
behoefte aan wat drukte, dan is het
amper twee kilometer lopen naar het
stadje Fira met zijn smalle straatjes,
winkeltjes en terrasjes.

LIGGING • rustig gelegen • in de buurt van
winkels, restaurants en bars • 2 km van Fira
• bushalte op ca. 250 m • ca. 7 km van de
luchthaven van Santorini FACILITEITEN
• 9 kamers • minimumleeftijd 16 jaar • wifi
• verwarmd binnenzwembad • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt à la carte • restaurant in een grot in een
vulkanische rots met terras aan de rand van
de caldera • snacks aan het zwembad • bar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • stoombad • sauna • bubbelbad Tegen
betaling: • wellnesscenter ‘Avaton Lifestyle Spa’:

Moment met twee • Adults only • Buiten eten
• Honeymoon • Panorama • Kleinschalig •
Natuurdecor • Wellness
Hotelcode: HJTR003

GRIEKENLAND | SANTORINI

• Imerovigli
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diverse massages en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, haardroger, badjassen en slippers,
individuele airconditioning, kluisje, telefoon,
satelliet-tv, minibar (€), wifi, tegels, zithoek,
balkon of terras en • zeezicht • superiorkamers
op het gelijkvloers met terras • deluxe kamers op
de hogergelegen verdiepingen met balkon of op
het gelijkvloers met terras • suites op de bovenste
verdieping met slaapkamer en woonkamer, bad
en douche, balkon met bubbelbad en zeezicht
PRIVILEGES • fles wijn en vers fruit bij
aankomst PRIJS • vanaf € 194 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa
star star star star star
Gelegen op een bevoorrechte locatie,
aan de noordwestelijke rand van het
witte dorp Oia, biedt Santo Maris Oia
Luxury Suites & Spa een subliem
uitzicht over de Egeïsche zee en de
adembenemende zonsondergang
waar Santorini zo befaamd voor is. De
architectuur is volledig geïnspireerd op
de kenmerkende stijl van het eiland,
met smalle steegjes en witgekalkte
huisjes. In het met een award bekroonde
Alios Ilios Restaurant geniet u van
verfijnde Griekse gerechten, met op de
achtergrond de ondergaande zon. Uw
juniorsuite of suite biedt alle comfort
en is prachtig gedecoreerd in lichte
en warme tinten. Laat u verwennen in
de Anassa Spa, die tot tweemaal toe
verkozen werd tot beste hotelspa in
Europa.

• Oia

LIGGING • ca. 350 m van het centrum van
Oia • ca. 10 km van de hoofdstad Fira • ca. 17
km van de haven an Athinios • ca. 17 km van
de luchthaven van Santorini FACILITEITEN •
minimumleeftijd 12 jaar • 65 suites en villa’s •
wifi in het hele hotel • bibliotheek • 5 zwembaden
in openlucht (zoetwater) • ligbedden, matrasjes,
parasols aan de zwembaden • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • buffetrestaurant voor ontbijt •
à-la-carterestaurant (Grieks, diner) • 2 bars:
cocktailbar, poolbar met snacks (lunch) • 24/7
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Anassa
Spa’: o.a. binnenzwembad, stoombad, sauna,
diverse massages en behandelingen LOGIES •
alle kamers beschikken over een kingsizebed,

douche, haardroger, badjassen en slippers,
telefoon, wifi, satelliet-tv, airconditioning,
kluisje, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten,
terras met ligbedden, bubbelbad in openlucht
of privézwembad • juniorsuites (45 m²)
beschikbaar met bubbelbad en zeezicht •
Santo Wellness juniorsuites (nieuw) met o.a.
wellnessproducten, gezonde minibar, 60 min./
verblijf massage in de Anassa Spa, 20% korting
op spa behandelingen, dagelijks outdoor yoga en
oefeningen, privézwembad met hydromassage
en zwembadzicht • keuze uit verschillende suites
met living en aparte slaapkamer, beschikbaar
met zwembad- of zeezicht, of met privézwembad
en zeezicht • villa’s met 2 aparte slaapkamers,
privé fitness, sauna en privézwembad PRIJS •
vanaf € 215 pp/nacht in kamer en ontbijt

Fijnproevers • Kleinschalig • Privézwembad •
Wellness • Moment met twee • Panorama
Hotelcode: HJTR001
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Canaves Oia Suites
star star star star star
Dit romantisch suitehotel ligt in het
pittoreske Oia, met een verbluffend
uitzicht over de Caldera en de Egeïsche
Zee. Het biedt enkel luxesuites aan,
waarvan verschillende beschikken
over een privézwembad. Daarnaast
is het een fantastische bestemming
voor fijnproevers en wijnliefhebbers.
Op het panoramabalkon van het Petra
Restaurant geniet u van een culinaire
ervaring met een overheerlijk zicht op de
zee en het grillige kraterlandschap.

LIGGING • ca. 2 km van het strand (bereikbaar
via trappen) • ca. 1 km van het centrum van Oia
• ca. 10 km van de luchthaven van Santorini
FACILITEITEN • hotel enkel voor gasten
vanaf 13 jaar • 39 suites en 2 villa’s • lift • wifi
in het hele hotel • parking • zonneterrassen • 2
zwembaden (1 infinty) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt à la carte • gastronomisch restaurant
(Grieks, creatief ) • ‘The Panorama Balcony
Experience’: romantisch diner bij kaarslicht voor
twee op een privébalkon met zicht op de Caldera
(met reservering) • bar • wijnkelder • roomservice

Villa • Adults only • Fijnproevers •
Panorama • Privézwembad •
Honeymoon • Moment met twee
Hotelcode: HJTR005

GRIEKENLAND | SANTORINI

• Oia
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24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness Tegen betaling: • yoga • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: zeilen, bootexcursies
LOGIES • alle suites beschikken over een bad
of douche, haardroger, badjassen en slippers,
luxe badproducten, airconditioning, telefoon,
satelliet-tv, minibar (€), kluisje, wifi, Ipod®dockingstation, Nespresso®-apparaat, balkon
en zicht op de Caldera en de zee • keuze
uit verschillende suites met plunge pool of
privézwembad • villa’s beschikbaar met 2 tot 3
slaapkamers en infinity zwembad PRIJS • vanaf
€ 241 pp/nacht in kamer en ontbijt

ITALIE

HONGARIJE

SLOVENIE
Zagreb

KROATIE

Plitvice

Kroatië

Zadar
Krka

Zonovergoten stranden, prachtige meren, een knappe
architectuur en groen zo ver u kunt kijken: dit zijn slechts een
aantal troeven van het magische Kroatië.

BOSNIE

Sibenik

ADRIATISCHE ZEE

Split

ITALIE
Dubrovnik

Onze tips
Maak vanuit Split de oversteek naar Brac
en verken dit verrassend mooi eilandje per
scooter. Hier ontdekt u het mooiste strand
van Kroatië: Zlatni Rat.

Breng ‘s avonds een bezoek aan het
Diocletianus paleis in het historische
centrum van Split. Binnen de paleismuren
treft u tal van sfeervolle terrasjes, winkels en
restaurants.

Bezoek de oude stad van Dubrovnik in de
vroege ochtend wanneer het er nog rustig
is. Op de omwalling kunt u een 2 km lange
wandeling rondom de stad maken.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u15 • MUNT Kuna: 10 Kuna = ca. € 1,33 (dec. ‘21). U kan euro wisselen in banken en wisselkantoren. Kredietkaarten worden op de
meeste plaatsen aanvaard. • TAKSEN In Kroatië dient een toeristenbelasting betaald te worden. Deze is niet steeds inbegrepen in uw reissom en kan ter
plaatse aangerekend worden bij check-in.
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Rixos Premium Dubrovnik
star star star star star
Overal in dit luxehotel bent u vergezeld
van het azuurblauwe panorama van de
Adriatische kust: in de meeste kamers,
aan het zwembad en op het terras.
Dankzij de ligging op een heuvel kijkt
dit resort van het gerenommeerde
Rixos-label uit op het loofrijke eiland
Lokrum en het Lovrijenac-fort. Na amper
een kwartiertje wandelen bereikt u de
massieve Pile-poort die naar het oude
stadscentrum leidt. Niets beter dan een
bezoek aan de spa en een stuk gebak
uit de patisserie, om uw energieniveau
weer op peil te brengen na een dag
eilandhoppen of struinen door de
geschiedenis van Dubrovnik.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
rotsstrand met platforms om te zonnen •
ca. 1,6 km van het centrum van Dubrovnik •
ca. 23 km van de luchthaven van Dubrovnik
FACILITEITEN • 310 kamers • 13 verdiepingen
• 3 liften • wifi in de openbare ruimtes
en kamers • binnenzwembad • zwembad
(gebruik seizoens- en weersafhankelijk) •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant
• 2 à-la-carterestaurants: Aziatisch, vis •
beachsnackbar (seizoensgebonden) • 2 bars:
sportbar, lobbybar • roomservice 24/7 SPORT

Wellness • City • Natuurdecor • Panorama
Hotelcode: HDBV003

KROATIË | DUBROVNIK RIVIERA

• Dubrovnik
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EN ONTSPANNING • Gratis: • stoombad •
sauna • relaxatieruimte • fitness • zoutkamer
• ijskamer • tafeltennis • air hockey • biljart
Tegen betaling:
• wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: tennis op ca. 100 m KINDEREN
• Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
kamers beschikken over een bad of douche,
airconditioning,
haardroger,
badjassen,
telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje, minibar (€),
koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, Frans
balkon of balkon • standaardkamers en ‘Classic’
kamers met Frans balkon aan landzijde •
superiorkamers met balkon en zeezicht PRIJS
• vanaf € 105 pp/nacht in kamer en ontbijt

Dubrovnik President Valamar Collection Hotel
star star star star star
Dit hotel bevindt zich op de uitloper
van het groene schiereiland Babin Kuk,
op een zucht van Dubrovnik. Daar vlijt
het zich neer tegen een heuvel aan
een wit kiezelstrand. Vanuit uw kamer
geniet u van een prachtig panorama
op de Dubrovnik Riviera en ervaart u
een ongeëvenaard gevoel van eenheid
met de natuur en zee. Een sensatie
die u ook voelt op het terras van het
buffetrestaurant. U geniet er van een
verfijnde gastronomie, met het ruisende
water aan uw zijde.

• Babin Kuk

LIGGING • direct aan het kiezelstrand • op het
Babin Kuk schiereiland • ca. 5 km van het centrum
van Dubrovnik • ca. 22 km van de luchthaven
van Dubrovnik FACILITEITEN • 292 kamers •
8 verdiepingen • 5 liften • wifi in het hele hotel •
internethoek in de lobby • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • Tegen
betaling: • winkeltjes • parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant met
terras • 2 à-la-carterestaurants (met reservering):
mediterraans, Kroatisch/internationaal • 3
bars: pianobar, wellness bar met lichte snacks
en beachbar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • volleybal •
beachvolleybal • handbal • badminton • basketbal

• minivoetbal • tafeltennis • aerobics • aquagym
• wellnesscenter: Finse sauna, infraroodsauna,
stoombad,
bubbelbad
•
avondanimatie:
livemuziek Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: tennis, duiken, snorkelen,
waterskiën, kajak, bananenboot KINDEREN •
Tegen betaling: • babybed (op aanvraag) LOGIES •
alle kamers beschikken over een bad of douche,
haardroger, badjassen en slippers, satelliet-tv,
telefoon, airconditioning, wifi, minibar (€),
kluisje, hoofdkussenmenu, strijkijzer en -plank
(op aanvraag), balkon en zeezicht • classic,
premium en superior kamers beschikbaar PRIJS
• vanaf € 66 pp/nacht in kamer en ontbijt

Buiten eten • Panorama •
Cultuur • Watersport
Hotelcode: HDBV006
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Hotel More
star star star star star
In 2014 noemde CNN de Cave
Bar More een van de meest tot de
verbeelding sprekende ondergrondse
bars ter wereld. Ze bevindt zich in dit
vijfsterrenboetiekhotel, dat om wel meer
redenen uniek is. Hotel More ligt direct
aan zee in de rustige baai van Lapad, een
van de mooiste locaties in Dubrovnik.
Daar de zonsondergang meemaken, is
iets om niet snel te vergeten. Ons advies:
ga dineren in een van de restaurants
met terras en combineer prachtige
vergezichten met een uitstekende
gastronomische ervaring. Nagenieten kan
uiteraard in de tot bar omgevormde grot.

LIGGING • direct aan zee • ca. 750 m van het
strand van Uvala Lapad • ca. 3,5 km van het
centrum van Dubrovnik • ca. 4 km van de haven
van Dubrovnik • ca. 23 km van de luchthaven
van Dubrovnik FACILITEITEN • 77 kamers en 8
suites • 8 verdiepingen • 5 liften • wifi in het hele
hotel • 2 zwembaden • bubbelbad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden •
Tegen betaling: • wasserijservice • dokterservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la carte
• 2 à-la-carterestaurants: Restaurant More
(mediterraans, internationaal) met terras
voor lunch/diner, Restaurant Tramuntana
(Dalmatisch) met terras voor ontbijt en diner •

Kleinschalig • Panorama •
Fijnproevers • Moment met twee
Hotelcode: HDBV005

KROATIË | DUBROVNIK RIVIERA

• Babin Kuk
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3 bars: cocktailbar, Cave Bar in een natuurlijke
grot, lobbybar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling: •
watersporten • wellnesscenter: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • bootverhuur
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle kamers beschikken
over een bad of douche, haardroger, badjassen
en slippers, airconditioning, telefoon, wifi,
satelliet-tv, kluisje, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten • classic kamers beschikbaar
met of zonder balkon • kamers met balkon en
zeezicht PRIJS • vanaf € 64 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Admiral Grand Hotel
star star star star star
Als een klein paleis strekt dit hotel zich
royaal uit in een diepgroene omgeving
aan de idyllische baai van Slano, een
van de meest pittoreske plaatsjes aan
de Dubrovnik Riviera. Zowel de directe
ligging aan zee, de prima service als
de uitstekende keuken maken hier een
echt tophotel van. Vanop het privéstrand
direct naast het zwembad duikt u zo
het warme Adriatische zeewater in.
De 241 kamers zijn ingericht in een
hedendaagse en zeer comfortabele
stijl. Naast de verfijnde restaurants
wacht u tijdens uw vakantie ook een
relaxed wellnesscentrum met een Turks
stoombad en een sauna.

• Slano

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privékiezelstrand in het centrum van Slano
• ca. 28 km van het centrum van Dubrovnik •
ca. 45 km van de luchthaven van Dubrovnik
FACILITEITEN • 241 kamers • 3 verdiepingen •
3 liften • wifi in het hele hotel • disco • verwarmd
binnenzwembad • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Tegen betaling: • kapper •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet en diner à la carte • buffetrestaurant
met terras • 2 à-la-carterestaurants: pizzeria,
lokaal • patisserie • bar/restaurant aan het strand
• 2 bars: pianobar, nachtclub • roomservice

6:00-24:00 SPORT EN ONTSPANNING •
• jeu de boules • multifunctioneel terrein:
basketbal, voetbal • fitness Tegen betaling: •
wellness- en schoonheidscenter: o.a. stoombad,
massage en sauna • fietsen • tennis (3 courts)
• aan het strand: watersporten (op aanvraag) •
beperkte animatie ‘s avonds (lokale muziek)
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle kamers beschikken over
een bad of douche, badjassen, airconditioning,
haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv, kluisje,
minibar (€), vast tapijt, balkon • kamers
beschikbaar aan berg- of zeezijde PRIJS • vanaf
€ 71 pp/nacht in halfpension

Gratis:

Wellness • Buiten eten •
Fijnproevers • Panorama
Hotelcode: HDBV001
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Le Méridien Lav
star star star star star
Dit state-of-the-art stadshotel bevindt
zich op 8 km van het historische
centrum van Split en is het enige echte
vijfsterrenhotel in de regio. U verblijft
recht tegenover de bruisende jachthaven
aan een privéstrand, het enige van Split,
waar u geniet van watersporten en een
prachtig zicht op de Adriatische kust. De
zeer ruime kamers en suites zijn tijdloos
ingericht met zachte kleuren en hebben
panoramische ramen en een balkon. Na
een spectaculaire zonsondergang geniet
u ‘s avonds van de fijnste Kroatische
en mediterrane gerechten, met op de
achtergrond palmbomen en een streepje
livemuziek.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
kiezelstrand • ca. 8 km van het centrum van
Split (shuttleservice, €) • ca. 25 km van de
luchthaven van Split FACILITEITEN • 378
kamers • 9 verdiepingen • 11 liften • tuin • wifi
in het hele hotel • binnenzwembad (verwarmd)
• buitenzwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • kapper •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • buffetrestaurant met terras • 3 à-lacarterestaurants: Italiaans, internationaal, grill •
2 bars: beachbar en lobbybar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • sauna •

Tennis • Buiten eten • City •
Fijnproevers • Watersport
Hotelcode: HSPU001
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• Podstrana
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fitness • yoga Tegen betaling: • wellnesscenter:
o.a. massages en diverse behandelingen •
basketbal • tafeltennis • tennis (4 courts) •
in de omgeving: watersporten KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • babybed • kinderstoel
in het restaurant • speeltuin • kinderanimatie
Tegen betaling: • miniclub 4 t/m 12 jaar LOGIES
• alle kamers beschikken over een bad of
douche, individuele airconditioning, telefoon,
internetverbinding (€), wifi, tapijt, haardroger,
kluisje, minibar (€), satelliet-tv, balkon of terras •
‘Elegant’ en ‘Premium’ kamers beschikbaar met
parkzicht of zeezicht PRIJS • vanaf € 99 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Cornaro
star star star star star
Dit urban lifestylehotel bevindt zich
in een historisch gebouw dat met veel
liefde werd gerenoveerd. Het ligt in
hartje Split, op een steenworp van het
door UNESCO beschermde Paleis van
Diocletianus. Een uitstekende locatie die
het hotel combineert met veel charme
en een ongelooflijke gastvrijheid.
Grote troeven zijn de rooftopbar met
een spectaculair uitzicht over de stad
en de heerlijke keuken die een sterke
nadruk legt op lokale ingrediënten en
glutenvrije, vegetarische en veganistische
gerechten.

• Split

LIGGING • in het centrum van Split • vlak
bij winkels, restaurants en bars • ca. 50 m van
het Paleis van Diocletianus • ca. 400 m van de
Riva-promenade • ca. 1,4 km van het strand
van Bacvice • ca. 24 km van de luchthaven van
Split FACILITEITEN • 156 kamers • wifi in
het hele hotel • rooftopterras • Tegen betaling: •
bubbelbad op het rooftopterras • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet of à
la carte • 2 restaurants: o.a. lokaal, vegetarisch
• 3 bars: terrasbar, rooftopbar, wijnbar •

roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
• fitness (op aanvraag) • yoga (op
aanvraag) • pilates (op aanvraag) • fietsen (op
aanvraag) • wellnesscenter: sauna, stoombad,
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over
een inloopdouche of bad, haardroger,
airconditioning, zithoek, satelliet-tv, minibar
(€), zicht op de stad • comfortkamers en
superiorkamers beschikbaar PRIJS • vanaf € 158
pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen betaling:

Centrale ligging • City •
Cultuur • Rooftopbar
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BOSNIË EN
HERZEGOVINA

Montenegro

SERVIË

MONTENEGRO

Zwemmen in de Adriatische Zee, wandelen door Lovcen National
Park, en wat te denken van de bergen en sprankelende meren in
het binnenland? Of ontdek de culturele rijkdom van steden zoals
vestingstad Kotor.

Perast
Kotor
Tivat

Podgorica

Budva

ADRIATISCHE
ZEE

ALBANÏE

Onze tips
Sveti Stefan, het 15e-eeuwse dorp met roze
kiezelstranden en azuurblauwe wateren
maken dit gebied sinds de jaren 1930 favoriet
bij zowel royalty’s als toeristen.

De met palmen omzoomde kust van Perast
toont de glorie van een ander tijdperk. Dit
pittoreske stadje is beschermd tegen moderne
bouw en alle gebouwen in de stad houden
zich aan de traditionele stenen architectuur
van de baai.

Een van de bekendste fotostops in een land
vol met adembenemende landschappen:
Pavlova Strana kijkt uit over weelderig groen
en de kronkelende rivier.

Praktisch
REISDOCUMENTEN geldige identiteitskaart (verblijf van max. 30 dagen) of paspoort (verblijf van max. 90 dagen) • VLIEGTIJD ca. 2u25
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Iberostar Heritage Grand Perast
star star star star star
In deze Iberostar treft u de perfecte
cocktail van moderniteit, traditie en
geschiedenis. U verblijft in een enorm
Venetiaans paleis langs de kade van
het schilderachtige dorpje Perast.
Het gebouw dateert uit de achttiende
eeuw en werd volledig gerestaureerd
met veel respect voor ziel en roots. De
kamers nemen je op een eigentijdse
manier terug mee naar vroeger,
terwijl voorzieningen zoals de SPA
Sensations ultramodern aanvoelen.
Andere hoogtepunten zijn het zwembad
dat zich vlak naast de zee bevindt en
het panoramisch restaurant dat een
bijzonder hoogstaande keuken serveert.

• Perast

LIGGING • centraal gelegen • aan de zee,
gescheiden door een weg • 15 km van het
keizelstrand met beach club • vlak bij bars en
restaurants • ca. 12 km van het centrum van
Kotor • ca. 20 km van de luchthaven van Tivat
• ca. 60 km van de luchthaven van Podgorica
FACILITEITEN • 107 kamers • 3 gebouwen
met 4 verdiepingen • wifi in het hele hotel •
ligstoelen en parasols aan het strand • Tegen
betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant met terras (enkel ontbijt)
• à-la-carterestaurant met terras • restaurant

in de beach club • lobbybar SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
overdekt zwembad en sauna Tegen betaling:
• massage LOGIES • superior kamer (2530 m²) met bad of douche, haardroger, badjas,
wifi, telefoon, flatscreen-tv, minibar (€),
kluisje, thee- en koffiezetfaciliteiten, zithoek,
airconditioning, verwarming • deluxe kamers
mogelijk • deluxe superior kamer, gelegen op de
3e verdieping (33-39 m²) en juniorsuite zeezicht,
gelegen op de 1e verdieping (32-45 m²) PRIJS •
vanaf € 108 pp/nacht in kamer en ontbijt

Fijnproevers • Authentiek •
Kleinschalig • Excellente service •
Centrale ligging • Panorama
Hotelcode: HTIV002
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One&Only Portonovi
star star star star star
Schitterend bij de ingang van de Boka
Baai, een fjord-achtige idylle aan
Montengero’s Adriatische zee, ligt
One&Only Portonovi. Voel de wereld
wegsmelten terwijl u zich ontspant
op One&Only Portonovi’s afgelegen
zandstrand en, als de mediterrane zon
over u heen spoelt. Laat uw stemming
bepalen in welk van de zwembaden u
een duik wilt nemen, voordat u naar
een van de restaurants van wereldklasse
gaat om te genieten van een scala aan
smaken. Geniet van de baanbrekende
Chenot Espace met een 360-graden
benadering van uw behoeften aan
verwennerij en zuivering.

• Herceg Novi

LIGGING • rustige ligging • gelegen aan het
strand • gelegen aan de haven • ca. 5 km van
het centrum • ca. 17 km van de luchthaven
van Tivat FACILITEITEN • 123 kamers • lift •
wifi in het hele hotel • tuin • privézandstrand
• zonneterrassen • binnenzwembad • 5
zwembaden • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan het zwembad en strand
• Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in La Veranda • 3 à-la-carterestaurants: La
Veranda (lokale keuken), Tapasake (Japanse
fusion) en Sabia (Italiaans) • 1 bar: Caminetti
• lounge • roomservice 24/7 • gepastekleding
verplicht
SPORT
EN
ONTSPANNING
• Gratis: • wellnesscenter: fitness, sauna,
hamam, stoombad en binnenzwembad •
groepsactiviteiten: yoga, fietsen, boksen,

Wellness • Familie • Villa •
Buiten eten • Cultuur

MONTENEGRO
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Systema - Russische vechtsport, kajak, SUP
boards, hardlopen. • tennis Tegen betaling: •
wellnesscenter Chenot Espace: cryotherapie,
detox, massages en schoonheidsbehandelingen •
tennislessen • privé-sessies met personal trainers
• NEURAC-systeem • in de omgeving: kano en
surfen KINDEREN • Gratis: • miniclub KidsOnly
van 3 t/m 11 jaar, 10:00-18:00 (hoogseizoen
09:00-22:00) • tienerclub One Tribe van 12
t/m 17 jaar, 10:00-18:00 (hoogseizoen 09:0022:00) Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alle kamers beschikken over bad en douche,
badjas, badslippers, haardroger, flatscreen-tv,
koffie- en theezetfaciliteiten, telefoon, zithoek,
minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon/
terras • keuze uit verschillende suites • villa’s
met meerder slaapkamers PRIJS • vanaf € 247
pp/nacht in kamer en ontbijt

Regent Porto Montenegro
star star star star star
Wordt u graag ondergedompeld in de
ongerepte schoonheid van Montenegro?
Dit stijlvolle hotel ligt in de door
UNESCO beschermde Boka-baai, pal
aan de jachthaven van Porto Montenegro
met zicht op de omliggende bergen.
Het vormt de ideale uitvalsbasis om
de bredere regio te ontdekken. Het
hotel zelf is gebouwd in Venetiaanse
renaissancestijl en biedt ruime kamers,
twee uitstekende restaurants en een
indrukwekkend wellnesscentrum. Kom
volledig tot rust in de hippe Pool Club,
waar u kunt zwemmen, zonnebaden,
loungen en genieten van verse
mediterrane gerechten.

• Tivat

LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan de
jachthaven • ca. 300 m van bars, restaurants
en winkeltjes • ca. 5 km van de luchthaven
van Tivat FACILITEITEN • 175 kamers •
wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen
• binnenzwembad • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in het Murano
restaurant • 3 bars: Library Bar, Onyx Bar &
Garden by Beluga en Pool Club • patisserie
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING

• Gratis: • fitness • wellnesscenter: sauna
en hamam Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen •
personal trainer • tennis KINDEREN • Gratis:
• 2 aparte kinderbaden LOGIES • alle kamers
beschikken over bad en/of douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen-tv,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (€),
kluisje, airconditioning, balkon of frans balkon
• kamers met zicht op de baai mogelijk • keuze
uit verschillende suites PRIJS • vanaf € 91 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Centrale ligging • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee
Hotelcode: HTIV008
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Iberostar Slavija
star star star star star
Iberostar Slavija ligt op een steenworp
afstand van het historische centrum
van de Montenegrijnse stad Budva.
Dit hotel in Montenegro, dicht bij het
strand en de oude wijk van de stad,
garandeert u een ontspannen vakantie
met uw partner of gezin in een unieke
omgeving. Overdag bezoekt u de
ommuurde stad en zijn charmante,
smalle straatjes. Neem een pauze van
uw routine met de thema-kookavonden.
U kunt ook genieten van het nachtleven
in deze Montenegrijnse stad.

LIGGING • centraal gelegen • ca. 250 m van het
kiezelstrand • ca. 200 m van bars, restaurants en
winkeltjes • ca. 1.7 km van het oude centrum van
Budva met winkels, bars en restaurants • ca. 22
km van de luchthaven van Tivat FACILITEITEN
• 126 kamers • hoofdgebouw met 8 verdiepingen,
dakterras op 9de verdieping • liften • wifi in het
hele hotel • zonneterras • 1 zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
strand • Tegen betaling: • wellnesscenter: sauna,
hamam • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant • rooftop snackbar •

Centrale ligging • City • Panorama
Hotelcode: HTIV003

MONTENEGRO

• Budva
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lobby bar SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness Tegen betaling: • wellnesscenter: bubbelbad
en diverse schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: watersporten LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, haardroger, badjassen
en slippers, airconditioning, telefoon, kluisje,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten,
satelliet-tv, balkon of frans balkon • juniorsuites
met lateraal zeezicht en familiekamers met
woonkamer en 1 of 2 aparte slaapkamers
mogelijk PRIJS • vanaf € 44 pp/nacht in kamer
en ontbijt

ITALIË
Florence

Italië

CORSICA

Geniet van dit schitterende land dat synoniem staat voor ‘la
Dolce Vita’! Doorkruis Italië en ontdek de talloze kunststeden
en historische schatten, de verscheidenheid aan natuur, de pure
Italiaanse keuken en de schitterende kusten! La bella Italia stelt
nooit teleur!

Rome
Napels

SARDINIE

TYRRHEENSE
ZEE
SICILIË

Onze tips
In hoofdstad Rome zit achter elke steen een
lange geschiedenis. De bakermat van onze
beschaving leeft verder in parels zoals het
Colosseum en het Forum Romanum.

In de Golf van Napels is niet enkel de zee
altijd dichtbij, maar ook de Vesuvius en de
gepreserveerde Romeinse stad Pompeï.

Ontdek het prachtige Toscane met de
weidse heuvellandschappen, uitgestrekte
wijngaarden en pittoreske kunststeden zoals
Firenze, Siena, Lucca en San Gimignano!
Degusteer één van de talloze wijnen in één
van de beste wijnstreken van Italië!

Praktisch
TAKSEN Ter plaatse dient een toeristentaks betaald te worden: max. € 5 per persoon per nacht (afhankelijk van de regio en/of stad; € 7 per persoon per
nacht in Rome).
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Royal Hotel Sanremo
star star star star star
Dit prachtige hotel met rijke
geschiedenis biedt een geprivilegieerde
ligging aan de promenade en ligt vlakbij
het strand en het uiterst charmante
centrum van Sanremo. Het hotel werd
ingehuldigd in 1872 en was jarenlang de
thuisbasis van talloze Europese royalty’s,
high society en beroemdheden en is nog
steeds dé place to be aan de charmante
Italiaanse Bloemenrivièra. Het biedt
zijn gasten een perfecte mix van tijdloze
elegantie met moderne toetsen, warme
gastvrijheid en persoonlijke service voor
een onvergetelijk verblijf.

• Sanremo

Authentiek • Centrale ligging •
Excellente service • Familie •
Moment met twee • Tuin

LIGGING • gelegen aan promenade vlak
aan het strand en op wandelafstand van
het stadscentrum en casino • ca. 1 km van
het centrum van Sanremo en ca. 1,5 km
van de marina • ca. 30 min. van Monaco
• ca. 45 min. van de luchthaven van Nice
FACILITEITEN • 127 kamers en suites •
gratis wifi • prachtige tuinen en park van
16 ha • mooi zeewaterzwembad (verwarmbaar)
(april-oktober) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
(openlucht) • Tegen betaling: • ‘Lido Imperatrice’
strand met ligbedden en parasols • overdekte
parking (€ 17 per dag) RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Fiori di
Murano’ met panoramisch zicht • 2 à-lacarte restaurants: ‘Fiori di Murano’ (Italiaans;
diner) en romantische openluchtrestaurant ‘Il
Giardino’ (diner; juni-september), Corallina’
met bar aan het zwembad (lunchbuffet of
à la carte; pizzeria voor diner) • ‘Bar delle
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Rose’ met live muziek • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: fitness ‘Royal
Wellness’ (700 m²): hydromassage zwembad,
experience douches, stoombad, relaxatieruimte
• minigolf Tegen betaling: • ‘Royal Wellness’:
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis (1 court) • e-bikes • excursies met wijnen olijfoliedegustaties in middeleeuwse dorpen
en kooklessen • in de omgeving: 18-holes ‘Golf
Circolo Golf ’ (op 5 km), paardrijden KINDEREN
• Gratis: speeltuin • animatieprogramma
(zomer) LOGIES • alle elegante kamers hebben
een badkamer (bad/douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar
(€), kluisje en airconditioning • classic kamers
(20-34 m²) met tuin- of zeezicht • superior
kamers (20-25 m²) • junior suites (36 m²) met
ruime open zithoek met tuin- of zeezicht •
junior suites deluxe (35-40 m²) op de bovenste
verdieping met terras en zeezicht PRIJS • vanaf
€ 150 pp/nacht in kamer en ontbijt

La Meridiana Hotel & Golf Resort
star star star star star
Het authentieke en romantische La
Meridiana Hotel & Golf Resort ligt
temidden van een prachtige groenzone
met vele olijf- en citrusbomen en bevindt
zich naast de 18-holes ‘Garlenda Golf
Club’. Een echt pareltje in het Ligurische
achterland waar u kan genieten van
ultieme rust. Het hotel maakt deel
uit van de gerenommeerde Relais &
Châteaux keten, dé referentie voor een
uitstekende gastronomie. Ontdek de
mooie Romeinse dorpjes en de vlakbij
gelegen badplaats en stranden van
Alassio en de pittoreske dorpjes van
de Italiaanse Rivièra zoals Sanremo,
Rapallo en Portofino.
Authentiek • Fijnproevers • Kleinschalig •
Moment met twee • Tuin • Golf

• Garlenda

LIGGING • rustig gelegen in een prachtige tuin
• ca. 2 km van het centrum van Garlenda • ca. 10
km van de badplaats Alassio met mooi strand •
ca. 100 km van de luchthaven van Genua • ca. 116
km van de luchthaven van Nice FACILITEITEN
• 26 kamers en suites • gratis wifi • charmante
lobby met salons • mooi zwembad met jacuzzi
(verwarmbaar) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • uitstekend
ontbijtbuffet • 2 à-la-carte restaurants: elegante
restaurant ‘Il Rosmarino’ (gastronomische
keuken; diner) en ‘Il Bistrot’ (lokale keuken;
lunch), beiden met mooi terras • ‘Bar & Pool
Restaurant’ aan het zwembad met lichte
maaltijden (zomer) • uitstekende wijnkelder
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • (Technogym) fitness • mountainbike
Tegen betaling: • op wandelafstand (5 min): 18
holes golf ‘Garlenda Golf Club’ • Vespa tours
en fietstochten • paardrijden • in de omgeving:
vissen, duiken en zeilen (ca. 5 km) KINDEREN •
Gratis: • speeltuin LOGIES • alle stijlvolle en uiterst
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klassieke kamers in landelijke stijl hebben een
badkamer (bad of douche, bad en douche vanaf
deluxe suites, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
wifi (gratis), minibar (€), kluisje, airconditioning
en balkon of terras • classic kamers (28 m²)
gelegen op de 1ste verdieping met tuin- en
zwembadzicht • superior kamers (30 m²)
gelegen op de 1ste of 2de verdieping met tuin- en
zwembadzicht • junior suites (40 m²) met aparte
living en slaapkamer en balkon of privé tuin met
ligstoelen en zicht over de wijngaarden • deluxe
suites (60 m²) met geïntegreerde zithoek met
open haard, hemelbed, 2 badkamers en balkon
met zwembad- en golfzicht • executive suites
(100 m²) op de 2de verdieping met ruime living, 2
slaapkamers (waarvan één met éénpersoonsbed),
2 badkamers (waarvan 1 met groot rond bad)
en balkon met golf- en tuinzicht • master suite
cottage (60 m², gelegen op 2’ wandelen van het
hotel) op het gelijkvloers en volledig gerenoveerd
met aparte living en slaapkamer, badkamer (bad
en douche) en groot terras met zwembadzicht
PRIJS • vanaf € 140 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Excelsior Palace Portofino Coast
star star star star star
Dit elegante en stijlvolle luxehotel heeft
een uiterst geprivilegieerde ligging op
een klif met zicht over zowel de baai van
Rapallo en de baai van Portofino. Het
Excelsior Hotel staat sinds 1901 symbool
voor de ‘Dolce Vita’ en vele wereldsterren
zoals George Clooney, Grace Jones en
Bruce Springsteen hebben hier reeds
verbleven. Het hotel ligt onmiddellijk aan
zee en in de exclusieve ‘Excelsior Beach
Club’ kan u genieten van 2 prachtige
infinity zwembaden en een uitstekende
gastronomie. De uitstekende Spa
is tevens de uitgelezen plaats om te
herbronnen en te genieten van één van
de talloze behandelingen met zeewater!
Voor een uniek verblijf in een elegant en
historisch kader met prachtige zeezichten
vlakbij het mondaine Portofino!

LIGGING • rustig gelegen vlakbij de marina
• ca. 500 m van het centrum van Rapallo • ca.
6 km van het centrum van Portofino • ca. 32 km
van de luchthaven van Genua FACILITEITEN
• 119 kamers en suites • gratis wifi • ‘Excelsior
Beach Club’ (juni-september) met 2 mooie
infinity zwembaden, jacuzzi, platform en
toegang tot zee • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan de Beach Club • Tegen
betaling: • parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘The Lord Byron’
• 2 à-la-carte restaurants: gastronomische ‘The
Lord Byron’ (Italiaans; lunch en diner) en ‘Eden
Roc Lounge & Restaurant’ aan de Beach Club
met prachtig terras (vis en lokale specialiteiten;
lunch en diner) • ‘Sporting Bar’ aan het
zwembad (met gezonde snacks en maaltijden),
elegante ‘Yachting Bar’ (met lichte maaltijden)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • vernieuwde (Technogym) fitness
Tegen betaling: • ‘Beauty Spa’: behandelingen

Wellness • Authentiek • Centrale ligging •
Excellente service • Fijnproevers • Moment
met twee • Panorama

ITALIË | ITALIAANSE RIVIÈRA

• Rapallo
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met
zeewater,
massages
(eveneens
buiten mogelijk aan de Beach Club) en
schoonheidsbehandelingen • aquagym • pilates
• bootexcursies • in de omgeving: 18-holes ‘Golf
Club Rapallo’, watersporten (duiken, waterski,
windsurfen), paardrijden, tennis LOGIES • alle
stijlvolle en klassiek ingerichte kamers hebben
een badkamer (bad/douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar
(€), kluisje, airconditioning en sommigen met
balkon • superior kamers (22 m²), sommigen
met klein balkon en/of zicht over de baai van
Rapollo • exclusive kamers (28 m²) met balkon
en zicht over de baai van Rapallo of Portofino •
juniorsuites (50 m²) met ruime open living en
zicht over de baai van Portofino • classic suites
(50 m²) met aparte slaapkamer, living en balkon
met zicht over de baai van Rapallo of Portofino
• deluxe suites (60 m²) zoals classic suites maar
met ruim terras met jacuzzi PRIJS • vanaf € 103
pp/nacht in kamer en ontbijt

Splendido, A Belmond Hotel
star star star star star
Welkom in een ander legendarisch
hotel van de gerenommeerde Belmond
keten in het mondaine Portofino. Dit
iconisch hotel ligt tegen een heuvelflank
aangebouwd en biedt een panoramisch
zicht over de Italiaanse Rivièra en
de prachtige baai. Reeds jarenlang
verwelkomt het hotel de allergrootste
sterren (o.a. Madonna en Elizabeth
Taylor). U geniet hier van een uiterst
persoonlijke service in een exclusief kader
vlakbij de haven en centrum van het al
even exclusieve en mondaine Portofino.
Wellness • Centrale ligging • Authentiek •
Excellente service • Fijnproevers •
Moment met twee • Panorama

• Portofino

LIGGING • gelegen op een heuvelflank met
prachtig uitzicht over de Italiaanse Rivièra •
shuttle naar de vlakbij gelegen Piazzetta (in
Portofino) • ca. 9 km van Rapallo • ca. 37 km van
de luchthaven van Genua FACILITEITEN • 70
kamers en suites • gratis wifi in het hele hotel
• zoutwaterzwembad (verwarmbaar) • gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • mooie tuinen • gratis parking (garage betalend) • Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘La
Terrazza’ met terras • à-la-carterestaurant
‘La Terrazza’ met Italiaanse en lokale specialiteiten (lunch en diner) • ‘Pool Restaurant’
aan het zwembad (salades, pizza’s en pasta’s;
lunch) • ‘Cocktail & Piano Bar’ met live piano
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • sauna • tennis (1 court)
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Wellness
Center’: manicure, pedicure, massages en
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schoonheidsbehandelingen (zowel binnen als
buiten) • bootexcursies met privémotorboot
• in de omgeving: 18-holes Golf Club Rapallo
(ca. 15 min) KINDEREN • Gratis: • ‘Smile Club’
miniclub (4 t/m 11 jaar, 10:00-19:00) LOGIES
• alle kamers beschikken over een badkamer
met bad, (sommigen met aparte) douche, haardroger, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat® (in
suites), telefoon, minibar (€), kluisje en airconditioning • alle kamers, junior suites en suites
zijn verschillend ingericht en sommigen met
balkon of terras • kamers met tuin- of zeezicht
(18-25 m²), kamers met zeezicht en balkon (2530 m²), deluxe junior suites (30-40 m²) en ruimere executive junior suites (35-50 m²), beiden
met zeezicht en balkon • riante deluxe suites
(45-55 m²) en exclusive suites (55-75 m²) met
ruim terras of balkon en zeezicht • unieke themasuites (70-91 m²) eveneens mogelijk PRIJS •
vanaf € 480 pp/nacht in kamer en ontbijt

ITALIË | ITALIAANSE RIVIÈRA

Villa & Palazzo Aminta
star star star star star
Dit exclusieve hotel, met een mooi
ligging aan het Lago Maggiore, biedt
een prachtig uitzicht over de Borromée
eilanden. U geniet er van een uiterst
elegant en klassiek kader en een
gepersonaliseerde service. Wandel
doorheen de prachtige tuinen, kom tot
rust in de met grotten omgeven Spa en
geniet van de gastronomische keuken
in het gourmet restaurant ‘I Mori’. Dit
hotelpareltje behoort tot de ‘Leading
Hotels of the World’ keten en biedt een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Wellness • Fijnproevers • Kleinschalig •
Moment met twee • Panorama • Tuin

ITALIË | LAGO MAGGIORE

• Stresa

LIGGING • rustige ligging aan het Maggiore
Meer en mooi uitzicht over de Borromée
eilanden • ca. 2 km van het centrum van
Stresa (shuttle 6x per dag) • ca. 60 km van de
luchthaven van Milaan Malpensa en ca. 110
km van Milaan Linate FACILITEITEN • 70
kamers en suites • 5 verdiepingen • gratis wifi
• verwarmbaar zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
tuinen met panoramisch zicht • gratis parking
(met oplaadpunten voor Tesla en Porsche)
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in het
restaurant ’Le Isole’ • 2 à-la-carte restaurants:
‘Le Isole’ (met mooi meerzicht en terras in de
zomer, lokale en internationale keuken; lunch
en diner) en ‘I Mori’ met veranda (lokale en
Italiaanse keuken; diner) • ‘I Principi Bar’ met
snacks, ‘The Winery Bar’ (wijnbar met selectie
kazen en lokale producten) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym)
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fitness • wellnesscenter ‘La Grotta Spa’: ‘Grotta
Camelia’ met stoombad, experience douches,
hydro dompelbad, relaxatieruimte Tegen betaling:
• wellnesscenter ‘La Grotta Spa’: massages
en schoonheidsbehandelingen • kooklessen
en wijnproeverijen • in de omgeving: 7
golfterreinen (o.a. Golf des Iles Borromées op
6 km) LOGIES • alle kamers beschikken over
een badkamer met bubbelbad, haardroger,
flatscreen-tv, telefoon, wifi, minibar (gratis
softdrinks en bier), kluisje, airconditioning
en balkon of terras • alle kamers zijn door het
historische karakter van het gebouw allemaal
verschillend ingericht • superior park kamers
(30 m²) met parkzicht • deluxe kamers (30 m²)
met zijdelings meerzicht en ruimere deluxe
kamers (35 m²) met frontaal meerzicht •
juniorsuites meerzicht (53 m²) met groot terras
met meerzicht PRIJS • vanaf € 172 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Grand Hotel Victoria Concept & Spa
star star star star star
Het Grand Hotel Victoria is het nieuwste
vijfsterren luxehotel aan het Comomeer.
Een iconisch meesterwerk, volledig
gerenoveerd met behoud van de stijl
en de charme van de 19de eeuw en
vermengd met hedendaagse details
om zijn schoonheid te benadrukken.
Gelegen in Menaggio, een paradijselijk
hoekje van het Comomeer, met
zijn betoverende promenade en
prachtig uitzicht. Kom tot rust in de
schitterende en strakke ‘ERRE Spa’
met prachtig binnenzwembad en
talloze behandelingen. De historische
en elegante Villa samen met het
innovatieve en moderne Palazzo bieden
de mogelijkheid om te genieten van een
ontspannen verblijf in dit innovatieve
luxe hotel.

• Menaggio

LIGGING • prachtig gelegen aan het Como
meer • op wandelafstand van het centrum en
promenade van Menaggio • ca. 28 km van
Lugano • ca. 35 km van Como • ca. 85 km
van de luchthaven van Milaan Malpensa en
ca. 96 km van Milaan Linate FACILITEITEN
• 81 kamers en suites (in de historische Villa
en nieuwe Palazzo met elkaar verbonden
door een glazen gang) • gratis wifi • mooi
zwembad (verwarmbaar) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
gratis parking RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in het prachtige ‘Lago Restaurant’
met mooi veranda terras • 2 uitstekende à-lacarte restaurants: ‘Lago Restaurant’ (Italiaanse
keuken met lokale touch; lunch en diner),
trendy ‘1827 Restaurant’ (innovatieve keuken;
diner) • ‘Bar Manzoni’ luxe lounge bar en ‘Bar
Griso’ aan het zwembad met snackservice •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • wellnesscenter ‘ERRE

Spa’ (1200 m²): verwarmd 20 m lang
binnenzwembad, sauna, experience douches
en stoombad Tegen betaling: • wellnesscenter
‘ERRE Spa’: 4 treatment kamers, massages en
schoonheidsbehandelingen • bootexcursies • in
de omgeving: watersporten (kite surfen, zeilen,
kajakken), 18-holes Golf Club Menaggio &
Cadenabbia (ca. 10 min) LOGIES • alle uiterst
hedendaagse kamers met innovatief design
beschikken over een badkamer (douche,
haardroger), flatscreen-tv, telefoon, minibar
(€), kluisje en airconditioning • deluxe kamers
(25-45 m²) met binnenzicht • prestige kamers
(23-27 m²) met parkzicht, eveneens mogelijk
met balkon • executive kamers (30-38 m²)
met parkzicht • junior suites (36-45 m²) met
park- of meerzicht (sommigen met balkon)
• loft junior suites (27-30 m²) met balkon en
meerzicht • verschillende suites (49-90 m²)
eveneens mogelijk PRIJS • vanaf € 155 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Wellness • Centrale ligging • Design •
Fijnproevers • Moment met twee
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Grand Hotel Tremezzo
star star star star star
Dit prachtige en historische Palace hotel
in Belle Epoque stijl ligt vlak aan het
Como meer met een mooi zicht over
Bellagio. Dit familiaal gerund hotel met
een uiterst persoonlijke service biedt
een uitstekende gastronomie, talloze
ontspanningsfaciliteiten waaronder de
prachtige ’T Spa’, 2 unieke zwembaden,
het privéstrand en een schitterend park
van maar liefst 20 ha! De niet te missen
botanische tuinen van Villa Carlotta en
de ferry halte naar o.a. Bellagio liggen
vlakbij het hotel. Een echte aanrader!
Wellness • Centrale ligging • Fijnproevers
• Excellente service • Moment met twee •
Privézwembad • Panorama • Tuin

ITALIË | COMOMEER

• Tremezzina

LIGGING • prachtig gelegen aan het Comomeer
met zicht over Bellagio • op wandelafstand van
ferry stop (naar o.a. Bellagio) en Villa Carlotta
• ca. 30 km van Como • ca. 80 km van de
luchthaven van Milaan Malpensa en ca. 95 km
van Milaan Linate FACILITEITEN • 90 kamers
en suites • gratis wifi • 2 zwembaden: zwembad
in de tuin en drijvend zwembad op het meer
• privézandstrook aan het drijvend zwembad
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • schitterend park (20 ha)
tegen een heuvelflank met mooie panorama’s
• gratis parking • Tegen betaling: • ’T Shop’
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘L’Escale’ • 3 à-la-carte restaurants:
’L’Escale’ (lokale keuken met moderne twist;
diner), ‘La Terrazza Gualtiero Marchesi’ met
mooi terras (Italiaans; diner) en het nieuwe
‘Giacomo Al Lago’ naast het drijvende zwembad
(vis; lunch en diner) • ’T Pizza’ restaurant aan
het zwembad • ‘T Bar’ hotelbar met terras en
zicht over het meer • ‘Dimmidisi’: privédiners
op de meest romantische plekken van het hotel
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • ‘T fitness’ • tennis (1 court) Tegen
betaling: • wellnesscenter ’T Spa’ : infinity
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binnenzwembad met hydromassage, sauna,
stoombad, experience douches, hammam
suite, massages en schoonheidsbehandelingen
• yogastudio • bootexcursies (met 2 privéboten)
• in de omgeving: watersporten (windsurfen,
waterski, zeilen, kajakken), golf (7 terreinen)
LOGIES • alle kamers beschikken over een
badkamer met bad/douche (en aparte douche
in deluxe kamers en (junior)suites), haardroger,
flatscreen-tv, dvd-speler, telefoon, minibar (€),
kluisje en airconditioning • de unieke roopftop
suites liggen op de bovenste verdieping en
bieden een ruim terras met bubbelbad • park
view prestige kamers (35 m²) met parkzicht •
park view deluxe kamers (40 m²) met parkzicht,
sommigen met balkon • lake view prestige
kamers (35 m²) met balkon en meerzicht • lake
view deluxe kamers (40 m²) met jacuzzibad en
aparte douche en balkon met meerzicht • rooftop
junior suites (40 m²) met terras van 20 m² met
bubbelbad en meerzicht • rooftop corner suites
(50 m²) op de hoek gelegen met terras van 23 m²
met bubbelbad en panoramisch zicht • andere
rooftop suites en historische suites (50-110 m²)
eveneens mogelijk PRIJS • vanaf € 282 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Villa d’Este
star star star star star
Dit exclusieve en historische hotel werd
in 1568 gebouwd als buitenverblijf
van kardinaal Tolomeo Gallio en
werd in 1873 verbouwd tot een
schitterend hotel en werd snel dé
favoriete bestemming van de Europese
aristocratie en vele wereldsterren. Het
werd reeds meermaals bekroond voor
de uitzonderlijke service en uitstekende
gastronomie en behoort tot de ‘Leading
Hotels of the World’. Voor een uniek en
koninklijk verblijf aan het romantische
Comomeer en de ideale uitvalsbasis
voor het ontdekken van de talloze
bezienswaardigheden zoals Villa Carlotta
en Villa Balbianello.
Villa • Wellness • Fijnproevers •
Centrale ligging • Excellente service •
Moment met twee • Familie •
Panorama • Tuin

• Cernobbio

LIGGING • prachtig gelegen aan het Comomeer
• op wandelafstand van het centrum van
Cernobbio • ca. 7 km van Como • ca. 67 km
van de luchthaven van Milaan Malpensa en
ca. 83 km van Milaan Linate FACILITEITEN •
152 kamers en suites verdeeld over 2 historische
gebouwen (Cardinal & Queen’s Pavilion) • gratis
wifi • prachtig drijvend zwembad op het meer •
binnenzwembad (verwarmd) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
schitterende 10 ha grote tuinen (toonbeeld
van de Italiaanse Renaissance) • gratis parking
(met 3 oplaadpunten) • Tegen betaling: • boetiek
• juwelier • kapsalon RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Veranda’
met veranda • 2 gerenommeerde à-la-carte
restaurants: ‘Veranda’ (lunch en diner), ‘Grill’
met terras (lokale en mediterrane keuken;
diner) • ‘Sundeck Bar’ (lunch; zomer) en ‘Bar
Canova’ cocktailbar met live piano • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
‘Sporting Club’: uitstekende (Technogym)
fitness, sauna, Turks bad, tennis (8 courts) en
squash (1 court) • watersporten: windsurfen,
zeilen, stand-up paddle, kajakken Tegen
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betaling: • ‘Beauty Center’: schoonheidssalon,
massages en schoonheidsbehandelingen •
waterski • bootexcursies • golf simulator • in
de omgeving: golf (6 terreinen waaronder 18
holes ‘Villa d’Este Golf Club’) KINDEREN •
Gratis: • kinderzwembad LOGIES • alle kamers
beschikken over een badkamer met bad/douche,
haardroger, flatscreen-tv, telefoon, minibar (€),
kluisje en airconditioning • de kamers liggen
verspreid over de ‘Cardinal Building’ (125
kamers) of ‘Queen’s Pavilion’ (27 kamers) en
zijn allen verschillend ingericht • classic kamers
(32-42 m²) met binnenzicht • executive kamers
(30-50 m²) met tuinzicht • deluxe kamers
(35-40 m²) met frontaal meerzicht • superior
kamers (50 m²) op de hoogste verdiepingen met
prachtig meerzicht • junior suites exclusive (5262 m²) met tuinzicht, junior suites lake view (4560 m²) met meerzicht en junior suites lake view
deluxe (45-60 m²) met balkon en meerzicht,
allen voorzien van een ruime open living • suites
(65-75 m²) met aparte living en slaapkamer en
meerzicht • andere suites (80-108 m²) en villa’s:
op aanvraag PRIJS • vanaf € 354 pp/nacht in
kamer en ontbijt

ITALIË | COMOMEER

Aman Venice
star star star star star
Dit recente en exclusieve tophotel van de
gerenommeerde Aman keten ligt aan het
beroemde Canal Grande in de omgeving
van de Rialto brug. Het overweldigende
Palazzo Papadopoli dateert uit de 16de
eeuw en heeft een schitterende tuin ter
beschikking voor de gasten. U komt aan
per boot en geniet onmiddellijk van een
prachtige lobby met indrukwekkende
trap, historische fresco’s en van de
schitterende nobele verdieping met
zijn bar en eetkamers. Voor een uniek
verblijf in dit kleinschalig en exclusief
Aman hotel in het hart van Venetië!
Authentiek • Centrale ligging •
City • Excellente service • Fijnproevers •
Kleinschalig • Moment met twee • Wellness

ITALIË | VENETIË

• Venetië

LIGGING • gelegen in het hartje van Venetië
aan de Grand Canal • ca. 35 min per watertaxi
van de luchthaven van Venetië Marco Polo
FACILITEITEN • 24 kamers en suites • gratis
wifi • mooie tuin en prachtig terras aan het Grand
Canal • ‘Altana’ rooftop terras met 360° zicht •
‘The Salon’ lounge en ‘The Library’ bibliotheek
RESTAURANTS EN BARS • à-la-carte ontbijt in
restaurant ‘Arva’ • 2 à-la-carte restaurants: ‘Arva’
(Italiaanse en lokale keuken; diner) en ‘Cook
the Lagoon’ (degustatiemenu geïnspireerd door
de befaamde chef Norbert Niederkoffler die
enkel werkt met verse streekproducten; diner)
• mogelijkheid tot het privatiseren van ‘The
Palazzo Kitchen’ (tot 10 couverts, lokale keuken
met chef kok die voor de gasten kookt) • ‘The
Canal Garden’ met prachtig terras in de tuin en
aan het Grand Canal (lokale keuken) • ‘The Bar’
met Britse twist met de grootste collectie gins
van Venetië • privé kooklessen ‘Cook the Lagoon’
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eveneens mogelijk • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • prachtige fitness
op de 4de verdieping met panoramisch zicht
Tegen betaling: • schitterende ‘Aman Spa’: 3 spa
suites, massages en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle riante en prachtig ingerichte
kamers in een geraffineerd historisch kader
hebben een badkamer (bad, douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), Nespresso®machine, minibar (€), kluisje, airconditioning
• Palazzo Bedroom kamers (47-77 m²) met
tuinzicht • Palazzo Chamber Alfresco kamers
(49 m²) met unieke fresco’s en tuinzicht • Palazzo
Chamber Luminoso kamers (53-61 m²) met
zijdelings zicht over de Grand Canal • Palazzo
Stanza Canal Grande kamers (57-89 m²) met
prachtige architecturale details en spectaculair
zicht over de Grand Canal • andere kamers en
unieke suites eveneens mogelijk PRIJS • vanaf
€ 525 pp/nacht in kamer en ontbijt

Cipriani, A Belmond Hotel
star star star star star
Welkom in het meest legendarische
en iconische hotel van Venetië van de
gerenommeerde Belmond keten met
een gepriviligieerde ligging op het
Giudecca eiland. Geniet van het unieke
en enige olympische zwembad in
Venetië, de uitstekende gastronomie in
het met een ster bekroonde restaurant
‘Oro’ en van een behandeling in het
luxueuze Casanova Wellness Center. Dit
hotelpareltje ligt temidden van prachtige
tuinen en bevindt zich op slechts 5
minuten varen van het bruisende San
Marco plein.
Fijnproevers • Excellente service •
Moment met twee • Tuin •
Wellness • Authentiek

• Venetië

LIGGING • gelegen op het prachtige Giudecca
eiland • boottransfers naar San Marco (5-10
min) • ca. 10 km van de luchthaven van
Venetië Marco Polo (30 min per watertaxi)
FACILITEITEN • 96 kamers en suites verdeeld
over het Cipriani gebouw of het 15de eeuwse
Palazzo Vendramin • gratis wifi in het hele hotel
• olympisch zoutwater zwembad (verwarmbaar)
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • prachtige tuinen • Tegen
betaling: • boetieks RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet met authentieke en lokale
specialiteiten • 3 à-la-carterestaurants: ‘Oro
Restaurant’ (1 Michelinster), ‘Giudecca 10’
(authentieke trattoria met terras; lunch en
diner) en ‘CIP’s Club’ (dé hotspot aan het water
met lokale specialiteiten; lunch en diner) • ‘Il
Porticciolo Restaurant’ aan het zwembad (met
salades, pizza en grill; lunch) • ‘Il Gabbiano Bar’
aan het zwembad met pianobar • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter ‘Casanova Wellness Center’
in de tuinen: sauna, stoombad en fitness •
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tennis (1 court) Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Casanova Wellness Center’: massages en
schoonheidsbehandelingen • bootexcursies •
in de omgeving: 18-holes Circolo Golf Venezia
(aan het Lido) KINDEREN • Gratis: • ‘Smile
Club’ miniclub (4 t/m 11 jaar, mei tot midden
september) • kinderzwembad LOGIES • alle
kamers beschikken over een badkamer met
bad, (meestal aparte) douche, haardroger,
flatscreen-tv, dvd-speler, telefoon, minibar
(€), kluisje, airconditioning en meestal met
balkon of terras • de kamers liggen in het
Cipriani gedeelte of het Palazzo Vendramin
• Cipriani gedeelte: tuinzicht kamers met
balkon (30-41 m²), lagunezicht kamers (30 m²),
lagunezicht kamers met balkon (30-41 m²),
juniorsuites tuinzicht met balkon (40-50 m²),
juniorsuites zwembadzicht (40-50 m²) en
juniorsuites lagunezicht met balkon (45-55 m²)
• Palazzo Vendramin: kamers met lagunezicht
en zicht over San Marco (40-45 m²) en talloze
unieke suites (60-125 m²) PRIJS • vanaf € 590
pp/nacht in kamer en ontbijt

ITALIË | VENETIË

JW Marriott Venice Resort & Spa
star star star star star
Dit hedendaagse en schitterende JW
Marriott Venice ligt prachtig gelegen
op het privé eiland Isola delle Rose.
Het is het ideale toevluchtsoord en
resort voor wie wilt ontsnappen aan de
drukte van de stad: een oase van rust
met prachtige tuinen, olijfgaarden en
talloze ontspanningsmogelijkheden.
Een gratis watershuttle brengt u in
slechts 20 min. naar het San Marco
plein. U geniet er van een uitstekende
gastronomie in één van de verschillende
(bekroonde) restaurants en van één
van de mooiste en best uitgeruste Spa’s
van Venetië. U hebt de keuze uit vele
hedendaagse kamers en suites gelegen
in het hoofdgebouw of in één van de
verschillende moderne gebouwen in het
domein, zelfs mogelijk met een privé
plonsbad!
Wellness • Familie • Villa • Fijnproevers •
Sterrenchef • Rooftopbar • Panorama
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• Venetië

LIGGING • gelegen op het privé eiland van Isola
delle Rose • gratis bootshuttle naar het centrum
(vlakbij San Marco plein; 20 min. varen) • ca.
40 min per watertaxi van de luchthaven van
Venetië Marco Polo
FACILITEITEN • 266
kamers en suites verdeeld over verschillende
gebouwen (hoofdgebouw, La Residenza,
L’Uliveto, La Maisonette en Villa Rose) •
gratis wifi • 2 mooie zwembaden: familiaal
zwembad en prachtig rooftop infinity zwembad
op de 4de verdieping (adults only) • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • schitterende tuinen (meer dan 100
olijfbomen) en moestuinen RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in het restaurant
’Cucina’ • 3 à-la-carte restaurants: ‘Cucina’
(Italiaanse pizzeria, zomer;
diner), ‘Sagra
Rooftop’ met prachtig zicht over het park en
Venetië (sharing concept, Italiaans; diner),
exclusieve ‘Fiola at Dopolavaro Restaurant’
(gastronomische
keuken
olv
Michelin
sterrenchef; diner) • ‘Giardino’ restaurant
aan het familiale zwembad (lunch) • ‘Rose
Lounge Bar’ (cocktails, met lichte maaltijden),
‘Sagra Poolside Bar’ op de 4de verdieping met
prachtig zicht • ‘Dispensa Delicatessen’ shop
(met eveneens koffies en gebak) • roomservice
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
prachtige (Technogym) fitness Tegen betaling:
• schitterende ‘JW Venice Spa’ (1750 m²):
vitality binnen- en buitenzwembad, experience
douches, diverse sauna’s, hamam, massages
en schoonheidsbehandelingen • yoga en
meditatielessen • ‘Sapori Cooking Academy’ met
diverse kooklessen, olijfolie- en wijndegustaties
KINDEREN • Gratis: • miniclub (4 t/m 11
jaar, 10:00-18:00) LOGIES • alle prachtige en
hedendaagse ingerichte kamers hebben een
badkamer (bad en/of douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje, airconditioning en meesten met balkon
of terras • Hoofdgebouw met deluxe kamers
(30 m²), junior suites (45 m²) met open living,
studio suites (60 m²) en premium suites (93 m²)
met aparte living en slaapkamer • La Residenza
gedeelte met 12 kamers (min. 28 m²) met
deluxe kamers met privé patio en toegang tot de
tuin, kamers en suites eveneens mogelijk met
privé plonsbad • L’Uliveto gedeelte met deluxe
kamers (28 m²) en suites (60 m²), meestal met
toegang tot de tuin • La Maisonette gedeelte
met prachtige (duplex) loft suites (55 m²) met of
zonder privé plonsbad PRIJS • vanaf € 210 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Almar Jesolo Resort & Spa
star star star star star
Dit hedendaagse en elegante
strandresort is ongetwijfeld het meest
luxueuze hotel van het populaire en
levendige Lido di Jesolo. Het moderne
hotel, lid van ‘Healing Hotels of the
World‘, belichaamt vrije tijd, wellness
en sport dankzij de schitterende en
uitgestrekte Spa met talloze massages
en schoonheidsbehandelingen. Kom
tot rust aan het schitterende zwembad
of het al even schitterende privé
zandstrand. Het vormt eveneens de
perfecte uitvalsbasis voor een daguitstap
naar Venetië!
Mooi strand • Moment met twee •
Wellness • Centrale ligging

• Lido di Jesolo

LIGGING • gelegen aan het strand van Lido di
Jesolo • ca. 45 km van het historische centrum
van Venetië • ca. 35 km van de luchthaven
van Venetië Marco Polo FACILITEITEN • 195
kamers en suites • gratis wifi • schitterend 70 m
lang zwembad (verwarmbaar, deels overdekt
door glazen structuur) • prachtig privé strand
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Mediterra’ • prachtig à-la-carte
restaurant ‘Mediterra’ met open keuken en
ruim aanbod wijnen (mediterraans; diner) •
‘The LightBlue Bar’ vlakbij het zwembad (met
lichte maaltijden en snacks; lunch) • ‘The River
Lounge Bar’ (met lichte maaltijden, afternoon
tea, cocktails, etc) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • uitstekende fitness
• fantastische ‘Almablu Wellness & Spa’
(2000 m²): 3 sauna’s, 3 stoombaden, jacuzzi van
48 m², ijskamer, experience douches, Kneipp
therapie baden met jets en relaxatieruimte
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• vele groepslessen op vaste tijdstippen (Tai
Chi, pilates, yoga etc; mits reservatie) Tegen
betaling: • ‘Almablu Wellness & Spa’ (2000 m²):
9 treatment kamers, talloze unieke massages
en schoonheidsbehandelingen • privé lessen
(Tai Chi, pilates, yoga etc) • omgeving: 18-holes
Jesolo Golf (op 5 km) en watersporten LOGIES
• alle ruime, strakke en luxueuze kamers in
designstijl hebben een badkamer (bad of douche
(beiden in suites), haardroger), flatscreen-tv,
telefoon, wifi (gratis), thee-en koffiefaciliteiten,
minibar (€), kluisje, airconditioning en ruim
balkon of terras • superior kamers (37 m²) met
tuinzicht of lateraal zeezicht • deluxe kamers
(40 m²) met frontaal zeezicht • family deluxe
kamers bestaande uit 2 connecting deluxe
kamers • junior suites (52 m²) met ruime open
zithoek en frontaal zeezicht • prestige suites
(72 m²) met aparte slaapkamer, living en ruim
terras met frontaal zeezicht • andere suites
(110-170 m²) eveneens mogelijk PRIJS • vanaf
€ 85 pp/nacht in kamer en ontbijt
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MarePineta Resort
star star star star star
Dit volledig gerenoveerde iconische
luxe hotel ligt rustig te midden van
een prachtig pijnbomenbos op enkele
stappen van een schitterend privé
zandstrand met een luxueuze en toffe
beachclub. Het stijlvolle hedendaagse
interieur is een voltreffer en de kamers
liggen verspreid in het historische Casa
Madre uit 1927 (en gerenoveerd in 2016)
of in de Villa Regina, gerestyled in 2017!
Voor een top strandvakantie aan de
Adriatische kust!
Design • Familie • Mooi strand •
Moment met twee • Tennis • Tuin
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• Milano Marittima

LIGGING • rustig gelegen aan het prachtige
zandstrand • ca. 500 m van het centrum
van Milano Marittima • ca. 103 km van de
luchthaven van Bologna FACILITEITEN • 165
kamers en suites • gratis wifi • mooie tuinen
met pijnbomen • mooi 33 m lang zwembad
(verwarmbaar) • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • prachtige
MarePineta Beach Club met restaurant en bar
(gratis 2 ligbedden en parasol per kamer van de
3de tot de 8ste rij) • Tegen betaling: • parking (€ 15
per dag), garage (€ 24 per dag) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘The
Cube’ • 2 prachtige à-la-carte restaurants: ‘The
Cube’ (show cooking en à la carte; diner) en het
hedendaagse strandrestaurant ‘Sabbie’ (verse
en lokale keuken; lunch en do-zat eveneens
voor diner) • ‘Sabbie’ bar aan het strand met
ruim terras en ‘Lounge Bar’ met terras in de
tuin en aan het zwembad • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym)
fitness Tegen betaling: • Spa: massages en
schoonheidsbehandelingen • ‘Sporting Club’:
tennis (8 courts), padel (3 courts) • omgeving:
golf, watersporten KINDEREN • Gratis: •
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kinderzwembad • miniclub aan het strand (4 t/m
11 jaar, juni t/m augustus) LOGIES • alle mooie
en hedendaagse kamers hebben een badkamer
(bad of douche of beiden in sommige kamers,
haardroger), flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis),
thee-en koffiefaciliteiten, minibar (€), kluisje
en airconditioning • de kamers liggen in het
het historische Casa Madre (1927), volledig
gerenoveerd in 2016 met nieuwe en exclusieve
Lissoni kamers of in Villa Regina • Casa Madre:
• premium kamers (18 m²) • premium kamers
zeezicht (18 m²) met balkon • deluxe kamers
(30 m²) zonder balkon zijn ruimer • deluxe
family kamers (30 m²) met 2 dubbele bedden,
bad en douche en balkon • executive Lissoni
kamers (22 m²) in warme design stijl met ruime
inloopdouche en balkon • junior suites Lissoni
(30-40 m²) met open living en ruim balkon •
Villa Regina: • classic kamers (23-26 m²) op het
gelijkvloers of eerste verdieping met balkon •
superior kamers (25-28 m²) op de 2de, 3de of
4de verdieping met balkon met zwembad- of
tuinzicht • appartament kamers (40-50 m²) met
2 slaapkamers, 1 badkamer en balkon PRIJS •
vanaf € 104 pp/nacht in kamer en ontbijt

Versilia Lido, UNA Esperienze
star star star star
Dit hedendaagse en luxueuze resort
is gelegen aan de Toscaanse Rivièra,
op slechts 4 km van het centrum van
Viareggio en 10 km van de mondaine
badplaats Forte dei Marmi. Het hotel,
omgeven door een mooie groenzone
met pijnbomen, baadt in het licht en
biedt talloze ontspanningsfaciliteiten. De
mooie stranden en beach clubs liggen
vlakbij. Voor een ontspannen verblijf voor
zowel koppels als families met kinderen
in een uiterst hedendaags hotel.
Familie • Wellness • Design • Mooi strand

• Lido di Camaiore

LIGGING • op wandelafstand van het strand
• ca. 4 km van het centrum van Viareggio • ca.
10 km van het mondaine Forte dei Marmi • ca.
38 km van de luchthaven van Pisa • ca. 95 km
van de luchthaven van Firenze FACILITEITEN
• 99 kamers en suites • gratis wifi • groenzone
met pijnbomen • zwembad (25 m lang) •
binnenzwembad • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in het
restaurant ‘Versilia Garden Bar & Restaurant’ •
2 à-la-carte restaurants: ‘Versilia Garden Bar &
Restaurant’ (Italiaanse en Toscaanse keuken;
lunch en diner) en ‘Versilia Roof Bar & Restaurant’
met rooftop terras (vis; diner) • ‘Versilia Pool Bar
& Restaurant’ met snacks en lichte maaltijden •
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roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• Technogym fitness • fietsen • wellnesscenter
‘Wellness Center’: binnenzwembad met
hydrotherapie, experience douches, sauna en
stoombad • tennis (2 courts) Tegen betaling: •
massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: ‘Versilia Golf’ 18 holes (20 min)
LOGIES • alle kamers met veel daglicht hebben
een badkamer met bad of douche, haardroger,
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje, airconditioning en ruim balkon of terras
• superior kamers (20-25 m²) met zijdelings
zeezicht • junior suites (45 m²) en ruimere
junior suites deluxe (52 m²) met aparte living
en dubbel terras PRIJS • vanaf € 88 pp/nacht in
kamer en ontbijt
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Hotel Savoy, a Rocco Forte Hotel
star star star star star

Villa Cora

• Firenze

star star star star star

Dit prachtige boetiekhotel van de gerenommeerde Rocco Forte keten
werd recent volledig vernieuwd en ligt in het hart van de stad, aan de
Piazza della Repubblica. Vlakbij liggen de Koepel van Brunelleschi, de
Uffizi galerij en de Ponte Vecchio alsook de modewijk met de Via de
Tornabuoni, de meest elegante straat van Firenze sinds de Renaissance,
gekenmerkt door de beste ontwerpers van haute couture en juwelen.

• Firenze

Villa Cora is een luxueus hotel in een prachtige 19de eeuwse
aristocratische villa omgeven door een eeuwenoud 900 m² groot park
met zicht over de Boboli Tuinen en ligt aan de rand van het historische
centrum van Firenze (gratis shuttle).
Het hotel heeft een schitterend park, (verwarmd) zwembad en een
‘BENé Spa’ (met o.a. sauna, hamam, dompelbad en massages). Het
uitstekende restaurant ‘Le Bistrot’ met terras biedt een lokale en
Italiaanse keuken voor zowel lunch als diner en u heeft de keuze uit 4
schitterende bars waaronder de ‘Bellevue Roof Terrace’ met mooi zicht
over Firenze.

In het uitstekende à-la-carte restaurant ‘Irene Bistro’ in retro-chic bistro
stijl worden Italiaanse en seizoensgebonden specialiteiten geserveerd,
alsook een uitstekend ontbijtbuffet. ’s Middags kan u er ook terecht
voor een afternoon tea en geniet u van het mooie buitenterras met
zicht over de Piazza.

De 44 uiterst elegante en prachtige kamers en suites liggen verspreid
over 3 connecterende gebouwen en beschikken over een badkamer in
Carrara marmer (bad of douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
wifi (gratis), minibar (€), kluisje en airconditioning.

De 80 elegante kamers (min. 25 m²) en suites (min. 35 m²) zijn een
mix van klassieke en hedendaagse stijl en hebben een badkamer (bad
of douche, haardroger), thee-en koffiefaciliteiten (op aanvraag), wifi
(gratis), flatscreen-tv, telefoon, minibar (€), kluisje en airconditioning.

Het hotel biedt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en behoort
tot de ‘Leading Hotes of the World’. Kortom, een echte aanrader en
oase van rust vlakbij het centrum!

PRIJS • vanaf € 235 pp/nacht in kamer en ontbijt

PRIJS • vanaf € 166 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Villa La Massa
star star star star star
Dit schitterende en historische hotel is
een voormalig 13de eeuws landhuis van
een aristocratische familie en is rustig
gelegen in een prachtig 10 ha groot
park aan de oevers van de Arno rivier
en het hart van de Chianti regio. Het
hotel voorziet tevens een gratis shuttle
naar het centrum van Firenze (Ponte
Vecchio). Kom tot rust aan het prachtige
en nieuwe zwembad of herbron in de
‘Arno Spa’. Het hotel, lid van ‘Leading
Hotels of the World‘, is een echt pareltje
en aanrader! De ideale uitvalsbasis
voor een bezoek aan Firenze en de
schitterende Chianti regio.
Kleinschalig • Wellness • Authentiek
• Excellente service • Fijnproevers •
Natuurdecor • Tuin

• Firenze

LIGGING • prachtig gelegen aan de oevers van
de Arno rivier • ca. 8 km van het centrum van
Firenze (gratis shuttle naar Ponte Vecchio, 15-20
min rijden) • ca. 15 km van de luchthaven van
Firenze FACILITEITEN • 51 kamers en suites
verdeeld over 5 historische gebouwen • gratis
wifi • prachtig en nieuw zwembad (verwarmbaar)
met zicht over de heuvels • schitterende tuinen
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • privé kapel • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • uitstekend
ontbijtbuffet met vele lokale specialiteiten in het
restaurant ‘Il Verrocchio’ met prachtig terras
en zicht over de Arno • gastronomisch à-lacarterestaurant ‘Il Verrocchio’ met Italiaanse en
mediterrane specialiteiten (diner) • nieuwe en
informele ‘L’Oliveto Bistrot & Pool Bar’ vlakbij
het zwembad met Toscaanse en Italiaanse
specialiteiten (lunch) en met op woensdagavond
tijdens de zomermaanden ‘Summer Lounge’
met gourmet pizza’s en live music • klassieke
‘Medicean Bar’ met 19de eeuwse fresco’s, ‘The
Wine Cellar’: prachtige 15de eeuwse wijnkelder
met wijndegustaties (€) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter ‘Arno Spa’: Turks stoombad,
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sauna, experience douches, hydromassage bad
• vernieuwde fitness • fietsen, mountainbike
• in de omgeving: tennis (6 courts, op 500
m) Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Arno Spa’:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
• kooklessen, degustaties (van wijn en de
terplaatse gemaakte olijfolie), privé yogalessen
• in de omgeving: 18-holes Ugolino Golf Club
(10 km) en paardrijden KINDEREN • Gratis: •
kindergedeelte aan het zwembad LOGIES • alle
prachtige en met veel smaak ingerichte kamers
(min. 30 m²) hebben een badkamer (bad of
douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon, wifi
(gratis), minibar, kluisje, airconditioning en
balkon of terras • de kamers liggen verspreid
over 5 gebouwen: de kamers in het 16de eeuwse
‘Noble Villa’, 15de eeuwse ‘The Mill’ en 19de
eeuwse ‘Villino’ zijn klassieker ingericht met
een uitgesproken Renaissancekarakter en de
kamers in ‘Casa Colonica’ en ‘La Limonaia’ zijn
volledig vernieuwd in een warme Toscaanse en
hedendaagse stijl • door het historische karakter
van de gebouwen zijn alle kamers verschillend
ingericht en bieden ze zicht over het park, de
heuvels of de Arno rivier PRIJS • vanaf € 252
pp/nacht in kamer en ontbijt

ITALIË | TOSCANE

Villa San Michele, A Belmond Hotel
star star star star star
Het exclusieve Belmond Villa San
Michele behoort ongetwijfeld tot één van
de meest exclusieve hotels van Italië. Dit
voormalige 15de eeuwse Franciscaner
klooster ligt in de heuvels van Fiesole en
biedt een adembenemend uitzicht over
Firenze. De voorgevel, toegeschreven
aan Michelangelo, wordt omringd door
prachtige en uitgestrekte tuinen (vol
met citroenbomen en geurige rozen)
die ooit door de de broeders werden
onderhouden. Ontspan na een drukke
dag aan het zwembad of geniet van een
prachtige zonsondergang tijdens het
aperitief. Kortom, voor een uniek verblijf
vlakbij Firenze!
Kleinschalig • Wellness • Fijnproevers •
Moment met twee • Panorama •
Natuurdecor • Tuin
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• Firenze

LIGGING • rustige ligging met prachtige zichten over de wijde omgeving • ca. 15 min. van
Firenze (shuttle) • ca. 10 km van de luchthaven
van Firenze FACILITEITEN • 45 kamers en
suites • in voormalig 15de eeuws Franciscaner
klooster met prachtige tuinen • gratis wifi in het
hele hotel • 25 m lang zwembad (verwarmbaar) •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • schitterende tuinen • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
‘Loggia Restaurant’ met terras • à-la-carterestaurant ‘Loggia Restaurant’ (lokale specialiteiten met
moderne twist; lunch en diner) • ‘Pool Restaurant’
met lichte maaltijden en pizza’s (lunch) • ‘Cloister
Bar’ met ’s avonds live piano (met snacks) •
‘Garden Bar’ met live piano gelegen in de tuin en
omgeven door citroenbomen • ‘Cookery School’
met kooklessen • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• wellnesscenter ‘Salus Regena Wellness Suite’
met massages en schoonheidsbehandelingen
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(eveneens mogelijk in de tuin) • in de omgeving:
tennis (op ca. 5 km), 18-holes Golf Club Ugolino
(ca. 30 min) KINDEREN • Tegen betaling: • ‘Kids’
Concierge’ met talloze activiteiten voor families
met kinderen LOGIES • alle kamers beschikken
over een badkamer met bad (sommigen met
aparte douche), haardroger, flatscreen-tv, telefoon, minibar (€), kluisje, airconditioning en zijn
allen verschillend ingericht • de kamers liggen in
het oorspronkelijk klooster en de (junior) suites
in de prachtige tuinen • classic kamers (26-32 m²)
met binnenzicht • superior kamers (30-40 m²)
met patio zicht of zicht over de wijde omgeving
• deluxe kamers (28-40 m²) met adembenemend
zicht over Firenze of de tuinen • superior junior
suites (50-55 m²), executive junior suites (4855 m²) en ruimere deluxe junior suites (58-65 m²)
met ruimere badkamer en terras met tuinzicht •
verschillende suites (50-70 m²) en villa (200 m²)
eveneens mogelijk PRIJS • vanaf € 430 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Castello di Casole, A Belmond Hotel
star star star star star
Dit exclusieve hotel van de
gerenommeerde Belmond keten ligt
op slechts een uur van Firenze en 30
min van Siena. Het hotel is gevestigd
in een prachtig gerestaureerd 10de
eeuws kasteel, oorspronkelijk eigendom
van de adellijke Bargagli familie van
Siena. Het behoort tot de grootste
privélandgoederen van Italië. Het hotel
biedt dankzij de ligging op een heuveltop
adembenemende zichten over het
Toscaanse landschap en wordt omgeven
door schitterende tuinen en wijngaarden
waar o.a. de Brunello di Montalcino
wordt geproduceerd.
Kleinschalig • Wellness • Excellente service •
Fijnproevers • Panorama • Tuin

• Casole d’Elsa

LIGGING • rustige ligging met zicht over het
heuvellandschap in hartje Toscane • ca. 28
km van San Gimignano • ca. 34 km van Siena
• ca. 62 km van Firenze • ca. 77 km van de
luchthaven van Firenze FACILITEITEN • 39
kamers en suites • gratis wifi in het hele hotel
• ruim infinity zwembad (verwarmbaar) • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • schitterende tuinen • wijngaarden
rondom het hotel waar de bekende Brunello di
Montalcino wordt geproduceerd • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
‘Tosca Restaurant’ • à-la-carterestaurant ‘Tosca
Restaurant’ (organische en verse keuken met
Toscaanse specialiteiten; lunch en diner) •
informeel restaurant ‘Emporio del Castello’
(pizza’s en charcuterie/kaas; lunch) • ‘Bar
Visconti’ met terras • ‘Pool Bar’ aan het zwembad
met adembenemend zicht • ‘Wine Cellar’ met
een rijke collectie lokale en Italiaanse wijnen met
dagelijks wine tastings (op aanvraag) • kooklessen
eveneens mogelijk • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym)
fitness Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Essere
Spa’ in de voormalige wijnkelders: 7 treatment
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rooms, stoombad, zwembad, massages en
schoonheidsbehandelingen • mountainbikes,
elektrische fietsen, tandem en vintage fietsen
• talloze activiteiten (o.a. wandeltochten, jeep
safari’s, truffel hunting, kooklessen) KINDEREN
• Tegen betaling: talloze activiteiten LOGIES • alle
kamers beschikken over een badkamer met bad
(sommigen met aparte douche), haardroger,
flatscreen-tv, dvd-speler, telefoon, minibar (€),
kluisje, airconditioning en zijn allen verschillend
ingericht • deluxe kamers (34-44 m²) • deluxe
junior suites (45-50 m²) en ruimere executive
junior suites (50-65 m²) met ruime zithoek
• Grandiosa suites (70-90 m²) met aparte
slaapkamer, living en zicht over de binnentuin
of panoramisch zicht • Limonaia (duplex) suites
(75 m²) in apart gebouw met living (verdieping)
en slaapkamer op het gelijkvloers met directe
toegang tot het terras met tuin • Oliveto suites
(90 m²) op 5 min stappen van het hoofdgebouw
en in een hedendaagse Italiaanse stijl met ruime
living, aparte slaapkamer en riant 40 m² groot
terras met tuin • verschillende suites (78-98 m²)
eveneens mogelijk PRIJS • vanaf € 251 pp/nacht
in kamer en ontbijt
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Toscana Resort Castelfalfi
star star star star star
Dit uitgestrekte hoteldomein ligt
te midden van 1100 ha groot privé
landgoed met schitterende wijngaarden,
olijfgaarden en meren ligt in het hartje
van Toscane op slechts 22 km van
het pittoreske San Gimignano. Het
middeleeuwse dorpje werd gerenoveerd
en heropende in 2007 als het Toscana
Resort Castelfalfi. Het resort omvat
het kasteel in een hedendaagsere en
elegante stijl (met o.a.120 luxueuze
kamers en Spa), een 15de eeuwse kerk
en het historische tabakspakhuis dat
nu 31 traditionele kamers herbergt. Het
resort is een bestemming op zich met
talloze faciliteiten: een schitterend 27
holes golfbaan, uitgestrekte Spa en 4
uitstekende restaurants met de nadruk
op de Italiaanse en Toscaanse keuken.
Fijnproevers • Moment met twee •
Panorama • Natuurdecor • Tuin • Wellness
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• Montaione

LIGGING • rustig gelegen in een uitgestrekt
domein • ca. 22 km van San Gimignano • ca.
50 km van de luchthaven van Pisa • ca. 60 km
van de luchthaven van Firenze FACILITEITEN
• 151 kamers en suites • schitterend domein
van 1100 ha met 25 ha wijngaarden • gratis
wifi • buggyservice binnen het resort • mooi
zwembad met panoramisch zicht omgeven
door uitgestrekte groenzones • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘La Via
del Sale’ • 4 à-la-carte restaurants : ‘La Via
del Sale’ met panoramisch zicht (regionale
en internationale keuken; diner), ‘La Rocca’
(gastronomische Toscaanse keuken; diner),
‘Il Rosmarino’ (traditionele Trattoria met
pizzeria; lunch en diner) en nieuwe ‘Country
Clubhouse’ aan de golf (met lichte maaltijden
en Toscaanse specialiteiten; lunch en diner)
• restaurant ‘Ecrù’ met lichte maaltijden
en patisserie en ‘Giglio Blu’ poolbar met
lichte maaltijden • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • uitstekende
‘La Spa’ (1000 m²): mooi binnenzwembad
en (verwarmd) buitenzwembad, sauna,
stoombad, experience douches • fitness •
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groepslessen yoga • fietsen Tegen betaling: •
massages
en
schoonheidsbehandelingen
• yoga, pilates • tennis (2 courts) • talloze
activiteiten:
paardrijden,
wandeltochten,
bezoek aan de wijngaarden, kooklessen,
wijn- en olijfoliedegustaties • schitterende
golffaciliteiten: ‘Country Clubhouse’ met 2
golfbanen: 18 holes ‘Mountain Course’ en 9
holes ‘Lake Course’ LOGIES • alle kamers
hebben een badkamer (douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, Espresso-apparaat, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje en airconditioning
• kamers in het historische gedeelte met
klassiekere kamers in Toscaanse stijl: classic
kamers (17-21 m²), ruimere superior kamers
(26-33 m²) en premium kamers (32-54 m²) met
ruime halfopen zithoek • hoofdgebouw met
uiterst elegante kamers en perfecte combinatie
van traditionele en moderne accenten: • deluxe
kamers (29 m²) en ruime prestige kamers (max
43 m²) • deluxe view kamers (29-34 m²) en ruime
prestige view kamers (29-51 m²) met prachtig
zicht over het weidse landschap • schitterende
executive view kamers (34-41 m²) in lichtere
kleuraccenten met ruimere badkamer (aparte
douche en bad) en prachtig zicht PRIJS • vanaf
€ 122 pp/nacht in kamer en ontbijt

Castel Monastero Tuscan Retreat & Spa
star star star star star
Castel Monastero, oorspronkelijk een
11de eeuws middeleeuws dorpje en
voormalig klooster, is uitgegroeid tot
een verfijnd resort en een echt Toscaans
toevluchtsoord. Het hotel, lid van
‘Leading Hotels of the World’, behoort
ongetwijfeld tot de tophotels in Toscane.
De kamers zijn een eerbetoon aan de
rustieke elegantie en harmonie van de
oude muren - het restauratieproject heeft
de charme van de Toscaanse woningen
behouden en elementen van hedendaags
design toegevoegd, met volledig respect
voor de plaatselijke cultuur en met
bijzondere aandacht voor het milieu. Het
resort ligt in een groene omgeving en
biedt vanuit elke hoek een spectaculair
uitzicht op de wijngaarden, de Piazza en
de tuinen rondom.

• Castelnuovo Berardenga

LIGGING • rustig gelegen in een groene
omgeving en omgeven door wijngaarden • ca.
23 km van Siena • ca. 95 km van de luchthaven
van Firenze • ca. 155 km van de luchthaven
van Pisa FACILITEITEN • 73 kamers en suites
• gratis wifi • mooie tuinen • 3 heel mooie
zwembaden op verschillende niveaus • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant
‘Contrada’ • 2 uitstekende à-la-carte restaurants:
gastronomische restaurant ‘Contrada’ met terras
(Italiaanse en Toscaanse keuken; diner) en het
prachtige ‘La Cantina’ in de gewelfde wijnkelders
uit de 13de eeuw (met Toscaanse specialiteiten;
lunch en diner) • 2 bars • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym) fitness
• tennis (1 court) Tegen betaling: • fantastische en
gerenommeerde Spa (1000 m²): sauna, hamam,
experience douches, 2 binnenzwembaden

(waarvan één uniek zwembad met hoog
zoutconcentratie gehalte met revitaliserende en
spierontspannende eigenschappen), 8 treatment
kamers en talloze massages en behandelingen
• yoga • vele activiteiten (o.a. kooklessen,
wijndegustaties, ballonvaarten) LOGIES •
alle riante en elegante kamers in een warme
hedendaagse stijl in harmonie met de Toscaanse
tradities hebben een ruime badkamer (meestal
bad en aparte douche, haardroger), flatscreen-tv,
telefoon, wifi (gratis), thee-en koffiefaciliteiten,
minibar (€), kluisje, airconditioning en zicht
over de tuinen, wijngaarden of Piazza • superior
kamers (28-30 m²), deluxe kamers (32-42 m²)
of ruimere prestige kamers (42-50 m²) • junior
suites (51-61 m²) met open living en junior
suites Piazza (51-61 m²) gelegen rondom de
Piazza • executive suites (62-70 m²) met aparte
living en slaapkamer PRIJS • vanaf € 250 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Wellness • Authentiek • Excellente service
• Fijnproevers • Moment met twee •
Natuurdecor • Tuin
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Il Falconiere Relais & Spa
star star star star star
Dit uiterst charmante en kleinschalige
familiaal geleide hotel beantwoordt
moeiteloos aan de 5 ‘C’ filosofie van
Relais & Châteaux: calme, charm,
courtesy, character & cuisine. Dit
pareltje is een echte must: een
schitterend landgoed in de heuvels
omgeven door veel groen, olijfgaarden
en tevens de gereputeerde Baracchi
wijngaarden. De ideale uitvalsbasis voor
het ontdekken van de vele Toscaanse
steden: Montepulciano (40 min),
Arezzo (40 min), Perugia (60 min) en
Sienna (60 min). U geniet hier van een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
en een fantastische keuken in het met
een Michelinster bekroonde restaurant
‘Il Falconiere’ van chef Silvia Baracchi.
Kortom, een echte aanrader!

LIGGING • prachtig gelegen in de heuvels
omgeven door mooie tuinen • ca. 4 km van
Cortona • ca. 110 km van de luchthaven van
Firenze FACILITEITEN • 31 kamers en suites
verdeeld over de 17de eeuwse Villa, de Kapel, het
Spa gedeelte en het recente Vineyard gebouw •
gratis wifi • mooi zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
prachtige tuinen, wijngaarden met panoramisch
zicht • gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in het restaurant ‘Il Falconiere’
• gastronomisch restaurant ‘Il Falconiere’ (1
Michelinster; lunch en diner) met panoramisch
terras • wijnkelder (met degustaties) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • wellnesscenter ‘Thesan
Spa’ (mits reservatie): stoombad, sauna,
experience douches en hydromassage zwembad

Kleinschalig • Wellness • Authentiek •
Excellente service • Sterrenchef • Tuin •
Panorama • Natuurdecor
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• Cortona

242

(binnen & buitengedeelte) Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘Thesan Spa’: massages en
schoonheidsbehandelingen
•
kooklessen
en wijnproeverijen LOGIES • alle kamers
beschikken over een badkamer met douche,
haardroger,
theefaciliteiten,
flatscreen-tv,
telefoon, minibar (€), kluisje, airconditioning
en meestal met balkon of terras met toegang tot
de tuin • alle kamers zijn door het historische
karakter van de gebouwen allemaal verschillend
ingericht, sommige kamers werden reeds
volledig vernieuwd • classic kamers (25 m²) in
heel klassieke Toscaanse stijl • deluxe kamers
(30 m²) in romantische stijl • junior suites (40 m²)
met Nespresso®-apparaat en ruime zithoek •
suites (55 m²) met Nespresso®-apparaat, aparte
living en slaapkamer PRIJS • vanaf € 137 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Hotel Le Fontanelle
star star star star star
Hotel Le Fontanelle is een echt pareltje
verscholen in de schitterende Chianti
regio en biedt een uitstekende en
persoonlijke service. Deze voormalige
boerderij met verschillende bijgebouwen
dateert uit de 13de eeuw en werd vanaf
1999 jarenlang gerenoveerd tot deze
‘juweel van de Chianti’ waar u geniet van
een huiselijke sfeer, op en top Toscaanse
kamers en een schitterende keuken.
De ligging is werkelijk uniek en overal
geniet u van adembenemende uitzichten
over de prachtige botanische tuin of
de uitgestrekte wijnvelden. Een echte
aanrader!
Authentiek • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee •
Natuurdecor • Panorama •
Tuin • Wellness

• Castelnuovo Berardenga

LIGGING • rustig gelegen in mooie tuin
met prachtig zicht over de wijngaarden en
heuvellandschap • uitgestrekte wijngaarden
rondom het hotel met ‘Vallepicciola Winery’ op
ca. 5 minuten (6000 m²; met productie van 12
wijnen) • ca. 20 km van Siena • ca. 90 km van
de luchthaven van Firenze FACILITEITEN • 36
kamers en suites • gratis wifi • 2 ha tuinen met
aangenaam zwembad • mooi binnenzwembad
met jacuzzi (verwarmd) en veel lichtinval • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt in restaurant ‘La Colonna’ • à-lacarte restaurant ‘La Colonna’ met panoramisch
zicht (Toscaanse en Italiaanse keuken; diner) •
‘The Belvedere Terrace’ restaurant in openlucht
tijdens de zomermaanden • ‘Al Fresco Pool
Bar’ in openlucht aan het zwembad (lichte
maaltijden; lunch) • gezellige lounge bar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
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• fitness • kleine wellness met sauna,
hamam, jacuzzi • mountainbikes Tegen betaling:
• massages en schoonheidsbehandelingen
• e-bikes • bezoek aan de wijnkelders en
wijndegustaties • in de omgeving: 18-holes golf
(35 km) LOGIES • alle uiterst stijlvolle kamers in
klassieke en warme Toscaanse huisstijl hebben
een badkamer (bad en/of douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje en airconditioning • classic kamers (2228 m²) met tuinzich of zicht over de wijngaarden
• prestige kamers (25-30 m²) gelegen in een
apart gebouw vlakbij het zwembad met privé
tuintje • geraffineerde deluxe kamers (30-40 m²)
met zithoek en zicht over de tuin of wijngaarden
• junior suites (30-40 m²) met open living en
prachtig terras met zicht over de wijngaarden
• schitterende suites (45-50 m²) met aparte
slaapkamer, living en privé tuin PRIJS • vanaf
€ 202 pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:
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Hotel de la Ville,
a Rocco Forte Hotel
star star star star star

Hotel de Russie,
a Rocco Forte Hotel

• Rome

star star star star star

• Rome

Dit prachtige boetiekhotel van de gerenommeerde Rocco Forte keten
opende in 2019 de deuren na een meer dan 2 jaar lange renovatie! Dit
18de eeuwse Palazzo werd omgetoverd tot één van de meest levendige
hotels van Rome en ligt aan de Spaanse Trappen aan het iconische Via
Sistina, ideaal gelegen om Rome te voet te verkennen.

Dit exclusief luxehotel ligt aan de Piazza del Popolo vlakbij de Spaanse
Trappen. Het hotel weerspiegelt een elegant klassieke en rustgevende
atmosfeer met hedendaagse toetsen. De prachtige, sfeervolle tuin
(‘Secret Garden’) is uniek en vormt een sublieme smaakmaker voor
het mooie terras van het uitstekende restaurant ‘Le Jardin de Russie’.

Het uitstekende à-la-carte restaurant ‘Mosaico’, o.l.v. sterrenchef Fulvio
Pierangelini, heeft een prachtige patio en terras en hier kan u naast
het ontbijt (buffet) ook terecht voor à-la-carte lunch en diner. Rooftop
bar op de 7de verdieping met prachtig zicht over Rome en exclusieve
cocktailbar ‘Julep Herbal & Vermouth Bar’.

In het uitstekende à-la-carte restaurant ‘Le Jardin de Russie’, o.l.v.
sterrenchef Fulvio Pierangelini met prachtig terras, kan u terecht voor
een uitstekend ontbijftbuffet, lunch en diner. De ‘Stravinskij Bar’ (met
terras) is de hotspot van Rome. Kom tot rust in de ‘De Russie Spa’ (met
o.a. hydro pool (zoutwater), stoombad, sauna en massages).

Voorts beschikt het hotel over een (Technogym) fitness en prachtige
‘De la Ville Spa’ (550 m²) over twee verdiepingen (met o.a. hydro pool,
stoombad en sauna en talloze massages).

De 121 luxueuze kamers (min. 30 m² ) en suites (min. 45 m²), een
mix van klassieke en moderne accenten; hebben een badkamer
(douche, sommige ruimere kamers met bad, haardroger), thee-en
koffiefaciliteiten (op aanvraag), wifi (gratis), flatscreen-tv, telefoon,
minibar (€), kluisje en airconditioning.

De 104 kamers (min. 28 m²) en suites (min. 48 m²), allen luxueus
ingericht in een mix van klassieke en hedendaagse stijl, hebben een
badkamer (douche, sommige ruimere kamers met bad, haardroger),
thee-en koffiefaciliteiten, wifi (gratis), flatscreen-tv, telefoon, minibar
(€), kluisje en airconditioning.

Voor een schitterend verblijf in één van de meest exclusieve en centraal
gelegen hotels in Rome!

PRIJS • vanaf € 282 pp/nacht in kamer en ontbijt
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PRIJS • vanaf € 332 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Villa Agrippina, a Gran Meliá Hotel
star star star star star
Dit luxury urban resort is de perfecte
locatie voor een citytrip met als grootste
voordeel de rustige en centrale ligging
op slechts vijf minuten wandelen van
het Vaticaan en het St. Pietersplein.
Bijkomende troeven zijn ongetwijfeld
de mooie tuin en het zwembad waar
u na een vermoeiend stadsbezoek kan
genieten van een verfrissende duik.
Het hotel combineert op briljante wijze
traditionele luxe met verbazingwekkende
avant-garde toetsen. Een echte aanrader!
Wellness • Familie • City •
Centrale ligging • Tuin

• Rome

LIGGING • rustig gelegen op wandelafstand van
het Vaticaan en de Sixtijnse kapel • ca. 1 km van
Piazza Navona en ca 1,5 km van het Pantheon
• ca. 29 km van de luchthaven van Rome
Fiumicino FACILITEITEN • 110 kamers en
suites • gratis wifi in het hele hotel • een oase van
rust in het centrum van Rome • ruim zwembad
(april-oktober) • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • klanten
in RedLevel kamers genieten van volgende
exclusieve voordelen en extra’s: o.a. privé
check-in, softdrinks en snacks van 11:30-18:30
en aperitief met hapjes van 18:30-19:30, toegang
tot de ‘My Blend by Clarins Spa’ (vanaf 16 jaar),
VIP pool experience met gepersonaliseerde
service (1x per verblijf ) en late check-out
tot 14:00 (volgens beschikbaarheid) • Tegen
betaling: • parking RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘Ossimoro’ of ‘Gala’
• 2 à-la-carte restaurants: ‘Ossimoro Restaurant’
(Italiaanse en lokale specialiteiten; lunch en
diner) en ‘Gala Pool Bar & Restaurant’ aan het
zwembad (lichte maaltijden en klassiekers;
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lunch en diner) • ‘Gala Pool Bar’ met aperitieven
en after dinner cocktails • ‘Amaro Bar’ cocktail en
lounge bar met lichte maaltijden • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘My Blend by
Clarins Spa’: sauna, hamam, vitality bubbelbad,
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers beschikken over een
mooie badkamer met bad of douche, haardroger,
flatscreen-tv, koffiefaciliteiten, telefoon, wifi,
minibar (€), kluisje en airconditioning • classic
kamers (21-23 m²) en premium kamers (2730 m²) met tuin-of straatzicht • grand premium
with view kamers (28-36 m²) met stads-, tuin- of
zwembadzicht • junior suites RedLevel (3646 m²) met aparte slaapkamer en living en tuinof straatzicht • duplex junior suites RedLevel
(36-44 m²) op de bovenste verdieping en op twee
niveaus met aparte slaapkamer met badkamer
met alleenstaand bad en hoger gelegen living
met zicht over de skyline van Rome en het
Vaticaan PRIJS • vanaf € 154 pp/nacht in kamer
en ontbijt
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Borgo Egnazia
star star star star star
Deze exclusieve Borgo stelt een nieuw
concept van gastvrijheid voor. Alles werd
geïnspireerd door de tradities van Puglia
met hedendaagse toetsen. Het bestaat
uit 3 gedeeltes: het hoofdgebouw met
het luxe-hotel (‘La Corte’); ‘Il Borgo’,
gebouwd in de typische stijl van de
plaatselijke dorpjes en omringd door
een centraal gelegen piazza, tuinen en
terrassen; en tenslotte de schitterende
villa’s met privé zwembad en tuin. Het
hotel biedt talloze faciliteiten en is
omringd door een prachtige groenzone
met eeuwenoude olijfbomen. Het is
bijna het hele jaar door geopend en de
ideale uitvalsbasis om de prachtige kust
en de talrijke charmante dorpjes in de
buurt te ontdekken zoals het door het
Unesco beschermde dorpje Alberobello.
Golf • Sterrenchef • Familie •
Watersport • Wellness • Villa •
Moment met twee • Privézwembad
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• Savelletri di Fasano

LIGGING • rustig gelegen in prachtig domein
en omgeven door tuinen, piazza’s en olijfgaarden
• ca. 5-10 min rijden van de 2 privé beach clubs
(shuttle) • ca. 60 km van de luchthaven van
Brindisi • ca. 75 km van de luchthaven van Bari
FACILITEITEN • 155 kamers en suites (63
kamers in La Corte en 92 in Il Borgo) en 28 villa’s
• gratis wifi in het hele hotel • uitgestrekte tuinen,
olijfgaarden en terrassen • 3 ruime zwembaden
(aan Il Borgo en La Corte) • verwarmd
binnenzwembad • 2 schitterende privé Beach
Club ‘Cala Masciola’ en ‘La Fonte’ (met shuttle)
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en strand • gratis parking • Tegen
betaling: • boetiek ‘Bottega Egnazia’ (eveneens
met delicatessen en olijfolie) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Quattro
Torri’ (‘La Corte’ gedeelte) of ‘La Frasca’ (‘Il Borgo’
gedeelte) • 5 à-la-carte restaurants: ‘La Calce’
(bistro met Italiaanse keuken; lunch en diner), ‘La
Frasca’ (authentieke trattoria met lokale keuken;
lunch en diner), ‘Mia Cucina’ (homemade
pasta’s met buitengedeelte met pizzeria; lunch
en diner), ‘Cala Masciola’ aan Beach Club
(vis; lunch en diner) en gastronomische ‘Due
Camini’ (1* Michelin, Italiaans; diner) • ‘Da
Frisella’ restaurant volledig op maat voor de
kinderen • 2 bars: ‘Bar del Portico’ (met de eerste
lokale vermouth), ‘Il Capanno’ en ‘L’Angoletto’,
beiden aan het zwembad (met snacks) •
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roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
• Technogym fitness • wellnesscenter
‘Vair Spa’: binnenzwembad, (buiten) sauna,
stoombad en experience douches Tegen betaling:
• wellnesscenter ‘Vair Spa’ (2800 m²) in het
hart van het resort: manicure, dompelbaden,
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis met academie (4 courts) • padel (1 court)
• paardrijden • fietsen • 18-holes ‘San Domenico
Golf’ • watersportcentrum aan ‘Cala Masciola’:
wakesurfen, windsurfen, wakeboarden, waterski
en zeilen KINDEREN • Gratis: • kinderzwembad
• ‘Trullalleri Kids Club’ (3 t/m 7 jaar), ‘Marinai
Club’ (8 t/m 12 jaar) en ‘Tarantari Teen Club’
(13 t/m 16 jaar) met talloze activiteiten en
workshops LOGIES • alle kamers beschikken
over een badkamer met bad, douche, haardroger,
flatscreen-tv, Illy®-koffiemachine, telefoon,
wifi, minibar (gratis soft drinks), kluisje,
airconditioning en balkon of terras • de kamers
liggen in het hoofdgebouw (‘La Corte’) of in
verschillende traditionele townhouses verspreid
rond de centraal gelegen piazza (‘Il Borgo’),
ideaal voor families met kinderen in o.a. de
‘Casetta’ duplex kamers met kitchenette • alle
3 slpk villa’s (250 m²) liggen in clusters verspreid
en hebben 4 badkamers, ingerichte keuken en
bieden veel ruimte, privacy en een tuin met
ruim terras en privézwembad • PRIJS • vanaf
€ 220 pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:

Masseria Torre Maizza, a Rocco Forte Hotel
star star star star star
Deze schitterende 16de eeuwse
historische masseria geniet van een
uitzonderlijke rustige ligging temidden
van een prachtig privé domein met
eeuwenoude olijfbomen en een 9
holes golfbaan. Het hotel van de
gerenommeerde Rocco Forte keten werd
volledig gerenoveerd met alle mogelijke
hedendaagse luxe en met respect voor de
lokale erfenis. De gasten hebben tevens
toegang tot één van de meest exclusieve
beachclubs aan een uitgestrekt
zandstrand. Voor een charmant en
uniek verblijf!
Wellness • Golf • Authentiek •
Fijnproevers • Kleinschalig •
Moment met twee • Natuurdecor

• Savelletri di Fasano

LIGGING • rustige ligging temidden van
prachtig domein • ca. 3 km van de beach club
(shuttle) • ca. 58 km van de luchthaven van
Brindisi • ca. 77 km van de luchthaven van
Bari FACILITEITEN • 40 kamers en suites
• gratis wifi in het hele hotel • domein met
olijfbomen en veel groen • 20 m lang zwembad
(verwarmbaar) • gratis ligstoelen, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis toegang
tot beach club • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Carosello’
• uitstekend à-la-carte restaurant ‘Carosello’
met terras (klassieke keuken met innoverende
touch; diner) • ‘The Pool Bar’ restaurant aan
het zwembad (salades, pizza’s; lunch) • bar
‘Bougainvillea’ met terras en live entertainment
(lichte maaltijden en snacks mogelijk) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
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• Gratis: • fitness • dagelijkse boottocht (mits
reservatie) Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Torre
Maizza Spa’: 2 treatment kamers, massages en
schoonheidsbehandelingen • yoga • 9 holes golf
en driving range • in de omgeving: paardijden,
zeilen, yoga LOGIES • alle kamers beschikken
over een badkamer met douche (sommige
ruimere kamers met bad), haardroger, wifi
(gratis), flatscreen-tv, telefoon, minibar (€),
kluisje en airconditioning • superior kamers
(31 m²) met zithoek waarvan sommige met
terras en tuin • deluxe kamers (38 m²) en
ruimere junior suites (42 m²) met terras en tuin
• deluxe suites (55 m²) met ruime open zithoek
en mooi terras met privé tuin en (verwarmbaar)
plonsbad • andere suites eveneens mogelijk op
aanvraag PRIJS • vanaf € 275 pp/nacht in kamer
en ontbijt
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Grand Hotel Ambasciatori
star star star star star
Grand Hotel Ambasciatori behoort
tot de absolute tophotels in Sorrento
met een unieke ligging op een klif met
adembenemend zicht over de baai van
Sorrento. Dit boetiekhotel met slechts
82 kamers wordt gekenmerkt door de
uitstekende service, gastvrijheid en oog
voor detail in een uiterst elegant en
klassiek kader. Het hotel werd vorig jaar
gerenoveerd en vormt het ideale adres
als u op zoek bent naar rust en privacy
en dit alles op een uiterst centrale en
unieke locatie.
Wellness • Fijnproevers • Authentiek •
Moment met twee • Panorama •
Centrale ligging • Tuin
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• Sorrento

LIGGING • rustig gelegen op een klif met
prachtige panorama’s • ca. 400 m van het centrum van Sorrento en ca. 1,5 km van de marina
(met ferryverbindingen naar Ischia, Capri
en Napels) • ca. 46 km van de luchthaven van
Napels FACILITEITEN • 82 kamers en suites • gratis wifi • prachtig park • zwembad met
jacuzzi • Beach Club (te bereiken met een lift,
15/05-15/10) met bar (met snacks), jetty, prachtig zonnedek met directe toegang tot de zee •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en aan zee • Tegen betaling: • parking (€ 25 per dag) RESTAURANTS EN BARS •
uitstekend ontbijtbuffet in restaurant ‘Le Muse’
• à-la-carte restaurant ‘Ambassador’ met terras
met prachtig zeezicht (Italiaanse gastronomie;
diner) • ‘Dionisi Pool Bar & Restaurant’ met
lokale keuken en pizza’s (lunch) • ‘Afrodite
Bar’ in de lobby met prachtig zicht over de
tuin, ‘Poseidon Bar’ met snacks op zee niveau
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
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• nieuwe en kleine (Technogym) fitness
• ‘Wellness Center’: 3 treatment
kamers, massages en schoonheidsbehandelingen • bootverhuur en excursies met skipper
LOGIES • alle prachtige en klassieke kamers
met onder meer handgeschilderde vloeren hebben een mooie marmeren of mozaïeken badkamer (bad en/of douche en sommige met aparte
douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
thee-en koffiefaciliteiten, wifi (gratis), minibar
(€), kluisje, airconditioning en balkon of terras
• superior kamers (22-26 m²) op de 5de, 6de
en 7de verdieping met park- of heuvelzicht •
deluxe kamers (22-30 m²) met park- zwembaden zeezicht • premier kamers (22-30 m²) op de
hoogste verdiepingen met prachtig zeezicht •
classic plus kamers (43 m²) met aparte douche
en bad; met stads- of heuvelzicht • verschillende
types prachtige suites (waarvan sommigen met
plonsbadje) eveneens mogelijk PRIJS • vanaf
€ 132 pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:

Tegen betaling:

Grand Hotel Royal
star star star star star
Grand Hotel Royal behoort eveneens
tot de absolute tophotels in Sorrento
met een unieke ligging in het centrum
van Sorrento en op een klif met
adembenemend zicht over de baai. Het
hotel werd gebouwd in 1898 en tijdens
de grootse gala avonden was het dé
ontmoetingsplaats bij uitstek van de vele
aristocratische families. Het werd recent
vernieuwd maar behield zijn uiterst
charmante en klassieke uitstraling
met vele kristallen Murano lusters,
marmeren vloeren en vele originele
antieke kunstwerken. Kom tot rust in
het prachtige park met vele citroen- en
sinaasappelbomen of aan het prachtige
zonnedek aan zee waar u geniet van een
verkoelende zeebries!

• Sorrento

LIGGING • rustig gelegen op een klif met
prachtige panorama’s, aan de Piazza Lauro •
in het centrum van Sorrento en ca. 1 km van
de marina (met ferryverbindingen naar Ischia,
Capri en Napels) • ca. 46 km van de luchthaven
van Napels FACILITEITEN • 100 kamers en
suites • gratis wifi • prachtig park met mooie
terrassen • ruim zwembad met jacuzzi • Beach
Club (te bereiken met een lift, 15/05-15/10) met
bar (met snacks), jetty, prachtig zonnedek met
directe toegang tot de zee • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan zee • Tegen betaling: • parking (€ 25 per
dag) RESTAURANTS EN BARS • uitstekend
ontbijtbuffet in restaurant ‘I Glicini & Breakfast
Room’ • à-la-carte restaurant ‘I Glicini & Terrace
Royal’ met terras met prachtig zeezicht (lokale
en internationale keuken; diner) • ‘Bellevue
Pool Bar & Restaurant’ met lichte maaltijden
(lunch) aan het zwembad met prachtig terras,

‘La Marine’ met snacks op zee niveau (lunch)
• elegante ‘Bar Caprice’ met prachtig terras •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • nieuwe en kleine (Technogym) fitness
Tegen betaling: • nieuw ‘La Villetta Wellness
Center’: 2 treatment kamers, massages en
schoonheidsbehandelingen • bootverhuur en
excursies met skipper LOGIES • alle prachtige
en klassieke kamers zijn vernieuwd en hebben
een mooie marmeren of mozaïeken badkamer
(bad en/of douche en sommige met aparte
douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
thee-en koffiefaciliteiten, wifi (gratis), minibar
(€), kluisje, airconditioning en balkon of terras •
classic kamers (24-31 m²) met tuinzicht • deluxe
kamers (24-31 m²) met park- en stadszicht •
premier kamers (25-32 m²) met prachtig zeezicht
• verschillende types prachtige suites (waarvan
sommige met jacuzzi) eveneens mogelijk PRIJS
• vanaf € 169 pp/nacht in kamer en ontbijt

Authentiek • Centrale ligging •
Fijnproevers • Excellente service •
Moment met twee • Panorama • Tuin
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NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi
star star star star star
NH Collection Grand Hotel Convento di
Amalfi is één van de meest opvallende
herkenningspunten aan de Amalfikust. Het bood ooit onderdak aan
kapucijnen en is een unieke inspiratie
voor reizigers van over de hele wereld.
Dit luxe vijfsterrenhotel heeft een rijke
geschiedenis die teruggaat tot de 13de
eeuw, en ligt op een klif met schitterend
uitzicht op de beroemde kust. Het
prachtige centrum en haven van Amalfi
liggen op slechts 400 m van het hotel.

LIGGING • rustig gelegen tegen een klif
aangebouwd • ca. 400 m van het centrum en de
haven van Amalfi • ca. 61 km van de luchthaven
van Napels FACILITEITEN • 53 kamers en
suites • gratis wifi • mooi infinity zwembad
met prachtig zeezicht • zonneterrassen • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • parking (€ 30-40 per
dag) RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant ‘Dei Cappuccini’ • à-la-carte
restaurant ‘Dei Cappuccini’ (eigentijdse
mediterrane keuken olv chef Claudio Lanuto;
diner) met terras en prachtig uitzicht •
restaurant ‘La Locanda’ aan het zwembad
(lichte maaltijden; lunch), eveneens met terras

Wellness • Panorama •
Moment met twee • Design
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• Amalfi
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met prachtig uitzicht • ‘Dei Cappucini Bar’ •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness Tegen betaling: • Spa: massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
hedendaagse en moderne kamers met elegante
witte muren en terracotta tegels zijn voorzien
van een badkamer (bad of douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), Espressoapparaat, minibar (€), kluisje en airconditioning
• superior with view kamers (18-34 m²) met
zeezicht • deluxe with view kamers (25 m²) met
zeezicht • uiterst romantische junior suites
(30-32 m²) met ruimere badkamer en zithoek
en junior suites met terras (20-30 m²) PRIJS •
vanaf € 189 pp/nacht in kamer en ontbijt

Casa Angelina
star star star star star
Casa Angelina, gelegen op de hoge kliffen
van de Amalfitaanse kust, biedt een
subliem stukje modern minimalisme
aan de Middellandse Zee, met de nadruk
op elegante eenvoud en een uitstekende
keuken. Dit fantastische boetiekhotel met
slechts 42 kamers is hét toevluchtsoord
waar gasten kunnen genieten van de
frisse, sobere esthetiek en een wit-op-wit
palet dat zowel de zee- en hemelblauwe
buitenzijde als de hedendaagse
kunstwerken binnen accentueert. Geniet
van de centrale ligging (tussen Positano
en Amalfi), de persoonlijke service en de
prachtige panorama’s vanuit de al even
schitterend onderhouden witte en strak
ingerichte kamers!
Panorama • Design • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee • Wellness

• Praiano

LIGGING • rustig gelegen op een klif met prachtige panorama’s • ca. 8 km van Positano (gratis
shuttle op vaste tijdstippen) • ca. 13 km van
Amalfi • ca. 68 km van de luchthaven van Napels
FACILITEITEN • 38 kamers en suites (verdeeld
over 2 gebouwen: Romantic & Relaxing Wing
geconnecteerd via de lobby) en 4 unieke kamers
aan zee • gratis wifi • zwembad • binnenzwembad (verwarmd) • ‘La Gavitella Beach Club’ (te
bereiken via een lift en ca. 200 trappen): platform
met directe toegang tot zee • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en aan
zee • gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Un Piano Nel Cielo’
• gastronomisch à-la-carte restaurant ‘Un Piano
Nel Cielo’ op bovenste verdieping met prachtig zeezicht (mediterraans; diner) • informele
‘Seascape Casual All-Dining Restaurant’ op het
gelijkvloers met traditionele keuken (lunch en
diner) • ‘The Rooftop Terrace’ voor privé diners
met prachtig panoramisch zicht over de zee,
Positano en Capri • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym) fitness •
yoga en pilates • binnenzwembad (verwarmd) en

251

sauna Tegen betaling: • massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: watersporten
(o.a. kajakken), tennis (10 min), bootexcursies
LOGIES • alle prachtig onderhouden strakke en
witte kamers hebben een badkamer (bad/douche
en sommige met aparte douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, Nespresso®-apparaat
(vanaf relaxing kamers), iPad®, wifi (gratis),
minibar (€), kluisje en airconditioning • classic kamers (22 m²) met klein balkon en lateraal
zeezicht • canopy kamers (35 m²) met panoramische ramen en lateraal zeezicht • romantic
kamers (23 m²) met balkon en frontaal zeezicht
• relaxing kamers (26 m²) met ruimer balkon en
frontaal zeezicht • terras kamers (30 m²) met een
schitterend terras van 30 m² met frontaal zeezicht • deluxe corner kamers (45 m²) met living,
slaapkamer, dressing en ruimere badkamer (bad
en aparte douche) en frontaal zeezicht • 4 unieke
‘Eaudesea Experience’ (23-32 m²) kamers gelegen op zeeniveau (te bereiken via een lift en ca.
200 trappen) in de voormalige vissershutten en
gebouwd in de rotsen PRIJS • vanaf € 275 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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Caruso, A Belmond Hotel
star star star star star
Welkom in één van de meest
legendarische hotels van de
Amalfitaanse Kust van de
gerenommeerde Belmond keten met
een indrukwekkende ligging op de top
een van een klif 350m boven de zee. U
geniet hier van een uiterst persoonlijke
service en fantastisch zicht vanuit het al
even indrukwekkende infinity zwembad.
Het karaktervolle hotel dateert uit
de 11de eeuw en ligt temidden van
prachtige tuinen, vlakbij het charmante
Amalfi. Voor een uniek verblijf in één
van de beste hotels van Italië!

LIGGING • gelegen op een heuvelflank met
prachtig uitzicht over de Amalfitaanse Kust
• shuttle (op vaste tijdstippen) naar Amalfi
(6 km) en Positano (20 km) • ca. 65 km van
de luchthaven van Napels FACILITEITEN •
50 kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • infinity zwembad (verwarmbaar) met
adembenemend zicht • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• prachtige tuinen • gratis parking • Tegen
betaling: • boetiek RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Belvedere’ • à-lacarterestaurant ‘Belvedere’ met prachtig zicht
(Italiaans; lunch en diner) • ‘Pool Snack Bar’
aan het zwembad (salades, pizza’s en pasta’s;
lunch) • ‘Cocktail & Piano Bar’ (met 18de
eeuwse fresco’s) met live piano en ‘Bubbles

Excellente service • Panorama • Tuin •
Moment met twee • Natuurdecor
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• Ravello

252

Bar’ (met Italiaanse wijnen, champagnes en
traditionele hapjes) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • dagelijkse
boottrip met traditionele boot (zomerseizoen)
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Wellness Center’:
massages en schoonheidsbehandelingen (zowel
binnen als buiten) • bootexcursies KINDEREN
• Betalend: • verschillende kinderactiviteiten
LOGIES • alle kamers (min. 40 m²) hebben een
badkamer met bad, (meestal aparte) douche,
haardroger, flatscreen-tv, dvd-speler, telefoon,
minibar (€), kluisje en airconditioning • alle
kamers, junior suites en suites zijn verschillend
ingericht, sommigen met fresco’s en liggen in
het hoofdgebouw of in de tuinen; de meesten
met balkon of terras of privétuin PRIJS • vanaf
€ 281 pp/nacht in kamer en ontbijt

Borgo Santandrea
star star star star star
Borgo Santandrea is het nieuwste
hotel aan de Amalfitaanse kust en
staat voor een verleidelijke mengeling
van Italiaanse stijl, lokale charme en
natuurlijke schoonheid. De 45 prachtige
kamers en suites liggen tussen de 80
en 50 meter boven de zee en bieden
fantastische en ononderbroken
panorama’s aan. Ze zijn ingericht met 31
soorten lokale, handgemaakte tegels en
op maat gemaakte meubels, in harmonie
met het prachtige blauw van de zee.
Ervaar de drie uitstekende restaurants
om de Italiaanse en regionale keuken te
ontdekken op een moderne manier. Kom
tot rust aan het panoramisch zwembad
of aan het strand van de schitterende
Beach Club, uniek in zijn soort aan de
rotsachtige Amalfitaanse kust.

• Amalfi

LIGGING • rustig gelegen op een klif met
prachtige panorama’s • aan privé zandstrand • ca.
3,5 km van Amalfi • ca. 14 km van Positano • ca.
28 km van Sorrento • ca. 63 km van de luchthaven
van Napels FACILITEITEN • 45 kamers en
suites (50-80 m boven de zee gelegen) • gratis
wifi • zwembad met panoramisch zicht • unieke
privé ‘Beach Club’ (te bereiken met trappen)
met zandstrand, ‘Beach Restaurant & Bar’ en
jetty • gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • gratis
parking RESTAURANTS EN BARS • uitstekend
ontbijtbuffet in ‘Alici Restaurant & Bar Terrazza’
• 3 à-la-carte restaurants: gastronomische ‘La
Libreria Restaurant’ op 86 m boven de zee
(Italiaans en mediterraans; lunch en diner);
‘Alici Restaurant & Bar Terrazza’ op 83 m boven
de zee met open keuken met prachtig tuin terras
(lokale keuken volgens Napolitaanse tradities;
lunch en diner) en ‘Beach Restaurant & Bar’ in
openlucht aan de Beach Club met kraakverse
ingrediënten (lunch) • 2 bars: ‘Alici Restaurant

& Bar Terrazza’ en ‘Beach Restaurant & Bar’ •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • (Technogym) fitness Tegen betaling: • talloze
activiteiten mogelijk: boottochten, kooklessen,
wijndegustaties, cocktail lessen, privé excursies
LOGIES • alle prachtige en geraffineerde kamers
met prachtige (handgemaakte) tegelvloeren
en op maat gemaakte meubels hebben een
badkamer (bad of douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, Nespresso®-apparaat, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje en airconditioning •
superior kamers (32-34 m²) met zeezicht • deluxe
kamers (35-40 m²) met balkon en panoramisch
zeezicht • junior suites (45-55 m²) met ruime
zithoek en panoramische ramen met zeezicht
• executive suites (70 m²) met aparte living,
slaapkamer, ruimere badkamer (bad en aparte
douche) en panoramische ramen met zeezicht •
verschillende andere prachtige suites eveneens
mogelijk waaronder de exclusieve premium pool
suites met privé infinity plonsbad PRIJS • vanaf
€ 491 pp/nacht in kamer en ontbijt

Tuin • Panorama • Design • Fijnproevers •
Kleinschalig • Mooi strand • Privézwembad
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Capri Tiberio Palace
star star star star star
Tiberio Palace is rustig gelegen in het
hartje van het mondaine Capri, op
wandelafstand van de beroemde Piazzetta
met luxe boetieks en biedt een prachtig
panoramisch zicht. De fantastische
inrichting wordt gekenmerkt door
de schitterende en originele mix van
hedendaags design, visuele elementen uit
de mythe van La Dolce Vita, retro toetsen
en lokale archictuur. De inrichting, luxe
Spa, de uitstekende mediterrane en lokale
keuken en de persoonlijke service maken
van dit hotel een echt pareltje, behorend
tot de ‘Leading Hotels of the World’.
Centrale ligging • Wellness • Design •
Excellente service • Moment met twee •
Kleinschalig • Panorama
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• Capri

LIGGING • rustig gelegen in het hartje van
Capri, op wandelafstand van de Piazzetta • op
wandelafstand van beach clubs • ca. 45 min
per (fast) ferry vanuit Napels • ca. 50 km van
de luchthaven van Napels FACILITEITEN •
45 kamers en suites • gratis wifi • zwembad
(overlopend in de ‘Tiberio Spa’) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • Tegen
betaling: • Taschen bookstore RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in ‘Terrazza Tiberio
Restaurant’ • à-la-carte restaurant ‘Terrazza
Tiberio Restaurant’ met prachtig terras met
zeezicht (mediterrane en lokale keuken,
eveneens Kosher keuken; lunch en diner) •
prachtige bar ‘The Jacky Bar’ (met Cubaanse
sfeer uit de jaren ’50) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • schitterende ‘Tiberio
Spa’ met binnenzwembad (overlopend naar
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het buitengedeelte), fitness, sauna, stoombad,
experience douches Tegen betaling: • massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
schitterend ingerichte kamers in een moderne en
elegante stijl met veel oog voor detail, decoratie
en persoonlijke accenten hebben een badkamer
(bad en/of douche, haardroger), flatscreen-tv,
telefoon, wifi (gratis), minibar (gratis softdrinks),
kluisje en airconditioning • superior kamers (2530 m²) met stadszicht • junior suites (45-50 m²)
met open zithoek en balkon met stadszicht •
deluxe kamer (25-30 m²) met balkon en zeezicht •
studio suites (50-60 m²) met ruime open zithoek
en balkon of terras met zeezicht • suites (70 m²)
met aparte slaapkamer, living, dressing, ruime
badkamer (met aparte douche en bad) en balkon
of terras met zeezicht PRIJS • vanaf € 425 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Capri Palace Jumeirah
star star star star star
Welkom in één van de meest exclusieve
hotels van Capri! Capri Palace ligt
in Anacapri, het meest authentieke
gedeelte van Capri en biedt als enige
op het eiland het schitterende ‘Il Riccio
Restaurant & Beach Club’, alsook het
exclusieve en enige 2* restaurant op
het eiland, ‘L’Olivo’. Geniet van de
schitterende hedendaagse kunstcollectie
doorheen het hotel of geniet in de unieke
en wereldvermaarde ‘Capri Medical Spa’
van de talloze behandelingen waaronder
de ‘Leg School®’. Kortom, voor een
onvergetelijk en exclusief verblijf in dit
schitterende tophotel, behorende tot de
‘Leading Hotels of the World’.
Wellness • Design • Excellente service
• Moment met twee • Panorama •
Privézwembad • Sterrenchef • Tuin

• Capri

LIGGING • gelegen in Anacapri met talloze
artisanale winkeltjes, bars en restaurants •
gratis shuttle naar ‘Il Riccio Restaurant & Beach
Club’ (10 min) • ca. 1,5 km van de haven en ca.
2 km het centrum van Capri • ca. 20 min van de
luchthaven van Napels en 45 min overtocht per
ferry van Napels naar Capri FACILITEITEN • 49
kamers en 19 suites • gratis wifi in het hele hotel
• ‘The White Museum’: prachtige hedendaagse
kunstcollectie in het hotel (o.a. Keith Haring en
Pomodoro) • mooi zwembad (verwarmbaar) •
exclusieve ‘Il Riccio Restaurant & Beach Club’,
op een klif met prachtig zeezicht en vlakbij
Blue Grotto, met restaurant en zonneterras
met toegang tot de zee • prachtige tuinen •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het strand en beach club (mits reservatie)
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘L’Olivo’ • 2 exclusieve à-la-carte
restaurants: ‘L’Olivo’ (2* Michelin, moderne
interpretatie van de traditionele mediterrane
keuken; diner) en ‘Il Riccio Restaurant &
Beach Club’ (mediterraans en zeevruchten;
lunch (diner op vrij en zat) • ‘Ragù Bistrot’ met
panoramisch terras (regionale keuken en pizza’s;
lunch) • ‘Il Riccio Sea Lounge’ rooftop bar (met
DJ) met prachtig zeezicht • elegante ‘Bar degli
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Artisti’ met terras en live music • exclusieve
wijnkelder (met meer dan 10000 labels) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: binnenzwembad, sauna, stoombad
• fitness Tegen betaling: • exclusieve en reeds
meermaals bekroonde ‘Capri Medical Spa’:
talloze massages en behandelingen (o.a.
detox, anti-aging, Leg School®) • talloze
excursiemogelijkheden (per boot of wagen)
LOGIES • alle luxueuze kamers met witte en
lichte tinten en moderne mediterrane stijl (met
o.a. artisanale keramische tegels) beschikken
over een badkamer (bad en/of douche,
haardroger), telefoon, flatscreen tv, minibar (€),
kluisje, airconditioning en meestal voorzien van
balkon of terras (sommige tuinzijde kamers
met panoramisch raam) • classic kamers
tuinzijde of classic kamers zeezijde (25 m²) •
superior kamers tuinzijde (25 m²) of superior
kamers zeezijde (27 m²) in modernere bootstijl
• deluxe kamers (35 m²) tuinzijde of zeezijde of
met tuintje met privé zwembad • junior suites
(40 m²) tuinzijde of zeezijde met open living
• ruim aanbod prachtige suites (vanaf 50 m²)
met enkele themasuites zoals Monroe suite, Art
suite, Callas suite en suites met privé zwembad
PRIJS • vanaf € 398 pp/nacht in kamer en ontbijt
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TYRRHEENSE
ZEE

Vulcano

Palermo

Sicilië

Marsala

Taormina

SICILIË
Catania

Ontdek dit fascinerende en veelzijdige eiland met een uitzonderlijk rijk historisch
verleden, grillige kustlijn en adembenemende landschappen. U vindt een mooie
selectie hotels verspreid over het ganse eiland, alsook op het vulkanische eiland
Vulcano. Geniet van de traditionele keuken en het aangename klimaat.

Agrigento
Syracuse

Onze tips
Opteer voor een selfdrive rondreis en
doorkruis alle hoeken van het eiland: van de
hoofstad Palermo via Marsala, Agrigento,
Syracuse tot in Taormina! Logeer enkele
nachten op het prachtige en noordelijke
Eolische eiland Vulcano!

Neem een duik in de boeiende geschiedenis
van Syracuse tijdens een bezoek aan de
schitterende archeologische site. Slenter door
de smalle straatjes en proef de sfeer van het
historische schiereilandje Ortigia, beschermd
door Unesco.

De toeristische badplaats bij uitstek is
Taormina met mooie boetieks en talloze
bars. Vanuit het Griekse theater hebt u een
panoramisch zicht over de kust en over de
majestueuze Etna, ongetwijfeld de meeste
spectaculaire attractie op het eiland.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u30 • TAKSEN Ter plaatse dient een toeristentaks betaald te worden: max. € 5 per persoon per nacht.
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Grand Palladium Sicilia Resort & Spa
star star star star star
Grand Palladium Sicilia Resort & Spa,
gelegen in een unieke enclave voor de
zee met directe toegang tot het strand,
is de ideale plek voor families, koppels
en vrienden die op een unieke manier
van Sicilië willen genieten. Het werd
volledig gerenoveerd in 2020 en biedt
een ruime waaier aan faciliteiten en
ontspanningsmogelijkheden die zorgen
voor een onvergetelijke vakantie.
U zult genieten van de prachtige
locatie, dé perfecte uitvalsbasis om
het eiland te verkennen en dicht bij
uitgaansgelegenheden, bars, pizzeria’s
en restaurants. Verken de omgeving,
waar u op slechts 25 minuten van het
hotel Cefalú kunt vinden, een dorp vol
magie, middeleeuwse architectuur en
een beroemd strand met kristalhelder
water en wit zand. U verblijft hier in
All Inclusive!

• Campofelice di Roccella

LIGGING • gelegen aan het privéstrand •
ca. 5 km van Campofelice • ca. 15 km van het
centrum van Cefalú • ca. 45 km van het centrum
van Palermo • ca. 80 km van de luchthaven
van Palermo FACILITEITEN • 356 kamers en
suites verspreid over 3 gebouwen • gratis wifi
in het hele hotel • 3 ruime zwembaden (600,
455 en 430 m²) • privéstrand • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • gratis parking • Tegen betaling: •
boetiek RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet in restaurant ‘Sicania’ met
showcooking • 3 à-la-carte restaurants: ‘Portofino’
(Italiaans; lunch en diner), ‘Dorado’ (diner) en
‘Chang Thai’ (Aziatisch; diner) • 6 bars: o.a. 2
poolbars, ‘Sicilia Lobby Bar’ en ‘Xtra Time Sports
Bar’ • roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • voetbal, volleybal, omnisport
terrein, boogschieten, aquagym, minigolf en
tafeltennis • tennis (3 courts) • live entertainment
en live muziek Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Zentropia Palladium Spa & Wellness’:

binnenzwembad, hamam, sauna, massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis:
• kinderzwembad • ‘Baby Club’ (6 maanden
t/m 3 jaar; mits reservatie), ‘Kids Club’ (4 t/m
11 jaar) en ‘Junior Club’ (12 t/m 16 jaar): 09:3018:30 LOGIES • alle kamers beschikken over
een badkamer met douche, haardroger, thee-en
koffiefaciliteiten, flatscreen-tv, telefoon, minibar
(€), kluisje, airconditioning en balkon of terras
• deluxe, deluxe zeezijde en deluxe zeezicht
kamers (26 m²) met balkon • deluxe bungalows
(25 m²) gelegen in de tuin op het gelijkvloers
met terras en tuinzicht • ALL INCLUSIVE •
ontbijt (07:30-10:30), lunch (13:00-15:00) en
diner (19:00-22:00) in buffetvorm • diner in à la
carte restaurants (19:00-22:00, mits reservatie) •
water, lokale wijnen, bier en softdrinks tijdens de
maaltijden • nationale en internationale dranken
in de bars (09:00-01:00) • huisgemaakt ijs (10:0018:00) aan de poolbar • snacks (12:00-16:00) in
‘Portofino Restaurant’ • PRIJS • vanaf € 113 pp/
nacht in all inclusive

All Inclusive • Familie • Tennis • Wellness

257

ITALIË | SICILIË

Almar Giardino di Costanza Resort
star star star star star
Welkom in dit vernieuwde en
exclusieve vijfsterren country luxury
resort (opening voorzien mei ‘22),
ondergebracht in een oude Siciliaanse
residentie in een weelderig mediterraan
park tussen palmbomen, eeuwenoude
bomen en citrusplanten. Het ligt op
enkele kilometers van het betoverende
en pittoreske kustplaatsje Mazara del
Vallo. Het resort is lid van de ‘Healing
Hotels of the World’ en is het juweeltje
van West-Sicilië dat u meeneemt naar
een ontspannende dimensie waar u
volop kunt genieten van absolute rust.
Authentiek • Natuurdecor • Tuin
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• Mazara del Vallo

LIGGING • rustig gelegen in een uitgestrekt
park • ca. 27 km van Marsala • ca. 44 km
van Trapani en de luchthaven van Trapani
• ca. 110 km van de luchthaven van Palermo
FACILITEITEN • 90 junior suites en suites •
gratis wifi • prachtig zwembad met swim-up bar
• binnenzwembad • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en in de tuin
• gratis parking RESTAURANTS EN BARS •
uitgebreid ontbijtbuffet • gastronomisch à-lacarte restaurant (diner) • poolbar met swim-up
bar en restaurant (11:00-18:00) • lobby lounge
bar met terras • roomservice
SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling: •
Spa: uitgebreid aanbod massages en exclusieve
programma’s en behandelingen ontworpen
door deskundigen en gebaseerd op de
traditionele Chinese geneeskunde, met als doel
lichaam en geest in balans te brengen LOGIES
• alle vernieuwde (junior)suites zijn ruim en
comfortabel • de karakteristieke kenmerken
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van de Siciliaanse traditie, merkbaar in
de verfijnde lijnen en in de traditionele
inrichting, gaan harmonieus samen met een
meer hedendaagse herinterpretatie versterkt
door nieuwe afwerkingen in natuurlijke
kleuren • alle (junior)suites beschikken over
een badkamer (bad, douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje, airconditioning en balkon of terras •
junior suites (48 m²) met balkon en zicht over
de eeuwenoude olijfbomen en wijngaarden
grenzend aan het park • junior suites (4862 m²) met balkon of groot terras met zicht
over de mediterrane tuin begroeid met geurige
citrusplanten van de prachtige centrale
binnenplaats • connecting junior suites
eveneens mogelijk (48 m² elk) met balkon
en zicht over de eeuwenoude olijfbomen en
wijngaarden grenzend aan het park • suites
(63-130 m²) eveneens mogelijk PRIJS • vanaf
€ 188 pp/nacht in kamer en ontbijt

Minareto
star star star star star
Het hotel Minareto ligt in een
schitterend 25 ha groot privé domein
en ligt genesteld boven de zee met een
zicht op Syracuse en het door UNESCO
beschermde historische centrum Ortigia.
Het prachtige strand in de baai van het
beschermde maritiem natuurreservaat
van Plemmerio en het eigen rots’strand’
met zicht over Syracusa zorgen voor
ultieme rust en ontspanning. Een
watertaxi brengt u mits betaling in
slechts 10 minuten naar het historische
centrum. Opteer voor een verblijf in één
van de vele kamers en suites of in één
van de unieke en hedendaagsere villa’s
met privé zwembad.
Familie • Moment met twee • Mooi strand •
Panorama • Natuurdecor • Tuin • Wellness

• Syracuse

LIGGING • rustig gelegen en onmiddellijk aan
het strand in de baai van het Plemmirio maritiem natuurreservaat • ca. 10 min per boot taxi
naar Ortigia (betalend) • ca. 7 km van het centrum van Syracusa • ca. 67 km van de luchthaven van Catania FACILITEITEN • 87 kamers
& suites en 5 villa’s • gratis wifi • 25 ha groot
privé domein • mooi en ruim zwembad (25 m
lang) • panoramische terrassen met 2 jacuzzi’s
met zeezicht • mooi privé strand in de prachtige baai • verschillende rotsterrassen • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad, strand en rotsen • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Nesos’ met mooi terras • à-la-carte
restaurant ‘Nesos’ (mediterraanse en lokale
keuken; lunch en diner) • ‘Grill & Bar’ restaurant met bar aan het zwembad met open keuken
(grillades, vis, snacks; lunch) • lobby bar • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
(Technogym) fitness Tegen betaling: • ‘2B Minareto
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Tower SPA’: massages en schoonheidsbehandelingen • fietsen LOGIES • alle stijlvolle kamers in
verschillende stijlen hebben een badkamer (bad
of douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
wifi (gratis), thee-en koffiefaciliteiten, minibar
(€), kluisje, airconditioning en balkon of terras
• alle kamers liggen verspreid in verschillende
bungalows in de prachtige tuin en liggen op het
gelijkvloers met een ruim terras van 10 m² • classic kamers (23 m²) met tuin- of zwembadzicht
• superior kamer (30 m²) met tuin- of zwembadzicht • Ortigia (25 m²) en deluxe Ortigia
(33 m²) met zeezicht • Family suite (45-65 m²;
met tuinzicht) en family suite Ortigia (55 m²;
met zeezicht) in hedendaagser design met dressing, apart living met sofa bed • andere suites
(45-70 m²) met jacuzzi of privé zwembad alsook
schitterende en nieuwe villa’s (70-250 m²) met
1 en 2 slaapkamers in moderne stijl met privé
zwembad zijn eveneens mogelijk PRIJS • vanaf
€ 155 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel
star star star star star
Ontdek geschiedenis en sereniteit
in Villa Igiea: een paleis uit de
eeuwwisseling aan de rand van het
levendige Palermo, aan de voet van de
berg Pellegrino en de Golf van Palermo.
Dit schitterende historische hotel is al
lang een geliefd toevluchtsoord voor
royalty’s, hoogwaardigheidsbekleders en
Hollywoodsterren. Geniet van de mooie
tuinen die afdalen naar de de haven en
de Tyrreense Zee en ontdek Palermo’s
bruisende markten, barokke paleizen
en oude sites. Villa Igiea’s restaurants,
sfeervolle bars en paleisachtige Art
Nouveau interieur werden nieuw leven
ingeblazen en heropenden na een
schitterende renovatie als een nieuw
paradepaardje van de Rocco Forte keten.

LIGGING • rustige ligging aan baai met haventje
• ca. 3 km van het centrum van Palermo • ca. 77 km
van de luchthaven van Palermo FACILITEITEN •
100 kamers en suites • gratis wifi in het hele hotel
• mooie tuinen • zwembad • gratis ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Florio’ •
uitstekend à-la-carte restaurant ‘Florio’ met
terras (Siciliaanse en Italiaanse keuken; diner) •
‘Alicetta Pool Bar’ restaurant aan het zwembad
(zeevruchten, vis, pizza’s en Siciliaanse
keuken; lunch) • ‘Igiea Terrazza Bar’ met
lichte maaltijden • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym) fitness
• tennis (1 court) Tegen betaling: • wellnesscenter

Wellness • Authentiek • Centrale ligging
• Excellente service • Moment met twee •
Fijnproevers
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• Palermo
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‘Villa Igiea SPA’: 5 treatment kamers, massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
kamers beschikken over een badkamer met
bad of douche, haardroger, wifi, flatscreen-tv,
telefoon, minibar (€), kluisje en airconditioning
• superior kamers (31 m²) met tuin-of stadszicht
en deluxe kamers (31 m²) met zeezicht •
executive kamers (31 m²) met terras en zeezicht
• junior suites (38 m²) met open zithoek en
zeezicht, eveneens mogelijk met terras • studio
kamers (55 m²) met ruime aparte zithoek,
ruimere badkamer (met bad en aparte douche)
en tuin- of stadszicht • talloze familiekamers
en familie suite, suites, special suites en Forte
suites eveneens mogelijk PRIJS • vanaf € 245
pp/nacht in kamer en ontbijt

Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel
star star star star star
Dit schitterende en exclusieve resort
van de Rocco Forte keten ligt in een
fantastisch domein van maar liefst
230 ha vlak aan zee en aan het maar
liefst 2 km lange privé strand. Het
behoort bij de absolute tophotels van
Europa en biedt talloze faciliteiten in
een modern en hedendaags kader.
De mogelijkheden zijn ongekend en
de grootste troeven van dit resort zijn
ongetwijfeld het mooie 60 m lange
zwembad, de uitgestrekte Spa van maar
liefst 4000 m² met o.a. 4 prachtige
thalasso buitenbaden, de talloze
sportmogelijkheden (mét academies)
en de 3 golfbanen! Kortom, hét adres
voor een exclusief en onvergetelijk
verblijf voor zowel koppels, families met
kinderen als golfers!
Familie • Golf • Tennis • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee •
Mooi strand • Tuin • Wellness •
Watersport • Villa

• Sciacca

LIGGING • rustige ligging en direct aan het
strand • ca. 50 km van Agrigento • ca. 118 km
van de luchthaven van Palermo FACILITEITEN
• 203 kamers en suites en 20 privé villa’s • gratis
wifi in het hele hotel • domein van 230 ha • 60 m
lang zwembad • 20 m lang binnenzwembad (in
de Spa) • 2 km lang privéstrand • gratis ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
strand • gratis parking • helipad • Tegen betaling: • 4
boetieks RESTAURANTS EN BARS • uitgebreid
ontbijtbuffet in restaurant ‘Buongiorno’ • 3 à-lacarte restaurants: ‘Zagara’ (mediterraans; diner),
‘Amare’ aan het strand (vis en zeevruchten;
diner) en ‘Liolà’ (Siciliaanse trattoria en pizzeria;
diner) • ‘Pool Bar’ aan het zwembad (lichte
maaltijden, salades; lunch) en ‘Torre Bar’ aan de
golf (lichte maaltijden en afternoon tea) • ‘Beach
Bar’ aan het privéstrand, ‘Granita Bar’ met ruim
terras met panoramisch zeezicht (cocktails
en mediterrane gerechten in tapas vorm),
‘Spa Bar’ (vegetarische maaltijden en verse
sappen en smoothies) • privé kaarslichtdiners
eveneens mogelijk • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym)
fitness • voetbal • ‘Verdura Spa’ (4000 m²): 4
thalassotherapie zwembaden, stoombad, sauna
en relaxatieruimte • Tegen betaling: • ‘Verdura Spa’
(4000 m²): 11 treatment kamers, massages en
schoonheidsbehandelingen • yogastudio • tennis
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academy (met 6 courts), padel academy (met 2
courts) • 2x 18-holes golfbanen (East & West
Course) en 1x 9-holes (par-3), driving range,
putting green • golf academy met club house en
golfshop • watersportcentrum (o.a. windsurfen,
stand-up paddle, waterski, jetski, bananenboot,
flyboarden) • kooklessen, wijndegustaties en
talloze excursiemogelijkheden KINDEREN •
Gratis: • miniclub (4 t/m 12 jaar) en teenclub
(13 t/m 16 jaar) ‘Verdùland’ (450 m²) met
(verwarmbaar) zwembad en talloze activiteiten
Tegen betaling: • baby club (0 t/m 3 jaar) LOGIES
• alle kamers beschikken over een hemelbed,
ruime badkamer met bad, douche, haardroger,
zithoek, wifi (gratis), thee-en koffiefaciliteiten
(op aanvraag), flatscreen-tv, telefoon, minibar
(€), kluisje, airconditioning en balkon of terras
met zeezicht • deluxe kamers (40 m²) met
balkon en superior deluxe kamers (40 m²) op het
gelijkvloers met terras • super deluxe sea front
kamers (40 m²) gelegen in de tuin met ruim
terras met ligstoelen • junior suites en classic
suites (60 m²) met ruime open living • grand
suites (72 m²) met ruime living, kitchenette,
slaapkamer en riant terras • verschillende
familiekamers (2 connecting kamers), pool villa
suites (156-250 m²) en privévilla’s eveneens
mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf € 204 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel
star star star star star
Dit exclusieve en andermaal historische
hotel van de Belmond keten werd
gebouwd in 1873 op een prachtige locatie
naast het Griekse Theater en wordt
omgeven door een schitterend 6 ha groot
park. Talloze wereldsterren zoals Audrey
Hepburn en Elizabeth Taylor logeerden
in dit iconisch hotel met het ‘Literary
Terrace’ als favoriete ontmoetingsplaats.
Een gratis shuttle brengt u naar het
zusterhotel Villa Sant’Andrea, aan één
van mooiste baaien van Sicilië, waar u
kan genieten van het privé strand en het
turquoise water.
Wellness • Panorama • Authentiek •
Centrale ligging • Fijnproevers •
Moment met twee • Excellente service
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• Taormina

LIGGING • gelegen in het historische centrum
van Taormina naast het Griekse Theater •
shuttletransfer naar het zusterhotel Villa
Sant’Andrea • ca. 60 km van de luchthaven van
Catania FACILITEITEN • 70 kamers en suites
in het Timeo gedeelte of Villa Flora • gratis wifi
in het hele hotel • zwembad (verwarmbaar) •
toegang tot het privéstrand van het zusterhotel
Villa Sant’Andrea • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • schitterende
tuinen • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Timeo’ met
spectaculair terras • 2 à-la-carterestaurants:
‘Timeo’ (mediterraans en Siciliaans; lunch en
diner) en het exclusieve en kleinschalige ‘Otto
Geleng’ (16 couverts, Siciliaans menu; diner) •
‘Pool Restaurant’ met zicht over de baai van Naxos
met organische keuken en grill (lunch) • ‘The Bar’
met zicht over de baai met o.a. lichte maaltijden
en ’s avonds live muziek • ‘Literary Terrace &
Bar’ met live piano • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • boottochten
(zomerseizoen) Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Wellness Center’: sauna, stoombad, kapsalon,
massages en schoonheidsbehandelingen •
bootexcursies • in de omgeving: watersporten
(snorkelen, duiken, zeiltochten), 18-holes Picciolo
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Golf Club (30 min) KINDEREN • Gratis: • ‘Smile
Club’ miniclub (4 t/m 11 jaar, mei t/m oktober,
10:30-18:00) met talloze activiteiten LOGIES •
alle kamers beschikken over een badkamer met
bad, (sommigen met aparte) douche, haardroger,
flatscreen-tv, dvd-speler (op aanvraag), telefoon,
minibar (€), kluisje, airconditioning en zijn
allen verschillend ingericht • classic kamers (2025 m²) in Villa Flora met patio zicht (sommigen
met balkon) • superior kamers (30 m²) in Villa
Flora met terras en zicht over de baai van Naxos •
deluxe kamers (25-35 m²) in het Timeo gedeelte
in Siciliaanse stijl met balkon of terras met
zicht over de baai van Naxos en de Etna • gallery
(duplex) kamers (45 m²) in Villa Flora met 2
badkamers (één met bad en één met douche),
salon op het gelijkvloers en slaapkamer op de
eerste verdieping en Frans balkon met zeeof stadszicht • superior junior suites (35-45 m²)
en ruimere deluxe junior suites (40-50 m²) in
het Timeo gedeelte in klassieke stijl met balkon
of terras met zicht over de baai van Taormina •
executive junior suites (50-55 m²) in het Timeo
gedeelte met ruimer terras met ligstoelen en
prachtig zeezicht • verschillende suites (45-98 m²)
eveneens mogelijk PRIJS • vanaf € 289 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel
star star star star star
Dit exclusieve hotel van de Belmond
keten is een voormalige villa, gebouwd
door een aristocratische familie 1919
en behoudt alle charme van een privé
residentie. Het wordt omgeven door
subtropische tuinen bevindt zich aan
de baai van Mazzarò, één van mooiste
baaien van Sicilie. Kom tot rust in één
van de exclusieve cabana’s op het strand
of geniet van het kristalheldere water of
het prachtige infinity zwembad met zicht
over de baai. Voor een uiterst charmant
verblijf in een exclusief kader met
gepriviligieerde ligging!
Wellness • Authentiek •
Excellente service • Fijnproevers •
Kleinschalig • Moment met twee •
Mooi strand • Familie

• Taormina Mare

LIGGING • gelegen op een flank met prachtig
uitzicht over de baai met privé strand •
shuttletransfer naar het zusterhotel Grand
Hotel Timeo • ca. 6 km van het centrum van
Taormina • ca. 60 km van de luchthaven van
Catania FACILITEITEN • 71 kamers en suites
• gratis wifi in het hele hotel • panoramisch
zwembad (verwarmbaar) • privéstrand in de
baai • gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en het strand • mooie tuinen
• Tegen betaling: • boetiek • exclusieve cabana’s
aan het strand • parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Oliviero’ •
à-la-carterestaurant ‘Oliviero’ met mediterrane
en Siciliaanse specialiteiten (lunch en diner) •
‘The Bar’ met zicht over de baai met o.a. lichte
maaltijden en ’s avonds live muziek • ‘Beach
Bar’ en ‘Pool Bar’ • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • boottochten
(zomerseizoen) Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Wellness Center’: sauna, stoombad, kapsalon,
massages en schoonheidsbehandelingen •
bootexcursies • in de omgeving: watersporten
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(snorkelen, duiken, zeiltochten), 18-holes
Picciolo Golf Club (ca. 30 min) KINDEREN
• Gratis: • ‘Smile Club’ miniclub (4 t/m 11 jaar,
mei t/m oktober, 10:30-18:00) met talloze
activiteiten LOGIES • alle kamers beschikken
over een badkamer met bad, (sommigen met
aparte) douche, haardroger, flatscreen-tv, dvdspeler (op aanvraag), telefoon, minibar (€),
kluisje, airconditioning en zijn allen verschillend
ingericht • classic kamers (20-25 m²) in het
hoofdgebouw met tuin- of binnenzicht • superior
kamers (20-25 m²) in het hoofdgebouw of in Casa
Manley met zeezicht (sommigen met balkon) •
deluxe kamers (24-28 m²) in het hoofdgebouw
met balkon of terras met zeezicht • superior
junior suites (35-40 m²) en ruimere deluxe
juniorsuites (45-50 m²) in het hoofdgebouw of in
Casa Manley met ruime zithoek en balkon met
zeezicht • executive junior suites (50-55 m²) in
het hoofdgebouw of aan het zwembad met ruime
zithoek en balkon met zeezicht • verschillende
suites (45-110 m²) eveneens mogelijk PRIJS •
vanaf € 207 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Mazzaro Sea Palace - VRetreats
star star star star star
Dit klassieke hotel is schitterend
gelegen direct aan het strand in Isola
Bella, een van de mooiste baaien van
de Middellandse Zee. U verblijft aan
de voet van de heuvel van Taormina,
op wandelafstand van de kabelbaan
naar het centrum. Het hotel onderging
een volledige en uiterst geslaagde
renovatie: een mooie mix van klassieke
en moderne hedendaagse accenten!
Nadat u in de spa hebt genoten van een
hot stone massage, wachten u in het
restaurant verrukkelijke mediterrane
gerechten bereid met dagverse
seizoensingrediënten.

• Taormina Mare

LIGGING • gelegen aan de prachtige baai
van Mazzarò met privéstrand • ca. 4 km van
het centrum van Taormina (bereikbaar met
kabellift) • ca. 60 km van de luchthaven van
Catania FACILITEITEN • 76 kamers en suites •
gratis wifi in de kamers en gemeenschappelijke
ruimtes • mooi zwembad • exclusief privéstrand
in de baai • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• Tegen betaling: • parking • kapsalon en barbier
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
het restaurant ‘Gattopardo Gourmet Restaurant’
met aangenaam panoramisch terras • à-lacarterestaurant ‘Gattopardo Gourmet Restaurant’
(Siciliaanse en Italiaanse specialiteiten; lunch
en diner) • moderne en hedendaagse ‘Tancredi

Moment met twee • Mooi strand •
Wellness • Design
Hotelcode: HCTA002
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Bar’ met panoramisch terras (met snacks en
lichte maaltijden; lunch) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • welnesscenter: stoombad, massages en
schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle mooi
gerenoveerde en hedendaagsere kamers hebben
een badkamer (bad of douche, haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis), minibar,
kluisje, airconditioning en balkon of terras met
zeezicht • superior zeezicht kamers (20 m²) met
balkon of terras • deluxe zeezicht kamers (24 m²)
met ruim terras • junior suites zeezicht (30 m²)
in klassiekere stijl met zithoek en ruim terras
• pool suites (42 m²) met aparte living en ruim
terras met ligstoelen en plonsbad/bubbelbad
PRIJS • vanaf € 172 pp/nacht in kamer en ontbijt

Therasia Resort Sea & Spa
star star star star star
Het schitterend en rustig gelegen
Therasia Resort, op het eiland Vulcano
met ongerepte mediterrane natuur,
ligt vlak aan zee en biedt uitzicht
op het eiland Lipari. De frisse en
mediterrane architectuur verenigd met
elegant meubilair contrasteert met
de zwarte vulkanische lavasteen. Het
schitterende infinity zwembad en het
mooie zonnedek aan zee met prachtig
zeezicht zorgen voor de ultieme rust. U
geniet hier eveneens van een uitstekende
gastronomie met een keuze maar liefst
4 restaurant, waaronder het met een
Michelin ster bekroonde restaurant
‘Il Cappero’ en het eerste vegetarische
restaurant van de Eolische eilanden, ‘I
Tenerumi’. Dit schitterende hotel, lid
van ‘Leading Hotels of the World’, staat
garant voor een onvergetelijk verblijf!

• Vulcanello

LIGGING • rustig gelegen en onmiddellijk aan
zee • gratis shuttle naar het centrum, strand (ca.
1 km) en de haven van Levante (ca. 2 km) • ca.
1u30 van de luchthaven van Catania naar de
haven van Milazzo gevolgd door een overtocht
per ferry van ca. 45 min • ca. 6u per boot van de
haven van Napels (juni-sept) FACILITEITEN •
70 kamers en suites • gratis wifi • mooie tuinen •
prachtig infinity zwembad en 2 kleinere zeewater
zwembaden aan de rotskust • zonnedekken aan
zee met toegang tot de zee • binnenzwembad
(in de Spa) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan zee •
gratis parking RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘L’Arcipelago’ (met vele
lokale specialiteiten) • 4 uitstekende à-la-carte
restaurants: ‘L’Arcipelago’ met terras (regionale
keuken; diner), exclusief restaurant ‘Il Cappero’
(1* Michelin; gastronomisch degustatiemenu,
diner), ‘I Grusoni’ met zicht over het zwembad
(mediterraans; lunch en diner) en ‘I Tenerumi’
(vegatarisch degustatiemenu; diner) • 2 bars: ‘I

Faraglioni’ lounge bar en ‘I Russuri’ met terras
met zicht over het zwembad en prachtig zeezicht
• roomservice
SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • Spa: binnenzwembad, Turks
bad en sauna Tegen betaling: • Spa: massages
en schoonheidsbehandelingen • fietsen •
kooklessen (mits reservatie), bootexcursies
naar o.a. Lipari LOGIES • alle elegante kamers
met authentieke elementen (zoals Siciliaanse
tegels) hebben een badkamer (bad of douche,
haardroger), flatscreen-tv, telefoon, wifi (gratis),
thee-en koffiefaciliteiten, minibar (gratis
frisdranken), kluisje, airconditioning en balkon
of terras • superior kamers (17-27 m²) met terras
met tuinzicht • comfort kamers (17-28 m²) met
balkon en zeezicht • deluxe kamers (19-27 m²)
met ruim terras (met ligstoelen) en zeezicht •
junior suites (37 m²) met open zithoek en balkon
met zeezicht • suites Eolie (60 m²) met aparte
slaapkamer, living, 2 badkamers en ruim terras
met whirlpool en zeezicht PRIJS • vanaf € 151
pp/nacht in kamer en ontbijt

Excellente service • Moment met twee •
Panorama • Natuurdecor • Sterrenchef •
Tuin • Wellness
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La Maddalena
Porto Cervo
Olbia

Sardinië

SARDINIE

Op het schitterende eiland Sardinië geniet u van parelwitte
stranden, azuurblauw water en grillige rotsformaties. Proef de
jetsetsfeer in Porto Cervo, ontdek de talloze prehistorische sites
en bergketens.

Cagliari

TYRRHEENSE
ZEE

Onze tips
Ga flaneren in het charmante Porto Cervo
aan de Costa Smeralda, dé favoriete badplaats
bij de internationale jetset, met talloze luxe
boetieks en jachthaven waar u de grootste en
meest exclusieve jachten kunt bewonderen.

Een bezoek per boot aan het eiland La
Maddalena van de gelijknamige archipel mag
niet ontbreken: een prachtige kustlijn met
unieke stranden en baaien

Maak kennis met Forte Village: een uniek
resort en begrip in de Middellandse Zee!
Een 47 ha groot en schitterend domein
aan de azuurblauwe zee met een keuze
uit maar liefst 8 hotels en unieke sport- en
kinderfaciliteiten.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u • TAKSEN Ter plaatse dient een toeristentaks betaald te worden: max. € 5 per persoon per nacht.
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Abi d’Oru Beach Hotel & Spa
star star star star star
Dit uitgestrekte en verzorgde luxeresort
ligt temidden van een prachtige
mediterrane tuin en aan het schitterende
zandstrand en de hemelsblauwe baai
van Marinella. Het hotel dateert uit
1963 en was één van de eerste hotels in
de regio en reeds drie generaties lang
gaat het hotel prat op een uitstekende
service en keuken met de keuze uit maar
liefst 3 restaurants. Het hotel biedt een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
en is eveneens uitermate geschikt
voor families met kinderen dankzij de
uitstekende ‘Bee Happy Kids Club’ waar
de allerkleinsten zich kunnen uitleven
in het zwembad vol met speeltuigen!
Kortom, een echte aanrader!
Familie • Droomstrand • Watersport •
Wellness • Tuin • Tennis

• Porto Rotondo

LIGGING • rustig gelegen aan het strand en
mooie groenzone • ca. 4 km van Porto Rotondo
(gratis shuttle op vaste tijdstippen) • ca. 25 km
van het mondaine Porto Cervo • ca. 16 km van
de luchthaven van Olbia FACILITEITEN •
130 kamers en suites • gratis wifi • tuinen met
pijnbomen • uitgestrekt zwembad • privéstrand
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant ‘Mediterraneo’ • 3 à-la-carte
restaurants: ‘Mediterraneo’ (à la carte en
deels buffet; diner), ‘Marinella’ aan het strand
(vis en zeevruchten; lunch en diner) en ‘Tzia
Maria’ (authentieke lokale keuken en pizzeria;
diner) • ‘Abi Lounge Bar’ met live piano, ‘Pool
Bar’ (met snacks en lichte maaltijden) en ‘Bar
Marinella’ aan het strand roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis
(2 courts) Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Abi
Spa’: sauna, stoombad, experience douches,
relaxatieruimte, ‘Private Spa’ (voor koppels
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met tuin en bubbelbad), massages en
schoonheidsbehandelingen • bootexcursies •
watersporten: waterski, wakeboarden, zeilen,
windsurfen, stand-up paddle, jetski, kajakken
KINDEREN • Gratis: • ‘Bee Happy Kids Club’ (4
t/m 11 jaar) met speeltuin en zwembad LOGIES
• alle kamers beschikken over een badkamer met
bad of douche, haardroger, flatscreen-tv, telefoon,
wifi, minibar (€), kluisje, airconditioning en
balkon of terrras • kamers vanaf de deluxe
categorie werden reeds gerenoveerd • superior
kamers (22-25 m²) met zeegericht balkon •
deluxe kamers (22-28 m²) met balkon en zeezicht
• garden deluxe kamers (34-42 m²) met zithoek,
op het gelijkvloers met toegang tot de tuin •
junior suites (40-45 m²) met ruime open zithoek
en balkon met zeezicht of terras met toegang
tot de tuin • family classic kamers (52 m²) met
ruime slaapkamer, aparte living (met queensize
sofa bed), tweede badkamer (met douche) en
zeegericht balkon of terras PRIJS • vanaf € 206
pp/nacht in kamer en ontbijt
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Colonna Resort
star star star star star
Dit elegante resort geniet van een
sublieme ligging aan een kleine en
gezellige baai met strand en houten
zonnedek langs de zee. Grootste troef
is ongetwijfeld de uitgestrekte tuin
met één van de grootste zoutwater
zwembaden van Europa: de 7
zwembaden bieden maar liefst 8500
m² aan zwemplezier! Overal geniet u
van het mooie zeezicht: vanaf het terras
van de lobbybar, het aangename terras
van het ‘Colonna Restaurant’ of de
zeezichtkamers in typische Sardische
stijl. Het mondaine Porto Cervo ligt
letterlijk binnen handbereik en bevindt
zich op slechts 3 km.

LIGGING • direct aan baai met klein zandstrand
en houten zonnedek • ca. 1,5 km van restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 3 km van het centrum
van Porto Cervo (gratis shuttle op vaste
tijdstippen) • ca. 35 km van de luchthaven van
Olbia FACILITEITEN • 250 kamers en suites •
6 verdiepingen • gratis wifi in het hele hotel • in
een uitgestrekte tuin • prachtig en uitgestrekt
zwembadencomplex (8500 m²) met 7 zoutwater
zwembaden • kleine baai met strand en houten
ponton • gratis ligbedden, handdoeken en
parasols aan het zwembad, strand en ponton
• gratis parking RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in ‘Colonna Restaurant’ • à-la-carte
restaurant ‘Colonna Restaurant’ op de vijfde
verdieping met panoramisch terras (lokale
en internationale keuken; diner) • ‘Pagoda

Natuurdecor • Panorama •
Moment met twee • Familie •
Tuin • Wellness
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• Porto Cervo
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Restaurant’ aan het zwembad met lunchbuffet,
gegrilde vis en vleesgerechten • 2 bars: ‘Colonna
Caffe’ met mooi terras en live piano en ‘Pool
Bar’ • roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • (Technogym) fitness Tegen betaling:
• Spa (600 m²): verwarmd binnenzwembad
(zoutwater), experience douches, Turks bad,
sauna, 5 treatment kamers, massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
tennis, 18-holes golf ‘Pevero Golf Club’ LOGIES
• alle klassiek ingerichte kamers in Sardische stijl
met typische tegelvloer hebben een badkamer
(bad/douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
wifi (gratis), minibar (€), kluisje, airconditioning
en balkon of terras • standaard kamers (20 m²)
met tuinzicht of zeezicht PRIJS • vanaf € 115 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Grand Hotel Poltu Quatu
star star star star star
Poltu Quatu ligt verscholen op een
bijna geheime locatie aan de Costa
Smeralda en vlakbij het mondaine Porto
Cervo. De geschiedenis van dit resort
begon met een onschuldig uitstapje
in de jaren ‘70. Tijdens een boottocht
ontdekten twee geliefden deze prachtige
‘fjord’ dat uitgegroeid is toch één van
de mooiste plekjes van het eiland.
Betoverende uitzichten op kleine witte
gebouwen versierd met weelderige
mediterrane vegetatie met uitzicht op de
kristalheldere La Maddalena Archipel:
een charmante plek waar de harmonie
tussen natuur en architectuur regeert.
Het Grand Hotel ligt aan de prachtige
marina (305 jachten) en promenade met
shops, bars en restaurants.
Authentiek • Fijnproevers • Kleinschalig •
Panorama • Tennis • Wellness

• Arzachena

LIGGING • rustig gelegen en onmiddellijk
aan Marina dell’Orso met promenade met
bars, restaurants en shops • 2 stranden op
5 min en 20 min rijden • ca. 3 km van Porto
Cervo • ca. 35 km van de luchthaven van Olbia
FACILITEITEN • 143 kamers en suites en 66
appartementen • gratis wifi • mooi zwembad
met watervallen • privé strandgedeelte op 5 min.
van het hotel (gratis shuttle) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
strand • Tegen betaling: • parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Maymon’
met zeezicht • 2 à-la-carte restaurants: ‘Maymon’
(internationale en lokale keuken met moderne
touch; diner) en ‘Tanit Restaurant & Bar’ aan
de haven (mediterraans en zeevruchten; diner)
• ‘Ishter’ restaurant met bar aan het zwembad
(grillades, vis, snacks; lunch) • verschillende
bars en restaurants binnen het domein en aan
de promenade zoals ‘Orsetto’ (pizzeria en lokale
specialiteiten), ‘Caffe della Piazza’ aan de haven
met terras, ‘Terrace Du Port’ (champagne en
wijnbar), sushi restaurant ‘Legami, Braziliaans
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restaurant ‘Aruanà Churrascaria’ en Mexicaans
restaurant ‘Canteen’ met Tequila bar •
roomservice
SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • nieuwe ‘Heaven Sporting Club’ met
uitstekende (Technogym) fitness • relaxatieruimte
met sauna en hamam Tegen betaling: • massages
en schoonheidsbehandelingen • tennis (2
courts) • nieuwe Padel Club met 3 courts •
in de omgeving: zeilen, duiken en 18-holes
golf ‘Pevero Golf Club’
KINDEREN • Gratis:
• kinderzwembad • speeltuin LOGIES • alle
stijlvolle kamers in lokale Sardische stijl (met
o.a. terracotta tegels) hebben een badkamer
(bad/douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
wifi (gratis), minibar (€), kluisje, airconditioning
en balkon of terras • classic kamers (18 m²)
met bergzicht • superior kamers (20 m²) met
zwembad- of tuinzicht • premium kamers
(24 m²) met zwembad- of tuinzicht • 1 slpk
appartementen (30 m²) (in een apart gedeelte)
met kitchenette, aparte slaapkamer, badkamer
(douche), living en bergzicht PRIJS • vanaf € 60
pp/nacht in kamer en ontbijt
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Villa del Golfo Lifestyle Resort
star star star star star
Welkom in dit uitstekende en
authentieke hotel waar u volledig
ondergedompeld wordt in de natuur
en Sardeense sfeer. Het ligt tegen een
heuvelflank aangebouwd en overal
geniet u van een prachtig zicht over de
baai van Arzachena en de Maddalena
eilanden. Kom tot rust aan het zwembad
met zicht over de baai, aan het eigen
‘Beach Deck’ aan zee of ontdek de
talloze baaien en stranden in de buurt.
Het hotel biedt een fantastische keuken
en u hebt de keuze uit verschillende
restaurants waaronder ‘La Colti’ in een
voormalige boerderij, telkens met een
verse, lokale en Sardeense keuken. Het
perfecte toevluchtsoord voor koppels op
zoek naar ultieme rust en ontspanning
in een traditioneel kader!
Authentiek • Kleinschalig •
Excellente service • Fijnproevers •
Moment met twee • Panorama •
Privézwembad
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• Cannigione

LIGGING • rustig gelegen op een heuvelflank
met zicht over de baai van ’Arzachena’ • op
enkele minuten wandelen van zee met eigen
platform • shuttle naar Barca Bruciata strand (op
2 km) en het ‘La Colti’ restaurant (op 3 km) en
‘Ulia Restaurant’ (op 5 km) • ca. 18 km van Porto
Cervo • ca. 10 min wandelen van het levendige
Cannigione en de stranden van Barca Bruciata
en Le Piscine • ca. 30 km van de luchthaven van
Olbia FACILITEITEN • 56 kamers en suites
• gratis wifi • buggyservice binnen het resort •
zwembad met panoramisch zicht • ‘Beach Deck’
met houten platform aan zee • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan zee • gratis parking (met oplaadpunt) • Tegen
betaling: • boetiek (met eveneens delicatessen)
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Miraluna’ • à-la-carte restaurant
‘Miraluna’ met prachtige veranda (mediterraans;
diner) • Sardeens gastronomisch restaurant
‘La Colti’ op enkele minuten van het hotel
in een voormalige boerderij met tuin (diner)
• ‘The Cutter Lounge & Restaurant’ aan het
strand van Cannigione (op 800 m) met lichte
maaltijden, salades en pizza’s (lunch en diner)
• ‘Ulia Restaurant’ (Sardeense keuken; lunch
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en diner) in het zusterhotel Cascioni Eco
Retreat • ‘Miraluna’ loungebar met live muziek
• verschillende private dining mogelijkheden
binnen het resort • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• massages • yoga • kooklessen in ‘La Colti’,
wijn- en olijfoliedegustaties • bootexcursies met
exclusieve ‘Bonaria’ zeilboot • watersporten:
windsurfen, kitesurfen, kajakken, stand-up
paddle • in de omgeving: tennis en paardrijden
LOGIES • alle kamers beschikken over een
badkamer met bad en/of douche, haardroger,
flatscreen-tv, telefoon, koffie-en theefaciliteiten,
wifi, minibar (€), kluisje, airconditioning en
ruim balkon of terras • charming seaview kamers
(25 m²) met ruim balkon of terras en zeezicht •
seaview suites (45 m²) met aparte slaapkamer en
living en ruime veranda • superior seaview suites
+ pool (55 m²) op 150 m van het hotel tegen de
heuvelflank aangebouwd, met privé zwembad
van 25 m², privé tuin en prachtig zeezicht •
luxury seaview suites + pool (65 m²) op 200 m
van het hotel op het hoogste punt van het resort,
met privé zwembad van 25 m², privé tuin en
panoramisch zeezicht PRIJS • vanaf € 180 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Cascioni Eco Retreat
star star star star star
Cascioni Eco Retreat is een echt pareltje
gelegen in het prachtige natuurreservaat
van Padula Saloni en biedt een mooi
uitzicht op de baai van Cannigione
en het kristalheldere water van de
Costa Smeralda. Een echte oase van
rust temidden van een landschap van
schoonheid en traditie, van graniet,
olijf- en kurkbomen en traditionele
landhuizen. Zoek verkoeling op één van
de vele rustige plekjes in het domein
of geniet van het privé zwembadje in
de schitterende suites. Hier ontdekt u
de oude geschiedenis en ambachten en
geniet u van de uitstekende keuken met
dagverse ingrediënten van eigen kweek.
Authentiek • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee •
Panorama • Natuurdecor •
Privézwembad • Tuin • Wellness

• Arzachena

LIGGING • gelegen in 18 ha park in het
natuureservaat van Padula Saloni • shuttle naar
het strand Cala dei Ginepri (op 5 km), ‘La Colti’
restaurant (op 3 km), ‘The Cutter Lounge &
Restaurant’ (op 5 km), ‘MiraLuna Restaurant’
(op 6 km) en op donderdag naar de markt in
het dorpje San Pantaleo • ca. 13 km van Porto
Cervo • ca. 25 km van de luchthaven van Olbia
FACILITEITEN • 15 suites met privé zwembad •
gratis wifi in het hele hotel • tuinen en olijfgaarden
• salon met openhaard en kleine bibliotheek
• zwembad • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Ulia‘ • à-la-carte restaurant ‘Ulia’
(Sardeense keuken; lunch en diner) • Sardeens
gastronomisch restaurant ‘La Colti’ (op 3 km) in
een voormalige boerderij met tuin (diner) • ‘The
Cutter Lounge & Restaurant’ (op 5 km) aan het
strand van Cannigione met lichte maaltijden,
salades en pizza’s (lunch en diner) • picnics en
kaarslichtdiners mogelijk in de tuin SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym) fitness •
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‘Mediterranea Spa’: buitenzwembad (verwarmd),
sauna, Turks bad, experience douches Tegen
betaling:
•
wellnesscenter
‘Mediterranea
Spa’: massages (zelfs met olijfolie!) en
schoonheidsbehandelingen (eveneens mogelijk
in de tuinen) • yoga • kooklessen in zowel het
hotel als in restaurant ‘La Colti’, wijnkelder met
wijn- en olijfoliedegustaties • bootexcursies met
exclusieve ‘Bonaria’ zeilboot • talloze activiteiten
in het hotel en natuurreservaat (kajakken,
trektochten etc) LOGIES • alle suites beschikken
over een badkamer met douche, haardroger,
aparte slaapkamer, living, flatscreen-tv, telefoon,
koffie-en theefaciliteiten, wifi, minibar (€),
kluisje, airconditioning en een privé tuin met
zwembad en zicht over de zee of het weidse
landschap • deluxe pool suites (37 m²) met
veranda (12 m²) en tuin van 30 m² met privé
zwembad (verwarmd in laagseizoen) • prestige
pool suites (50 m²) met 2 badkamers met douche,
ruimere veranda (30 m²) en tuin van 90 m² met
privé zwembad (verwarmd in laagseizoen) PRIJS
• vanaf € 400 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Cala Di Volpe, a Luxury Collection Hotel
star star star star star
Het legendarische hotel Cala di Volpe
ligt genesteld aan één van de mooiste
baaien van de Costa Smeralda en lijkt op
een pittoresk mediterraans vissersdorpje.
Het is ongetwijfeld het meest exclusieve
hotel van de Middellandse Zee en
hét jetset hotel bij uitstek. Het biedt
een uitstekende gastronomie met
een ruime keuze aan restaurants
waaronder het al even exclusieve Japanse
restaurant ‘Matsuhisa’ in Nobu stijl.
Geniet van de rust aan het olympische
zoutwaterzwembad of van het prachtige
privé strand op slechts 5 minuten van
het hotel per boot! Golfers kunnen
zich uitleven op het exclusieve 18-holes
golfterrein Pevero Golf Club. Kortom,
voor een onvergetelijk verblijf in een
idyllisch en exclusief kader!
Excellente service • Fijnproevers •
Natuurdecor • Tennis • Droomstrand •
Moment met twee • Watersport • Wellness
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• Porto Cervo

LIGGING • rustig gelegen aan eigen marina en
in een groene omgeving • aan de baai • ca. 6 km
van het centrum van Porto Cervo • ca. 27 km van
de luchthaven van Olbia FACILITEITEN • 121
kamers en suites • 4 verdiepingen • gratis wifi
in het hele hotel • mooie tuinen • uitgestrekt
zeewater zwembad • prachtig privé strand
exclusief voorbehouden voor hotelgasten (op
5 min, gratis boottransfers vanuit de eigen
marina) • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • privé
marina • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Le Grand’
• 3 à-la-carterestaurants voor het diner: ‘Le
Grand’ met zicht over de baai (mediterraans),
exclusieve ‘Matsuhisa’ (Japanse keuken in
Nobu stijl) en het nieuwe ‘Beefbar’ (innovatieve
keuken met het beste vlees en luxe streetfood;
diner) • 3 restaurants voor de lunch: restaurant
‘Cala di Volpe Barbecue’ aan het zwembad
met uitstekend buffet, restaurant en bar ‘Cala
Beach Club’ met mooie tuin aan het strand en
‘Ai Due Mari’ (internationale en lokale keuken)
op enkele minuten rijden van het hotel • 3 bars:
‘Lobby Bar’, ‘Atrium Bar’ met live piano en ‘Juice
Bar’ aan het zwembad • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym)
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fitness in zowel binnen als in openlucht in
de tuin, pilates • tennis (3 courts, 1u gratis
per dag; materiaal en verlichting €) • padel (1
court, 1u gratis per dag) Tegen betaling: • nieuwe
en exclusieve ‘SHISEIDO’ Spa: massages
en schoonheidsbehandelingen • fitnessen tennislessen • watersporten: kajakken,
snorkelen, stand-up paddle, waterski, zeilen,
wakeboard • in de omgeving: 18-holes Pevero
Golf Club (ca. 1,5 km), paardrijden KINDEREN
• Gratis: • 2 kinderzwembaden • miniclub ‘Toy
Club’ (3 t/m 11 jaar, 10:00-18:30) met speeltuin
en vele activiteiten LOGIES • alle kamers hebben
een badkamer (bad of douche , haardroger),
flatscreen-tv, telefoon, Nespresso®-apparaat, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, airconditioning en
balkon of terras • de kamers zijn beschikbaar
in de ‘Heritage’ stijl met unieke schilderijen
en decoraties geïnspireerd door traditie en
geschiedenis, of in de ‘Contemporary’ stijl met
typische elementen in een modernere stijl met
behoud van het originele karakter van Cala
di Volpe • classic kamers (20 m²) met balkon
met binnenzicht • superior kamers (22 m²)
met balkon met zijdelings zeezicht • premium
kamers (25 m²) met balkon met frontaal zeezicht
PRIJS • vanaf € 220 pp/nacht in kamer en ontbijt

Forte Village Resort
star star star star
Welkom in één van de meest tot de
verbeelding sprekende resorts in de
Middellandse Zee! Dit schitterend resort
ligt aan het ongerepte strand in het
zuiden van het eiland en bestaat uit 8
luxe hotels met een ongeziene keuze aan
restaurants en zwembaden, activiteiten
voor zowel families met kinderen
als koppels en live entertainment ’s
avonds. Kinderen, van welke leeftijd
ook, voelen zich koning te rijk in het
unieke ‘Children Wonderland’ met
het allereerste Barbie® House en een
uitgebreid aanbod activiteiten. Herbron
en kom tot rust in de exclusieve en
reeds meermaals bekroonde ‘Acquaforte
Thalassa & Spa’ met prachtige thalasso
zwembaden en unieke behandelingen.
Forte Village, dé referentie voor een
onvergetelijk familiaal verblijf.
Sterrenchef • Wellness • Familie •
Mooi strand • Fijnproevers • Tennis •
Tuin • Watersport

/ star star star star star • Santa Margherita di Pula
LIGGING • rustig gelegen in een uitgestrekt
domein met prachtige tuinen • aan het ongerepte
privé zandstrand • ca. 48 km van de luchthaven
van Cagliari • ca. 314 km van de luchthaven van
Olbia FACILITEITEN • 8 luxe hotels verspreid
over het domein: zowel familiale hotels als
exclusieve hotels (‘Villa del Parco’, lid van ‘Leading
Hotels of the World’) • gratis wifi • 47 ha groot
privé domein met prachtige tuinen, pijnbomen
• Piazza Luisa met verschillende luxe boetieks
en live entertainment • 11 zwembaden in het
resort (waarvan sommigen enkel voorbehouden
voor klanten van Le Dune, Castello en Villa
del Parco): o.a. ruime Oasis Pool en Aquapark
• aan schitterend en lang privé zandstrand
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
één van de 6 restaurants (volgens de gekozen
accommodatie) • uniek aanbod restaurants: tot
21 restaurants in hoogseizoen (zowel buffet
als à la carte en enkele exclusieve restaurants
olv sterrenchefs zoals 3* chef Heinz Beck;
seizoensgebonden): o.a. ‘Heinz Beack Restaurant’
(exclusief gastronomisch), romantische ‘La
Terrazza San Domenico’, ‘Belvedere’ (Italiaans
en lokaal), ‘Bellavista’ (Italiaans en lokaal,
buffet), ‘Pizzeria’ en ‘Fish Market’ • 14 bars (o.a.
swim-up bar, gelateria, wijnbar, champagne
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bar, poolbars) • roomservice
SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • (Technogym) fitness
• aquagym, pilates • ‘Acquaforte Thalasso & Spa’:
thalasso zwembaden • omnisport terrein, basket
Tegen betaling: • schitterende en unieke aparte
‘Acquaforte Thalasso Spa’: talloze massages,
kuren en behandelingen (o.a. gewichtsverlies,
detox, anti-aging) • talloze academies (o.a. netbal,
tennis, schermen, dans, fietsen, Chelsea FC®
voetbal, kooklessen) • tennis (12 courts) en padel
• ‘Leisureland’ met go-kart circuit, bowling en
discotheek • talloze excursies (per boot, quad,
mountainbike) • watersporten: o.a. duiken, jetski,
waterski, zeilen • in de omgeving: 27 holes golf
‘Molas Golf Club’ (10 km) KINDEREN • Gratis:
• aquapark met talloze glijbanen, piratenschip,
zwembaden • uniek ‘Children Wonderland’
(3500 m², 0-23 maanden, betalend; gratis vanaf
2 jaar) met 2 zwembaden, Barbie® House,
Mario’s Village, talloze workshops, activiteiten
en kinderrestaurant (€)
LOGIES • alle
kamers werden recent volledig gerenoveerd
en beschikken over een badkamer (bad en/
of douche, haardroger), flatscreen-tv, telefoon,
wifi (gratis), Nespresso®-apparaat, minibar (€),
kluisje, airconditioning en balkon of terras •
keuze uit een ruim aanbod kamers en (familie)
bungalows PRIJS • vanaf € 235 pp/nacht (4*),
€ 358 pp/nacht (5*) in halfpension

ITALIË | SARDINIË

SPANJE
MIDDELLANDSE
Tanger
ZEE
ATLANTISCHE
OCEAAN
Rabat
Casablanca

Marokko

Oualidia

Marokko wordt wel het land van mysteriën genoemd. De zon
schijnt er driehonderd dagen per jaar en maakt het land tot een
schitterende plek om woestijnen, stranden en sneeuw-bedekte
bergtoppen te bezoeken.

Fès
Meknès

MAROKKO
Marrakech
Essaouira
Taroudant

Ouarzazate

Agadir

ALGERIJE

Onze tips
Een klein stukje buiten het centrum
van Marrakech ligt Jardin Majorelle,
de kleurrijkste plek van Marrakech en
inspiratiebron voor beroemde modeontwerper
Yves Saint Laurent.

Ontdek de charmante en authentieke
badplaats Taghazout met uitgestrekte
zandstranden, duinen en traditionele souk.
Het wordt dé surfhoofdstad van Marokko
genoemd en is tevens een echte aanrader voor
golffanaten!

De Marokkaanse keuken is divers, net als het
land zelf. De Arabische en Franse invloeden
lopen hier dwars door elkaar heen.
Proef zeker het iconische gerecht van
Marokko: tajine.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, geldig gedurende het hele verblijf • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • VLIEGTIJD ca. 4u •
TIJDSVERSCHIL Geen tijdsverschil in onze wintertijd. Tijdens onze zomertijd is het in Marokko 1u vroeger • MUNT Marokkaanse dirham: 10 MAD =
ca. € 0,95 (dec.’21). In- en uitvoer van dirhams is verboden.
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Mazagan Beach & Golf Resort
star star star star star
Het schitterende Mazagan Beach & Golf
Resort is werkelijk een bestemming
op zich en een begrip in Marokko! Het
ligt verspreid over een domein van
250 ha en aan een prachtig 7 km lang
zandstrand. Het ideale resort voor zowel
families, koppels als golfers dankzij het
ongeziene aanbod aan faciliteiten: 15
restaurants en bars, fantastische spa,
18-holes golfbaan ontworpen door Gary
Player, verschillende kids clubs (ook
voor babies!) en talloze sportfaciliteiten!
Waag een gokje in Marokko’s grootste en
meest exclusieve casino. Hét resort voor
zowel een rustige als actieve vakantie!
Wellness • Golf • Familie •
Mooi strand • Fijnproevers •
Natuurdecor • Tuin • Tennis

• El Jadida

LIGGING • rustig gelegen aan 7 km lang
zandstrand • aan 18 holes ‘Mazagan Golf ’ •
ca. 100 km van de luchthaven van Casablanca
FACILITEITEN • 500 kamers en suites • gratis
wifi in het hele hotel • schitterend zwembad
‘Grand Riad’ • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en strand
• gratis parking • Tegen betaling: • ‘Mazagan
Shop’, boetieks en ‘Emporium Bazaar’ (met
artisanaal Marokkaans handwerk) • casino
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant ‘Olives’ • keuze uit maar liefst
15 restaurants en bars (seizoensgebonden)
• schitterende buffetten in restaurant
‘Olives’ (mediterraans) of in ‘Market Place’
(internationaal) • talloze a-la-carte restaurants:
o.a. ‘Sel de Mer’ (zeevruchten), ’George’
(steakhouse), ‘La Cave French Bistro’, ‘Bushra
By Buddha Bar’ (Oosters menu bedacht door
sterrenchef Greg Malouf ), het schitterende ‘Al
Firma’ in openlucht in prachtige berber tenten
(Marokkaanse keuken), ‘Beach Barbecue’
(grill) en ‘Pizzeria’ aan het strand • 6 bars •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • uitstekende (Technogym) fitness
Tegen betaling:
• schitterende ‘Mazagan
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Spa’: traditionele hamam (100 m²), sauna,
schoonheidssalon (met kapsalon, pedicure
en manicure) en talloze massages • quad,
karting, paardrijden, ponyrijden • tennis (4
courts), minigolf, muurklimmen, paintball,
trampolines, boogschieten, fat bikes • karting •
watersporten (o.a. jetski, surfen) • fantastische
18 holes ‘Mazagan Golf ’ (by Gary Player) met
Clubhouse en academie KINDEREN • Gratis: •
kinderzwembad • ‘Kidz Club’ (4 t/m 12 jaar)
en ‘Club Rush’ (13 t/m 17 jaar) met talloze
activiteiten, tornooien, games room etc Tegen
betaling: • ‘Baby Club’ (3 maanden t/m 3 jaar)
LOGIES • alle ruime en moderne kamers
met Marokkaanse accenten beschikken over
een badkamer (bad, douche, haardroger),
airconditioning, kluisje, wifi (gratis), minibar
(€) en balkon of terras • deluxe kamers (4244 m²) mogelijk met zwembadzicht, tuinzicht,
zeezicht of frontaal zeezicht • patio kamers
(42-44 m²) op het gelijkvloers met terras en
directe toegang tot de tuin • Mazagan suites
(82 m²) met aparte slaapkamer, living en tuinen zeezicht • andere suites (vanaf 140 m²)
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 97 pp/nacht in kamer en ontbijt

MAROKKO | EL JADIDA

Kenzi Menara Palace
star star star star star
Uw verblijf in Marrakech wordt nog
intenser in dit all inclusive-hotel,
omringd door palmbomen en met een
prachtig uitzicht op het Atlasgebergte.
De hoge rode muren en talrijke
ornamenten en oriëntaalse motieven
geven u het gevoel dat u terechtkomt
in een keizerlijk Arabisch paleis. De
tuin met royale allures bestrijkt maar
liefst 4 hectare en wordt doorsneden
door tal van wandelpaden, omzoomd
met tropische planten. Ook het mooie
zwembad baadt in een zee van groen.
Hoewel u net ver genoeg buiten het
centrum logeert om volop te kunnen
genieten van de rust die u hier overvalt,
liggen de bezienswaardigheden op
wandelafstand.

LIGGING • rustig gelegen • ca. 5 km van de
medina • ca. 4 km van het Djemaa El Fna plein •
shuttleservice naar het centrum van Marrakech
• ca. 6 km van de luchthaven van Marrakech
FACILITEITEN • 236 kamers • hoofdgebouw
en 6 paviljoenen in riad-stijl • liften • gratis
wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • 2
zwembaden (ca. 1250 m² en ca. 120 m²) •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • gratis parking • Tegen betaling:
• winkeltjes • kapper RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant ‘L’Insensé’ met terras
(internationale keuken) • Italiaans restaurant
• Marokkaans restaurant ‘Saoussane’ (ca.
€10 toeslag per persoon, met reservering)
• pool/-snackbar • Pianobar • roomservice
(menu) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
wellnesscenter ‘ÔSPA’: sauna, hamam, fitness
• beachvolleybal • petanque • badminton
• aerobics • tennis (2 courts) • beperkte
animatie Tegen betaling: • wellnesscenter ‘ÔSPA’:
verwarmd binnenzwembad, massages en

All Inclusive • Tuin • Wellness •
Familie • Cultuur • Golf
Hotelcode: HRAK004

MAROKKO | MARRAKECH

• Marrakech
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schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
o.a. golf en paardrijden KINDEREN • Gratis: •
geïntegreerd kinderbad • kids’ club van 4 t/m
8 jaar, 09:00-17:00 LOGIES • alle ruime kamers
beschikken over een badkamer (bad, douche,
haardroger), airconditioning, flatscreen-tv,
telefoon, minibar (€, zie ook all inclusive), wifi
(gratis), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje en
balkon of terras • deluxe kamers (55 m²) met
zwembad- of tuinzicht • deluxe suites (110 m²)
met aparte slaapkamer, living en tuinzicht ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch-,
en dinerbuffet • laat ontbijt tot 11:30 • diner
ook mogelijk in het Italiaans restaurant (met
reservering) • snacks 12:00-17:00 • afternoon tea
met pannekoeken, mini-cakes, koffie en thee
16:00-18:00 • dranken bij de maaltijden: water,
frisdranken, lokaal bier en lokale wijn • lokale
alcoholische dranken (Marokkaanse wijnen
bediend aan tafel), internationale (alcoholische)
dranken 09:00-23:00 PRIJS • vanaf € 130 pp/
nacht in all inclusive

Barceló Palmeraie
star star star star
Verscholen tussen de palmbomen van
de Palmeraie, de groene long van de
rode stad, ligt deze oase van rust. De
kamers in dit hedendaagse designhotel
geven allemaal uit op de tuinen met
wuivende palm- en olijfbomen. Koppels
kiezen een ligbed aan het blauwe
zwembad of laten zich uitvoerig in de
watten leggen in de hamam. De kleintjes
hebben het ondertussen naar hun zin
in de kinderclub met apart kinderbad.
Lekker lunchen en dineren kan in
een van de drie restaurants die uw
smaakpapillen doen tintelen, waaronder
eentje met tot de verbeelding sprekende
Marrokkaanse gerechten.
Tuin • Familie • All Inclusive • Tennis

• Marrakech

LIGGING • rustig gelegen • gelegen in het hart
van de Palmeraie • ca. 11 km van het centrum
van Marrakech • shuttleservice naar het centrum
(8x per dag, mits reservering) • ca. 15 km van
de luchthaven van Marrakech FACILITEITEN
• 252 kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • tuin met grootse vijver • 2 zwembaden
(1 verwarmd en 1 adults-only vanaf 16 jaar) •
gratis ligbedden, handdoeken en parasols aan
het zwembad • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in
restaurant ‘L’Oliveraie’ • 2 à-la-carte restaurants:
‘Baramika’ (Aziatisch; lunch en diner) en ‘Mezze’
(Libanees en Marokkaans; diner) • ‘L’Oasis’ poolbar met lichte en gezonde maaltijden (lunch) •
‘Le Bar Ambiance’ in art déco stijl • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• tennis (2 courts) • minivoetbal, petanque,
beachvolleybal • kajakken en waterfietsen op de
vijver • animatie Tegen betaling: • ‘Spa Lounge by
NUXE’ (500 m²): hamam, jacuzzi, massages en

schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: golf
(ca. 5 km), quad en fietsen KINDEREN • Gratis: •
kinderbad • speeltuin • miniclub (4 t/m 11 jaar)
Tegen betaling: • baby club (1 t/m 3 jaar) LOGIES
• alle hedendaagse kamers beschikken over een
badkamer (douche, haardroger), flatscreen-tv,
telefoon, Nespresso®-apparaat (in superior en
deluxe suite), minibar (€), airconditioning, kluisje
en balkon of terras • classic kamers (26 m²) met
tuinzicht • superior kamers (29 m²) en superior
family kamers (met sofabed) (29 m²) met tuinof vijverzicht • deluxe suites (44 m²) met aparte
slaapkamer, living en badkamer (met bad en
douche) ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt
(07:00-10:30), lunch (12:30-15:00) en diner (19:3022:30) in buffetvorm in restaurant ‘L’Oliveraie’
• snacks (12:00-18:00) in ‘Oasis Poolside Bar’ •
lokale (alcoholische en niet alcoholische) dranken van 10:00-23:00 • 15% korting in restaurants
‘Baramika’, ‘Mezze’ en ‘Pool Zen’ menu PRIJS •
vanaf € 78 pp/nacht in halfpension

Hotelcode: HRAK002

277

MAROKKO | MARRAKECH

Les Jardins de la Medina
star star star star star
Op amper vijftien minuten van het
Djemaa el Fna-plein wacht u in dit
exclusieve en kleinschalige paleisje een
oase van rust en groen, waar u logeert
in bijzonder lichte kamers en suites.
U belandt er in een authentiek decor
van traditionele architectuur, maar
dan wel ingebed in een uiterst luxueus
charmehotel met slechts 36 kamers.
Het pronkstuk is de mooie botanische
tuin, waar u in talrijke hoekjes, nissen
en terrassen tussen prachtige oude
dadelpalmen kunt bekomen van de
drukte van de stad. Het uitstekende
restaurant neemt u mee op reis
doorheen de culinaire wereld.

LIGGING • centraal gelegen in de medina • ca.
5 min. wandelen van de Saadische graven • ca.
20 min. wandelen van het Djemaa El Fna plein
• ca. 4 km van de luchthaven van Marrakech
FACILITEITEN • 36 kamers • gratis wifi in het
hele hotel • bibliotheek • prachtige tuin (3000 m²)
in het hart van de medina met terrassen,
olijfbomen, palmbomen en sinaasappelbomen
• zonneterrassen en patio’s • zwembad (6 m x
16 m; verwarmd in de winter) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Les Jardins de la Médina’ • uitstekend
à-la-carte-restaurant ‘Les Jardins de la Médina’
met mooi terras (internationaal en Marokkaans;
lunch en diner) • bar met open haard en terras
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitnessruimte midden in de tuin

Authentiek • Kleinschalig • Cultuur •
Moment met twee • Tuin
Hotelcode: HRAK005

MAROKKO | MARRAKECH

• Marrakech
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Tegen betaling: • Spa: o.a. hamams, massages,
schoonheidsbehandelingen, barbier, pedicure
en manicure LOGIES • alle mooie kamers
beschikken over een badkamer (bad/douche,
haardroger), wifi (gratis), telefoon, flatscreen-tv,
dvd-speler (op aanvraag), Nespresso®-machine,
kluisje, minibar (€) en airconditioning • superior
patio kamers gelegen op de 1ste of 2de verdieping
rondom 2 patio’s en sommigen met open haard
• superior tuinzijde kamers op het gelijkvloers
of op de verdieping • solarium kamers gelegen
op de 1ste verdieping met douche, open haard
en ruim dakterras met ligstoelen en tuinzicht
• ‘Sultane’ suites met ruime badkamer (bad
of ruime douche en sommigen met beiden),
zithoek, open haard en balkon of terras, meestal
met tuinzicht PRIJS • vanaf € 96 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Villa des Orangers
star star star star star
Deze stijlvolle en ruime riad ligt in
het hart van de medina en vlakbij
de Koutoubia moskee. Dit pareltje,
behorende tot de Relais & Châteaux
keten, werd gebouwd rond 3 patio’s
met fonteinen en beplantingen. Maak
kennis met de elegante, traditionele
en gesofisticeerde Marokkaanse
en Afrikaanse inrichting. U geniet
hier eveneens van een uitstekende
gastronomie en van een gratis dagelijkse
lunch, opgediend in één van de mooie
patio’s of terrassen. Een echte aanrader
en oase van rust in het geanimeerde en
drukke Marrakech!
Authentiek • Centrale ligging • Cultuur
• Kleinschalig • Moment met twee •
Fijnproevers

• Marrakech

LIGGING • in het hartje van de medina • op
wandelafstand van het Djemaa El Fna plein •
ca. 8 km van de luchthaven van Marrakech
FACILITEITEN • schitterende Riad met slechts
30 kamers en suites over verschillende gedeeltes
met patio’s met fontein, tuinen en terrassen
• elegante traditionele en gesofisticeerde
Marokkaanse en Afrikaanse inrichting • 4
salons met open haard • kleine cinema zaal • 3
zwembaden (verwarmbaar): 1 in de tuin, 1 op
het rooftop terras en 1 in de patio van de privé
riad • gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • gratis wifi in het hele hotel
• Tegen betaling: • parking (+/- 50 MAD per dag)
RESTAURANTS EN BARS • à-la-carte ontbijt
met o.a. Marokkaanse specialiteiten • gratis
lunch (12:00-15:00) aan het zwembad, patio’s,
rooftop terras of in de tuin • 2 uitstekende
à-la-carte restaurants met een mediterraans
en Marokkaans geïnspireerde keuken •
bar met open haard en terras in de patio •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Tegen betaling: • NUXE Spa:
traditionele Marokkaanse hamam, massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
authentieke in Marokkaanse stijl ingerichte
kamers beschikken over bad en/of douche,
haardroger, flatscreen tv, minibar (gratis soft
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drinks), wifi (gratis), Nespresso®-apparaat,
airconditioning, telefoon, kluisje en dvd-speler
(op aanvraag) • Deluxe kamers (15-23 m²) op het
gelijkvloers of 1ste verdieping met patio zicht
• Kamers met terras (15-18 m²) op de eerste
verdieping met Atlas, Koutoubia of medina zicht
• Juniorsuites (30-35 m²) op het gelijkvloers of
de eerste verdieping met ruime zithoek en patioof tuinzicht • Duplex juniorsuites (35-40 m²)
met apart salon en slaapkamer (mezzanine), op
het gelijkvloers met patiozicht • Suites (30 m²)
en ruimere suites (35 m²), telkens met terras,
gelegen op de eerste verdieping met zithoek
(sommige met open haard) en zicht over de
Atlas, Koutoubia, tuinen of medina • Master
(duplex) suites (100 m²) met op de eerste
verdieping een ruim salon met open haard en
op de tweede verdieping een slaapkamer met
open haard, badkamer met daglicht en balkon
met zwembadzicht • Family Suite (50 m²)
bestaande uit een juniorsuite (35 m²) voor de
ouders geconnecteerd met een kamer voor de
kinderen (15 m²) en kleine patio • Privé riad
(180 m²) bestaande uit 2 suites met terras (op
de eerste verdieping), salon en lounge met
open haard op het gelijkvloers met patio met
zwembad (verwarmbaar) PRIJS • vanaf € 172
pp/nacht in halfpension (ontbijt en lunch)

MAROKKO | MARRAKECH

Fairmont Royal Palm Marrakech
star star star star star
Dit uitgestrekte resort van de Fairmont
keten ligt temidden van een schitterend
domein met 18 holes golf en veel groen
en biedt een mooi uitzicht over het
Atlasgebergte. Een echte oase van rust
met als grootste troeven het schitterende
en grootse zwembad, de uitstekende
restaurants, de exclusieve en uitgestrekte
Spa van maar liefst 3500 m² en de
riante kamers en (junior)suites (min.
72 m²!). Voor een unieke en rustige
verwenvakantie, zowel voor families met
kinderen (dankzij de fantastische kids
club) als golfers.
Golf • Wellness • Villa • Familie •
Panorama • Tennis • Tuin

MAROKKO | MARRAKECH

• Marrakech

LIGGING • rustig gelegen in uitgestrekt
domein • aan 18 holes golfterrein • ca. 15 km
van het Djemaa El Fna plein • ca. 14 km van
de luchthaven • shuttle naar het centrum (vaste
tijdstippen) FACILITEITEN • 134 kamers,
suites en villa’s • uitgestrekte domein en tuinen
(231 ha) • gratis wifi in het hele hotel • zwembad
van 2000 m² • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in het restaurant ‘Le Caravane’ • 4 à-la-carte
restaurants: ‘Le Caravane’ (internationaal),
‘Al Aïn’ (Marokkaans met live entertainment),
’L’Olivier’ aan het zwembad (mediterraans,
lunch) en ‘Le Sabra’ (in Country Club) • 2 bars:
‘Le Bar’ (met live entertainment) en ‘Legend’s
Bar’ (in Country Club, met lichte maaltijden)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitnesscentrum: buitenzwembad
(25 m lang), pilates en yoga studio • squash
(1 court) • tennis (4 courts) • tafeltennis
Tegen betaling: • wellnesscenter (3500 m²):
binnenzwembad, traditionele hamam, 13
treatment kamers, kapsalon, massages en
schoonheidsbehandelingen • 18 holes golf
Fairmont Royal Palm Golf & Country Club • in
de omgeving: verschillende 18 holes golfbanen
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KINDEREN • Gratis: • miniclub (3 t/m 11 jaar,
09:00-23:00) met zwembad, tennis (2 mini
courts) en talloze workshops en activiteiten
LOGIES • alle kamers beschikken over een
badkamer met bad, douche, haardroger,
dressing, zithoek, airconditioning, kluisje,
flatscreen tv, Nespresso®-apparaat, wifi, minibar
(€) en balkon of terras • deluxe kamers (72 m²)
op de eerste of tweede verdieping met tuin- of
Atlaszicht • juniorsuites (86 m²) met ruime
zithoek en mooi terras, op het gelijkvloers met
tuinzicht of op de eerste of tweede verdieping
met Atlaszicht • deluxe suites (126 m²) met
aparte slaapkamer, ruime living en mooi terras,
op het gelijkvloers met tuinzicht of op de eerste
of tweede verdieping met Atlaszicht • family
suites (124 m²) met 2 badkamers, 2 slaapkamers
(waarvan 1 twin kamer voor de kinderen) en 2
terrassen, gelegen op het gelijkvloers, eerste of
tweede verdieping • penthouse suites (214 m²)
met aparte slaapkamer, ruime living, badkamer
en groot dakterras met privé plonsbad en
panoramisch zicht • unieke Prince Villas
(741 m²) met 2 slaapkamers, 2 badkamers,
hamam, butlerservice, ruime living en privé
tuin en terras met privé zwembad PRIJS • vanaf
€ 204 pp/per nacht in kamer en ontbijt

Mandarin Oriental, Marrakech
star star star star star
Mandarin Oriental lijkt wel een
woestijnoase, bezaaid met palmen
en omwolkt door de geur van jasmijn
en meer dan 100 000 rozen. Dit
romantische hotel vindt rust net buiten
het bruisende centrum van Marrakech,
in een 20 hectare grote tuin en olijfgaard
met uitzicht op het Atlasgebergte.
Een vijftigtal pool villa’s met prachtige
buitenruimte liggen daar verspreid
tussen de glinsterende meren. De stijl
knipoogt naar Moors en Berbers, wat de
architectuur een bijzondere uitstraling
geeft. Probeer ook zeker het schitterende
restaurant Ling Ling (met Hakkasan
DNA) voor een onvergetelijk diner!
Excellente service • Golf •
Villa • Privézwembad •
Moment met twee • Wellness

• Marrakech

LIGGING • gelegen in een oase van rust •
naast de Royal Golf Club van Marrakech •
geprivilegieerde toegang tot de Royal Golf Club
en Al Maaden Golf met gratis transfers • ca.
6 km van het Djemaa El Fna plein • ca. 10 km
van de luchthaven FACILITEITEN • 7 suites
(in het hoofdgebouw), 2 Infinity Suites en 54
villa’s verspreid over het resort • gratis wifi
in het hele hotel • uitgestrekte tuinen (20 ha)
met vele olijfbomen • ruim zwembad (610 m²,
verwarmbaar) • prachtig binnenzwembad
(in de Spa) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in het restaurant ‘Shirvan Café Metisse’ • 2
à-la-carte restaurants: ‘Shirvan Café Metisse’
(internationaal olv sterrenchef Akrame Benallal,
diner) en het prachtige ‘Ling Ling’ met open
keuken (nieuw kantonees concept van Hakkasan,
diner) • restaurant ‘Pool Garden’ aan het
zwembad (lunch) • theesalon ‘Le Salon Berbère’
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • joggingpad rondom het resort
Tegen betaling: • exclusieve ‘Mandarin Oriental
Spa’ (1800 m²): 4 treatment kamers en 2 spa
suites met vitality zwembad en privé tuin,
binnenzwembad, 2 Marokkaanse hamams,
massages
en
schoonheidsbehandelingen,
kapsalon, pedicure en manicure • yoga studio
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• tennis (2 courts) • fietsen • kooklessen • in de
omgeving: verschillende 18-holes golfbanen
KINDEREN • Gratis: • ‘Kasbah’s Kids Club’ (4 t/m
11 jaar) met talloze activiteiten en workshops
LOGIES • alle ruime suites en villa’s (met
eigentijdse Arabisch-Andalusische inrichting)
hebben een schitterende badkamer (bad,
douche, haardroger), telefoon, kluisje, minibar
(€), airconditioning, flatscreen tv, Nespresso®apparaat, zithoek en terras met privé zwembad
• Atlas suites (135-218 m²) met privé zwembad
en terras met panoramisch zicht op het
Atlasgebergte (in het hoofdgebouw) • Panoramic
suites (192 m²) met aparte slaapkamer en living
en zwembadzicht en zicht op het Atlasgebergte •
Infinity Pool suites (290 m²) met 2 slaapkamers,
2 badkamers (waarvan één met hammam), living
en privé terras met 18 m lang infinity zwembad •
Royal suites (218 m²) met 2 aparte slaapkamers,
2 badkamers, living en ruim terras met 2 privé
zwembaden • Mandarin Pool villas (288 m²) met
veel privacy met o.a. aparte slaapkamer, living en
privé tuin met ruim terras met dining gedeelte,
privé zwembad (verwarmbaar) en jacuzzi •
Oriental Pool Villas (423 m²) met 2 aparte
slaapkamers, 2 badkamers, ruime living en privé
tuin met ruim terras met dining gedeelte, privé
zwembad (verwarmbaar) en jacuzzi PRIJS •
vanaf € 407 pp/nacht in kamer en ontbijt

MAROKKO | MARRAKECH

Amanjena
star star star star star
Het schitterende Amanjena is
geïnspireerd op de rozige gebouwen
van het oude Marrakech en ligt in
een oase van rust temidden van
uitgestrekte tuinen en grote open
ruimten. Schaduwrijke binnenplaatsen
met fonteinen leiden naar het centrale
bassin dat zorgt voor de irrigatie van
de weelderige tuinen. Rond dit centrale
bassis liggen de ruime en luxueuze
paviljoenen en maisons, allemaal
voorzien van een privé tuin of privé
zwembad. U kunt ontspannen aan het
prachtige zwembad of golfen op het
naast het hotel gelegen 27-holes Amelkis
golfbaan. Voor een uniek verblijf in het
teken van rust en privacy!
Villa • Golf • Authentiek • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee • Tuin

MAROKKO | MARRAKECH

• Marrakech

LIGGING • rustig gelegen in uitgestrekt domein
• aan 18 holes Amelkis Golf Course • ca. 7 km
van het Djemaa El Fna plein • ca. 13 km van
de luchthaven FACILITEITEN • 40 Pavilions
en Maisons • uitgestrekte en prachtige tuinen
rondom een centraal gelegen bassin • gratis wifi
in het hele hotel • prachtig zwembad (33 m lang,
verwarmbaar) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • bibliotheek met
open haard • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • à-la-carte ontbijt in het restaurant ‘The
Pool Terrace’ of ‘Nama’ • 2 exclusieve à-la-carte
restaurants: prachtig ‘Moroccan Restaurant’ in
patio met fontein en ‘Nama Restaurant’ (Japans
en sushi bar) • restaurant ‘The Pool Terrace’
aan het zwembad (lichte maaltijden, lunch)
• verschillende open lounges (met afternoon
tea) en ‘The Bar’ (met cigar lounge) • prachtige
Marokkaanse tent voor romantische privé diners
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • tennis (2 courts) Tegen betaling: •
‘Aman Spa’: 2 traditionele hamams, 4 treatment
kamers, massages en schoonheidsbehandelingen
• 18 holes golf Amelkis Golf Course • omgeving:
verschillende 18 holes golfbanen (waaronder
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vlakbij gelegen Al Maaden Golf Course)
KINDEREN • Gratis: • kinderbad (verwarmbaar)
LOGIES • alle schitterende en uiterst ruime
Pavilions en Maisons liggen verspreid rond het
centraal gelegen bassin en beschikken over een
ruime badkamer (bad, douche, haardroger),
dressing, zithoek, airconditioning, kluisje,
Nespresso®-apparaat, wifi (gratis), minibar (€)
en ruim terras met gazebo • Pavilions (175 m²)
met geïntegreerde slaapkamer en living en ruime
patio met terras • Pavilions Bassin (175 m²)
liggen naast het centraal gelegen bassin •
Pavilions Piscine (220 m²) met ruimer terras met
verwarmbaar privé zwembad (25 m²) • duplex
Maisons (360 m²) met 2 slaapkamers, ruime living
en ruime patio met verwarmbaar privé zwembad
(26 m²) • duplex Maisons Jardin (572 m²) met
butlerservice (op aanvraag), 2 slaapkamers, ruime
living en ruime privé tuin met open haard, patio
en verwarmbaar privé zwembad (26 m²) • Maison
Al Hamra (1130 m²) met butlerservice (24/7), 2
slaapkamers, ruime living en ruime privé tuin
met open haard, patio en verwarmbaar privé
zwembad (36 m²) PRIJS • vanaf € 300 pp/nacht
in kamer en ontbijt

The Oberoi, Marrakech
star star star star star
Het recente en exclusieve The Oberoi,
Marrakech van de gerenommeerde
Oberoi keten is een wereld op zich
en ligt in een schitterend domein van
11 ha met prachtige boomgaarden,
geurige citroenbomen en eeuwenoude
olijfgaarden. De waterpartijen creëren
een oase van rust en de architectuur doet
denken aan traditionele Marokkaanse
paleizen. Het hotel biedt een
prachtig uitzicht op het besneeuwde
Atlasgebergte, een luxueuze en uiterst
verfijnde inrichting, gepersonaliseerde
behandelingen, gastronomische
restaurants met Marokkaanse en
internationale specialiteiten en een
uitstekende kids club met talloze
activiteiten. Kortom een fantastische
ervaring, met een ongeëvenaarde
Marokkaanse gastvrijheid.

• Marrakech

LIGGING • gelegen in een uitgestrekte en
schitterende tuinen (11 ha) • ca. 11 km van
het Djemaa El Fna plein • ca. 20 km van de
luchthaven FACILITEITEN • 84 kamers en
villa’s • een oase van rust temidden van een
prachtige tuinen (met o.a. honderdjarige
olijfbomen) en waterpartijen • gratis wifi in
het hele hotel • ruim en mooi zwembad •
prachtig binnenzwembad met veel lichtinval in
de Oberoi Spa • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Tamimt’ • 3 uitstekende à-la-carte
restaurants: ‘Tamimt’ (mediterraans en Indisch,
diner), ‘Siniman’ (autenthieke Marokkaanse
keuken, diner) en ‘Azur‘ aan het zwembad (o.a.
grillades en salades, lunch) • exclusieve ‘Vue’ bar
(met selectie sigaren) met prachtig uitzicht over
de tuinen en het Atlasgebergte • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(Technogym) • talloze activiteiten (volgens
programma): o.a. cross training, cardio boxing,
valkenjacht, Marokkaanse wijndegustatie •

fietsen: 1u gratis per persoon per dag • yoga Tegen
• ‘Oberoi Spa’ (2000 m²): traditionele
Marokkaanse hamam, Oberoi signature
massages en schoonheidsbehandelingen •
privé yoga KINDEREN • Gratis: • Les P’tits
Loups miniclub (4 t/m 11 jaar, 09:30-12:30,
13:30-18:00) met talloze activiteiten en
workshops LOGIES • alle kamers en villa’s
beschikken over een badkamer met daglicht
met bad, douche, haardroger, airconditioning,
kluisje, flatscreen tv, Nespresso®-apparaat,
wifi, minibar (€) en balkon of terras • Deluxe
kamers (70 m² + 35 m² terras) met groot terras
met tuin- en Atlaszicht • Deluxe Villas (72 m²
+ 125 m² buitenruimte) met terras en tuin met
privé zwembad • Presidentiële Villas (160 m² +
215 m² buitenruimte) met aparte living, tuin en
groot terras met privé zwembad • Royal Suite
(175 m² + 145 m² buitenruimte) gelegen op de
eerste verdieping met infinity zwembad, zicht
over de tuinen en het Atlasgebergte, aparte
living met open haard en slaapkamer PRIJS •
vanaf € 316 pp/nacht in kamer en ontbijt
betaling:

Villa • Wellness • Excellente service •
Fijnproevers • Privézwembad • Tuin
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La Mamounia
star star star star star
Welkom in één van de meest tot de
verbeelding sprekende hotels van
Marokko! Dit schitterende en iconische
hotel ontvangt reeds sinds 1923 de
grootsten der aarde waaronder Sir Winston
Churchill en talloze celebrities. Grootste
troeven zijn ongetwijfeld de fantastische
en uitgestrekte tuin, de prestigieuze
ligging in de medina met zicht op de
Koutoubia moskee en de geraffineerde
en authentieke Marokkaanse inrichting.
De exclusieve bars en restaurants van dit
Palace hotel ondergingen in 2020 een
schitterende metamorfose met onder meer
het prachtige Le Pavillon de la Piscine
met ruime terras en het exclusieve en
nieuwe theesalon onder leiding van Pierre
Hermé. Geniet van de unieke atmosfeer
en hartverwarmende Marokkaanse
gastvrijheid in dit legendarische hotel.

LIGGING • gelegen in een uitgestrekte tuin •
gelegen in de medina • ca. 1 km van het Djemaa
El Fna plein • ca. 6 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 209 kamers, suites en riads •
liften • gratis wifi in het hele hotel • schitterende
tuinen • ruim en mooi zwembad • prachtig binnenzwembad met jacuzzi • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken • bibliotheek • Tegen betaling: • La Mamounia boetiek • exclusieve Pierre
Hermé Paris shop RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt- en lunchbuffet in het gerenoveerde restaurant ‘Le Pavillon de la Piscine’ met ruim terras • 3 volledig vernieuwde à-la-carte restaurants:
‘L’Asiatique’ (door Jean-Georges) en ‘L’Italien’
(door Jean-Georges) voor lunch en diner en ‘Le
Marocain’ voor diner • 5 bars: o.a. ‘Churchill bar’,
‘Le Bar de la Piscine’ en ‘Le Lounge Marocain’ •
exclusieve oenotheek (te privatiseren) • exclusief
Pierre Hermé theesalon • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitnesspaviljoen
in de tuinen (met Life Fitness en Technogym
uitrusting) met sauna • tennis (2 courts) • tafeltennis Tegen betaling: • wellnesscenter (2500 m²
- producten van o.a. Valmont en marocMaroc)

Authentiek • Buiten eten •
Centrale ligging • Fijnproevers • Wellness •
Tuin • Tennis • Excellente service

MAROKKO | MARRAKECH

• Marrakech
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met traditionele hamams, 10 treatment
kamers, manicure, pedicure en relaxatieruimte
• gameroom in de tuin (kinderen onder de 12
jaar vergezeld door een volwassene) LOGIES •
alle kamers beschikken over bad, douche, haardroger, airconditioning, kluisje, flatscreen tv,
Nespresso®-apparaat, wifi, minibar (€) en balkon of terras (vanaf de Deluxe kamers) • Classic
Hivernage kamers (28-40 m²) gelegen op het
gelijkvloers of 1ste verdieping met twin beds •
Superior Hivernage kamers (28-40 m²) gelegen
tussen de 2de en 4de verdieping met zicht op
de Hivernage wijk • Deluxe Koutoubia kamers
(30-40 m²) met zicht op de Koutoubia moskee
• Deluxe Park kamers (30-40 m²) met zicht op
de tuinen en het Atlasgebergte • Deluxe Agdal
kamers (30-40 m²) met zicht op de tuinen en het
zwembad • Hivernage Suites (85 m²) met ruime
zithoek en zicht over Hivernage • Park Suites
(55-70 m²) met ruime zithoek en zicht op de
tuinen en het Atlasgebergte • andere suites, executive suites, prestige suites en signature suites:
op aanvraag PRIJS • vanaf € 271 pp/per nacht in
kamer en ontbijt

Royal Mansour
star star star star star
Royal Mansour behoort tot één van
de zeldzame hotels die behoren tot de
groten der aarde. Op een steenworp
afstand van het mytische Djemaa El Fna
plein, klopt het hart van dit prestigieuze
Palace hotel, dat u zijn unieke concept
van een medina binnen de medina
onthult. Wanneer de deuren voor u
opengaan, treedt u binnen in de geheime
en weelderige geschiedenis van één van
de mooiste hotels ter wereld: traditionele
en uiterst verfijnd architectuur,
weelderige tuinen en riads van een
ongekende verfijning. Het ontwerp van
de unieke luxe riads is gebaseerd op
die van een traditionele medina waar u
heerlijk kunt flaneren en genieten van
de prachtige tuinen.Het is het enige
hotel in Marokko dat dit unieke concept
van luxueuze riads aanbiedt. Voor een
onvergetelijke ervaring!

• Marrakech

LIGGING • gelegen in hartje Marrakech • op
wandelafstand van het Djemaa El Fna plein •
ca. 6 km van de luchthaven FACILITEITEN •
uniek concept met 53 privé Riads • schitterende
tuinen (2,5 ha) en biologische moestuin • gratis
wifi in het hele hotel • ‘Le Jardin’ met mooi
zwembad (600 m², verwarmbaar) • prachtig
binnenzwembad (in de Spa) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
bibliotheek • gratis parking • Tegen betaling: • 7
exclusieve en moderne privé paviljoenen (4580 m²) aan het zwembad met ruime living en
terras RESTAURANTS EN BARS • à-la-carte
ontbijt in restaurant ‘La Table’ • 4 exclusieve
à-la-carte restaurants onder supervisie van o.a.
3* sterrenchef Yanick Alléno: ‘La Table’ (Franse
bistro), ‘Le Sesamo’ (Italiaans gastronomisch,
olv van 3* chef Massimilano Alajmo), ‘La Grande
Table Marocaine’ (Marokkaans gastronomisch)
en ‘Le Jardin’ (Aziatisch geïnspireerde
gastronomie) • 3 bars: ‘Le Bar’, ‘The Chimney
Lounge’ en ‘Cigar Lounge’ • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • exclusieve Spa (2500 m²) verdeeld over

3 niveaus: o.a. twee hamams, sauna, massages
en
schoonheidsbehandelingen,
kapsalon,
manicure en pedicure studio (by Bastien
Gonzalez) • personal coach en yoga • omgeving:
verschillende 18-holes golfbanen KINDEREN
• Gratis: • ‘Le Jardin de Lila’ miniclub (4 t/m
10 jaar) met talloze activiteiten en workshops
LOGIES • alle exclusieve (duplex) Riads met
een geraffineerde Marokkaanse inrichting staan
in teken van privacy en hebben een patio met
fontein, salon, aparte slaapkamer, schitterende
badkamer (met bad, douche, haardroger), open
haard, airconditioning, telefoon, flatscreen tv,
wifi (gratis), minibar (€), Nespresso®-apparaat,
kluisje en ruim dakterras met privé plonsbad •
Superior Riads (140 m²) • ruimere Premier Riads
(175 m²) met dressing en overdekt Marokkaans
salon op het dakterras • Privilège Riads (430 m²)
met 2 slaapkamers en 2 badkamers • Prestige
Riads (850 m²) met 3 slaapkamers, 3 badkamers
en extra hamam op het dakterras PRIVILEGES
• gratis luchthaventransfers H/T en Fast Track
service PRIJS • vanaf € 588 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Authentiek • Butlerservice • Centrale ligging
• Excellente service • Privézwembad •
Sterrenchef • Wellness
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Inara Camp
star star star star star
Op slechts 30 min. van de luchthaven
van Marrakech komt u in een andere
wereld terecht: een prachtig landschap
bestaande uit rotsachtige duinen en
gebieden waar wadi’s zich een weg
banen, met een verbazingwekkend
microklimaat aan de voet van het
Atlasgebergte. Het woestijnlandschap
biedt een adembenemend uitzicht
met als achtergrond de besneeuwde
toppen van de Toubkal. Het kamp, dat
van A tot Z is ontworpen door Vincent
Jaquet, ligt op een terrein van 26 ha en
bestaat uit 3 delen: het bovengelegen
restaurant alsook het gedeelte gewijd aan
evenementen, ‘Les Terrasses d’Agafay’
en het tentengedeelte waar u logeert
in luxueuze tenten en geniet van een
authentieke en unieke Marokkaanse
ervaring in een schitterend natuurdecor.

• Agafay Woestijn

LIGGING • gelegen in de Agafay woestijn aan
de voet van het Atlas gebergte • ca. 30 min van
de luchthaven van Marrakech FACILITEITEN
• schitterend tentenkamp op een domein
van 26 ha met 18 luxe tenten volgens de pure
Marokkaanse tradities • ‘Le Lagon du Désert’:
een vernieuwend en zeer zeldzaam concept in
Marokko volgens het Bio-Design model. Zonder
cement of ijzer, is het een poreus hars gemengd
met zand en kwarts, wat het gevoel van een
zandstrand geeft. Dankzij het eco-vriendelijke
concept, lijkt het (verwarmbare) zwembad op
een natuurlijke bron waaromheen het kamp
prachtig tot stand is gekomen met respect voor
de woestijn RESTAURANTS EN BARS • ontbijt in een privé tent (Marokkaanse formule
‘Beldi’ of exclusieve formule ‘Pierre Hermé’)
• restaurant ‘Le Soukoune’, gelegen op een
heuvel met een prachtig uitzicht op de bergen
en de woestijn, bestaat uit 7 privé tenten voor
lunch en diner SPORT EN ONTSPANNING •
Tegen betaling: • unieke en originele concepten

Authentiek • Buiten eten •
Fijnproevers • Moment met twee •
Natuurdecor • Panorama

MAROKKO | MARRAKECH
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(ochtendyoga, massages in de woestijn, sterrenkijken, kooklessen, etc ) • animatie en folklore
(dans, henna, theeceremonies, DJ etc) • talloze
excursiemogelijkheden: quad, buggy, trektochten, paardrijden, kameeltochten, mountainbike, woestijnsafari’s • watersporten op het
nabijgelegen meer van Takerkoust LOGIES • de
tenten zijn ontworpen volgens het thema van
expeditie en avontuur, in een luxueuze eenvoud
en ingericht met het beste van het Marokkaanse
vakmanschap • ze hebben een badkamer (douche met warm water, toilet, haardroger), 24 uur
elektriciteit en kingsize bed of twee aparte bedden • 6 ‘Découverte’ tenten (25 m²) met bureau
en terras • 9 ‘Emotion’ tenten (30 m² met groot
houten terras) met bureau, kluisje, luchtverfrisser en terras met salon • 3 ‘Inara Suite’ tenten
(36 m² met groot houten terras) met butlerservice, apart salon en slaapkamer, riant terras met
salons en ligstoelen, tuin en privé pergola voor
de maaltijden PRIJS • vanaf € 174 pp/per nacht
in halfpension

Tikida Golf Palace - Relais & Châteaux
star star star star star
Golfliefhebber pur sang? Dan is dit een
heerlijk toevluchtsoord, dat zijn charme
deels haalt uit zijn kleinschaligheid. Het
maakt deel uit van het gerenommeerde
Relais & Châteaux en ligt tussen een
prachtig park en Golf du Soleil, twee
18-holes golfbanen die elk een totaal
andere beleving bieden. Te midden
daarvan verblijft u in een ruime suite,
eigentijds ingericht en verfijnd met
Marokkaanse accenten.
Authentiek • Golf •
Kleinschalig • Moment met twee
Hotelcode: HAGA003

• Agadir

LIGGING • rustig gelegen • ca. 6 km van het
zandstrand (gratis shuttle 4x per dag) • ca. 2,5
km van de medina van Agadir • ca. 2 km van
restaurants, bars en winkeltjes • ca. 15 km van
de luchthaven van Agadir FACILITEITEN
• 49 kamers en suites • hoofdgebouw met 1
verdieping • gratis wifi in het hele hotel • tuin
• zwembad (verwarmd begin november – eind
maart) • privé strandgedeelte (op 6 km) • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en strand • gratis parking • Tegen
betaling: • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restauant ‘La Table du Golf’ •
uitstekend à-la-carterestaurant ‘La Table du Golf’
(internationaal; lunch en diner) • Club House
restaurant met zicht over de golf (lunch) • bar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness Tegen betaling: • prachtige ‘Spa by
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Natus & Sothys’: binnenzwembad met jacuzzi
(€ 10 per dag), sauna, stoombad, massages
en schoonheidsbehandelingen • paardrijden
• 36 holes golf ‘Golf du Soleil’: 18 holes
‘Championship Course’ en 18 holes ‘Tikida
Course’ LOGIES • alle luxueuze en riante kamers
in een Marokkaanse stijl met hedendaagse
accenten beschikken over een ruime badkamer
(bad, douche, haardroger), telefoon, flatscreen tv,
minibar (€), kluisje, airconditioning en balkon
of terras met golf- of zwembadzicht • junior
suites (60 m²) met open zithoek en ruim balkon
of terras • prestige suites (120 m²) met aparte
slaapkamer en living en ruim balkon of terras
met ligstoelen • royal suite (180 m²) met 2 aparte
slaapkamers, living en 2 balkons of terrassen
(één met ligstoelen) PRIJS • vanaf € 94 pp/nacht
in kamer en ontbijt

MAROKKO | AGADIR

Hyatt Place Taghazout Bay
star star star star star
Dit hedendaagse en warme luxehotel
ligt in de heuvels met zicht over
de Atlantische Oceaan en naast de
27 holes golfbaan. Met twee is het
zalig wegdromen op een ligbed in
de schaduw van palmbomen, met
aan uw voeten tropische tuinen en
twee mooie zwembaden. De ruime,
modern ingerichte kamers en suites
bieden u gratis wifi en een balkon of
terras dat uitkijkt op de heuvels of de
oceaan. Geniet in de ‘Asenfo Spa’, het
Berberse woord voor ‘ontspanning’,
van de talloze Cinq Mondes
behandelingen en massages!

LIGGING • rustig gelegen naast de 27 holes
golf Tazegzout Golf • ca. 650 m van het strand
• ca. 3 km van het centrum van Taghazout • ca.
17 km van het centrum van Agadir • ca. 42 km
van de luchthaven van Agadir • shuttle naar
het strand, centrum van Agadir en Taghazout
FACILITEITEN • 172 kamers, suites en villa’s
• gratis wifi in het hele hotel • 2 zwembaden
waarvan 1 verwarmbaar • gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • gratis
parking RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in het restaurant ‘Gallery Café’ • à-la-carte
restaurant ‘Gallery Café’ (Marokkaans, grill en
verse vis; diner) • ‘The Market’ met take away
(patisserie, salades, sandwiches) • ‘The Pool Bar’
aan het zwembad met lichte maaltijden (lunch)
• hedendaagse ‘The Bar’ • roomservice SPORT

Design • Wellness • Moment met twee •
Golf • Panorama
Hotelcode: HAGA004

MAROKKO | TAGHAZOUT

• Taghazout
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EN ONTSPANNING • Gratis: • sauna (mits
reservatie) • fitness • tafeltennis Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘Asenfo’ (650 m²): Marokkaanse
hamam, bubbelbad, massages en schoonheidsbehandelingen • yoga (mits reservatie) • 27 holes
Tazegzout Golf Course • omgeving: paardrijden,
watersporten, surfen en quad KINDEREN •
Gratis: • kinderbad • ‘Camp Hyatt Kids Club’ (4
t/m 11 jaar) LOGIES • alle kamers beschikken
over een badkamer met douche (bad in suites),
haardroger, zithoek, airconditioning, flatscreen
tv, telefoon, kluisje, wifi, minibar (€) en balkon
of terras • Standaard kamers (35 m²) met bergzicht • Ocean view kamers (35 m²) met zeezicht
• Specialty suites (50 m²) en King suites (80 m²)
met aparte slaapkamer, living en zeezicht PRIJS
• vanaf € 95 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hyatt Regency Taghazout
star star star star star
Taghazout behoort tot één van de
belangrijkste en opkomende toeristische
(strand)bestemmingen van Marokko.
Op nauwelijks 17 km ten noorden
van Agadir geniet u er van prachtige
stranden, ruige bergen, watersporten
(o.m. een surfersparadijs), golf en
authentieke vissersdorpjes. Het
gloednieuwe en hedendaags ingerichte
luxueuze Hyatt Regency Resort is een
aanrader voor koppels en families.
Wellness • Mooi strand • Familie •
Moment met twee • Design

• Taghazout

LIGGING • rustig gelegen aan het strand en in
de baai van Taghazout • ca. 2 km van 27 holes
Tazegzout Golf Club • ca. 17 km van het centrum
van Agadir • ca. 43 km van de luchthaven • shuttle naar het centrum van Agadir, Taghazout en
het golfterrein FACILITEITEN • 190 kamers en
suites met terras of balkon met tuinzicht, gedeeltelijk of frontaal zeezicht • gratis wifi in het hele
hotel • 2 ruime infinity zwembaden (waarvan één
verwarmbaar) • privézandstrand • gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Regency Club Lounge (voor
klanten in Club kamers en Suites): o.a. apart
ontbijtbuffet, koffie, thee en ’s avonds aperitief
met hapjes • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet in het restaurant
‘Citron Brûlé’ (internationaal met Marokkaanse
touch) • à-la-carte restaurant ‘Sud, Km 17’
(Frans en Italiaans, lunch en diner) • restaurant
en poolbar ‘La Vie en Bleu’ aan het zwembad
(lichte maaltijden, lunch) • ‘Lobby Bar’ met
o.a. patisserie en afternoon tea • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
Tegen betaling: • ‘Ilel Spa’ (650 m²): 12 treatment
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kamers, hamam, sauna, bubbelbad, manicure,
pedicure, massages en schoonheidsbehandelingen • yoga • surfen • in de omgeving: ca. 2 km
van 27 holes Tazegzout Golf Club KINDEREN
• Gratis: • kinderbad • ‘Camp Hyatt Kids Club’ (4
t/m 11 jaar) LOGIES • alle kamers beschikken
over een badkamer met douche (bad in suites),
haardroger, dressing, zithoek, airconditioning,
kluisje, Nespresso®-apparaat (in zeezicht kamers
en suites), wifi, minibar (€) en balkon of terras •
Standaard kamers (38 m²) met tuinzicht, zijdelings zeezicht of zeezicht • Regency Club kamers
(38 m²) met toegang tot de Regency Club Lounge
en frontaal zeezicht • Regency suites (58 m²) met
slaapkamer, salon en ruim terras met tuinzicht
of zijdelings zeezicht • Terrace suites (58 m²)
met slaapkamer, salon en ruim terras met zeezicht • Executive Terrace suites (81 m²) met
slaapkamer, salon met kitchenette en ruim terras met zeezicht • Executive Pool suites (81 m²)
met slaapkamer, salon, kleine tuin en terras met
privézwembad • suiteklanten hebben eveneens
toegang tot de Regency Club Lounge PRIJS •
vanaf € 132 pp/nacht in kamer en ontbijt

MAROKKO | TAGHAZOUT

Paradis Plage Surf Yoga & SPA Resort
star star star star star
Dit unieke hotel ligt direct aan het
ongerepte droomstrand van Taghazout,
met de heuvels als fascinerend
achtergronddecor. Surfen op de beste
surfspots, yoga beoefenen in de open
lucht en relaxen tijdens een massage
op het strand: het kan allemaal in het
eerste ecoresort van Marokko en achteraf
voelt u zich herboren! Nadat u van een
heerlijk en gezond Marokkaans gerecht
hebt genoten, bereid met de beste
lokale ingrediënten, vertelt u ’s avonds
verhalen rond het kampvuur of kijkt u
naar een film in de outdoor cinema. In
de luxueuze suites en villa’s, waar u een
onbelemmerd uitzicht op de Atlantische
Oceaan hebt, bent u dankzij gratis wifi
en een volledig ingerichte kitchenette
verzekerd van alle modern comfort.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
zandstrand van Imi Ouaddar/Taghazout met
zijn vele surfhotspots • ca. 27 km van het
centrum van Agadir, shuttle service naar het
centrum (overdag, 2x per dag, mits reservering)
• ca. 100 m van de vissershaven • ca. 50 km van
de luchthaven van Agadir FACILITEITEN •
103 suites • gratis wifi in het hele hotel • tuin
• openluchtcinema • bubbelbad met ‘zen’-zone
• zwembad (verwarmbaar) • gratis ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad en
het strand • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘L’Océan’
• dinerbuffet in restaurant ‘L’Océan’ (volgens
bezetting) • 2 à-la-carte restaurants: ‘Le 27’
(mediterraans, diner) en ‘Chiringuito’ met bar
aan het surfhouse (o.a. vis en snacks; lunch
en diner) • ‘Le Lounge’ terras aan zee (met
tapas en snacks) en ‘Le Bar’ met open haard •

Moment met twee • Watersport •
Buiten eten • Mooi strand • Panorama
Hotelcode: HAGA001

MAROKKO | TAGHAZOUT

• Taghazout
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alle restaurants zijn bio • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness (met
buitengedeelte) • beachvolleybal • petanque,
tafeltennis, minivoetbal • watersporten:
kajakken, bodyboard, indoboard • kampvuur
Tegen betaling: • wellnesscenter • Surf House
en yogacenter KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • speeltuin • ‘Kids Club’ (van 4 t/m
11 jaar, 10:30-13:00/14:15-18:45) LOGIES •
alle zeer ruime suites hebben een badkamer
(douche, haardroger), wifi (gratis), telefoon,
flatscreen-tv, dvd-speler, minibar (€), volledige
kitchenette, kluisje, airconditioning en balkon
of terras met meestal zee- of zwembadzicht •
junior suites (62 m²) met geïntegreerde zithoek
• premium suites (72 m²) met aparte slaapkamer
en living • prestige suites (90 m²) met 2 aparte
slaapkamers, 2 badkamers en living PRIJS •
vanaf € 77 pp/nacht in kamer en ontbijt

Santo Antão
São Vicente
Sal
São Nicolau

Cabo Verde

Boa Vista

CABO-VERDE

Een exotische vakantie zonder jetlag: er is geen betere manier om
een verblijf op Cabo Verde te omschrijven. In geen tijd belandt u
in een paradijselijk droomdecor van ongerepte stranden.

Maio
Brava

Fogo

Santiago

Onze tips
Dineer in charmehotel Odjo d’Agua en smul
van de verse vis en vergaap u samen met uw
reisgezelschap aan het weergaloze uitzicht op
de Atlantische Oceaan.

Maak een strandwandeling op het zandstrand
van Santa Maria en geniet nadien van
een lunch in de beachclub van het hotel
Morabeza, uitgebaat door Belgen.

Geniet in het Ocean Café in Santa Maria van
live muziek en een leuk terras met de beste
cocktails.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, nog minstens 6 maanden geldig na datum van terugreis. Sinds 1/1/2019 hebt u geen visum meer nodig.
U dient wel een service taks te betalen. Gelieve bij reservatie uw paspoortgegevens te bezorgen zodat wij de taks kunnen regelen. Wij dienen uiterst 5
werkdagen voor vertrek over uw paspoortgegevens te beschikken. Dit is reeds inbegrepen in uw pakketprijs (hotel + vlucht). Indien de informatie ons
niet bereikt 5 werkdagen voor vertrek, dient u de service taks ter plaatse cash te betalen, ca. € 35 per persoon. • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar •
VLIEGTIJD ca. 6u • TIJDSVERSCHIL 3 u vroeger dan in België • MUNT Kaapverdische Escudo: 100 CVA = ca. € 0,91 (dec ‘21). Geld kan gewisseld
worden op de luchthaven. Het gebruik van kredietkaarten in Cabo Verde is zeer beperkt. Enkel in de banken en grote hotels kan je VISA (geen
mastercard of Maestro) gebruiken. De Euro wordt algemeen aanvaard als betaalmiddel. • TAKSEN Er wordt een toeristentaks gehoffen van ca. 220 CVE
of € 2 per persoon/per nacht. Deze taks dient ter plaatse aan het hotel betaald te worden.
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Morabeza
star star star star
Aan het parelwitte zandstrand van
Santa Maria, een echt droomstrand op
het eiland Sal, vindt u dit schitterende
familieresort met Belgische roots. Het
pionier hotel ontvangt u met open armen.
Het resort is al meer dan 50 jaar befaamd
voor zijn gastvrijheid en service.
Buiten eten • Mooi strand •
Centrale ligging • Watersport
Hotelcode: HSID003

CABO VERDE | SAL

• Santa Maria

LIGGING • centraal en rustig gelegen • direct
aan het fijnzandstrand van Santa Maria • vlakbij
winkeltjes, restaurants en bars • ca. 18 km van
de luchthaven FACILITEITEN • 120 kamers
• diverse gebouwen met 1 of 2 verdiepingen •
2 liften • wifi in het hele hotel • internethoek
• bibliotheek • tuin • zonneterras • 3 zwembaden (207 m²) • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken (borg) aan het zwembad •
halfpension en volpension: ligbedden, parasols, handdoeken en matrasjes aan het strand
(€ voor klanten in logies en ontbijt) • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in het
hoofdrestaurant • lunch à la carte in de Beach
Club • diner à la carte of met vast 3-gangenmenu
in restaurant ‘Les Palmiers’ • hoofdrestaurant
• à-la-carterestaurants: restaurant ‘La Tortue’
(wereldkeuken), restaurant ‘Les Palmiers’ (met
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o.a. Kaapverdische avond op zaterdag: buffet
met lokale specialiteiten, lokale muziekgroepen,
traditionele dansdemonstraties, tentoonstelling
van artisanaal handwerk en gratis caipirinha),
Beach Club (vis- en vleesgerechten, salades,
pasta,...) • 3 bars SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • biljart • minigolf • tafeltennis •
tennis (2 courts, met reservering) • op aanvraag:
basketbal, volleybal en boogschieten • animatie
overdag en ‘s avonds Tegen betaling: • massages •
solarium • duiken • jetski LOGIES • alle kamers
beschikken over bad of douche, airconditioning, haardroger, plafondventilator, telefoon,
kabel- en satelliet-tv, gratis (lege) koelkast, wifi,
kluisje, tegels, balkon of terras • juniorsuites
met slaapkamer en woonkamer visueel gescheiden mogelijk • keuze uit familiesuites met 2
aparte slaapkamers PRIJS • vanaf € 71 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Hilton Cabo Verde Sal Resort
star star star star star
Dit familiehotel is gloednieuw en
laat daarom weinig aan het toeval
over. Centraal in het concept staat het
privéstrand op amper 50 m van het
hotel waar u kan kite- en windsurfen,
vissen en duiken. Voor kinderen is er
een miniclub en worden er de hele dag
door activiteiten georganiseerd. Overdag
kan u uitrusten aan het zwembad, ’s
avonds wandelt u door het gezellige
Santa Maria. Waagt u zich graag aan een
gokje? Dan hoeft u de deur zelfs niet uit,
het allereerste casino van Sal bevindt
zich gewoon in uw hotel.

• Santa Maria

LIGGING • ca. 50 m van het strand •
direct aan de promenade • ca. 1 km van het
centrum van Santa Maria • ca. 17 km van de
luchthaven FACILITEITEN • 241 kamers •
3 liften • wifi in het hele hotel • zwembad •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes • Casino
Royal • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • volpension:
ontbijt- en dinerbuffet, lunchbuffet of
keuzemenu in de poolbar of strandrestaurant
• buffetrestaurant ‘Magellan’ met showcooking • à-la-carterestaurant aan het strand
‘The Bounty’ • 2 bars: poolbar, cocktailbar
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •

fitness Tegen betaling: • wellnesscenter: sauna,
stoombad, ijskamer, hydromassagezwembad,
8 behandelingsruimtes, diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • kajakken •
duiken • in de omgeving: watersportcentrum
‘Atlantic Star’ KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • miniclub van 5 t/m 12 jaar Tegen
betaling: • babyopvang (tot 2 jaar) • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over bad/
douche of douche, airconditioning, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje, minibar (€),
koffiezetapparaat, balkon of terras • kamers
met 2 dubbele bedden en kamers met zeezicht
mogelijk • keuze uit verschillende suites PRIJS
• vanaf € 88 pp/nacht in kamer en ontbijt

Mooi strand • Wellness •
Fijnproevers • Familie
Hotelcode: HSID002
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CABO VERDE | SAL

Izmir

Kusadasi

Turkije

TURKIJE

Bodrum

Turkije, op het snijvlak van Europa en Azië, is een van de meest
met historie beladen landen ter wereld. De Oriënt is nooit veraf,
en precies dat oosterse, aromatische pigment maakt uw verblijf zo
smaakvol.

Marmaris

Antalya

Dalaman
Fethiye

Kemer

Olüdeniz

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
Duik in de oudheid met een bezoek aan de
ruines van Perge en het Romeinse theater
van Aspendos en ontdek de restanten van
beschavingen die ons voorgingen.

Ontdek de surrealistische witte
kalksteenterrassen en warme heldere
waterpoelen van Pamukkale. Het
natuurfenomeen hangt net als een versteende
waterval over de rand van een steile vallei.

Efeze is een van de grootste archeologische
sites uit de Griekse oudheid waar de sfeer
geschiedenis ademt.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Identiteitskaart of paspoort, nog ten minste 60 dagen geldig na datum van terugreis. • WANNEER BEZOEKEN hele jaar. •
VLIEGTIJD ca. 3u45 • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België • MUNT Turkse Lira: 10 TRY= ca. € 0,60 (dec ‘21). In- en uitvoer van lira’s is verboden.
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Ali Bey Resort Sorgun
star star star star star
Dit all inclusive luxeresort vormt
een prachtige vakantieplek voor de
hele familie. Alle kamers zijn zeer
stijlvol ingericht en voorzien van een
bubbelbad. Uw kroost leeft zich beslist
uit in het aquapark met glijbanen en
een zwembad voor baby’s. U kunt
ondertussen genieten van het Turks
stoombad of een heerlijke behandeling
in het wellnesscentrum. Naast tal van
sportfaciliteiten, waaronder tennisbanen,
beschikt dit mooie resort ook over 5 à-lacarterestaurants en een strandrestaurant.
Een waar paradijs voor het hele gezin!
Tuin • Wellness • Tennis •
Watersport • All Inclusive
Hotelcode: HAYT006

• Sorgun

LIGGING • direct aan het privézandstrand •
ca. 1 km van het centrum van Side • dolmus en
taxi • ca. 70 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 429 kamers • 12 gebouwen
in Ottomaanse stijl • 3 verdiepingen • lift in all
gebouwen • wifi in de lobby, kamers en aan het
zwembad • tuin • disco • 4 zwembaden: 1 verwarmbaar (weersafhankelijk), 1 silence pool
(15+), hydrotherapiezwembad • aquapark (ca 15
000 m²) met 13 glijbanen • ligbedden, parasols,
matrasjes en handoeken aan het zwembad en
aan het strand • Tegen betaling: • kapper • wasserijservice • doktersservice • minimarkt • winkeltjes
• strandpaviljoenen RESTAURANTS EN BARS
• hoofdrestaurant met terras • 5 à-la-carterestaurants (mits reservering, €): Anatolisch, vis,
teppanyaki & Japans, Grieks en steak • strandrestaurant • patisserie • gepaste kleding verplicht tijdens het diner • elke zaterdag gala-avond • 7 bars
• dieetmaaltijden • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter (2000 m²): massage,
bubbelbad • fitness (Fitness First, gratis voor
internationale leden) • tennis (39 courts, materiaal en lessen €) • aan het strand: watersporten
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KINDEREN • Gratis: • 2 aparte kinderbaden •
speeltuin • kids beach met schaduw • miniclub
4 t/m 12 jaar, 10:00-23:00, met kinderrestaurant
voor lunch (juli-augustus) • teenagerclub 13 t/m
17 jaar (juli-augustus) Tegen betaling: • talentino
kids tennis funacademy LOGIES • alle kamers
beschikken over bad/bubbelbad, badjas, slippers, airconditioning, haardroger, telefoon, wifi,
satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar
(zie all inclusive), kluisje, marmeren vloer, balkon (niet in alle kamers) en hoofdkussenmenu
• suites met aparte slaapkamer en woonkamer
mogelijk • keuze uit verschillende familiesuites
met 2 slaapkamers ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:30-12:30 • ijsjes 24/7 • snacks (bepaalde
uren) • middernachtsnacks 23:00-1:00 • koffie,
thee en gebak • lokale (alcoholische) dranken
24/7 • minibar dagelijks gevuld met water, frisdrank, bier, wijn, gedroogd fruit en chocolade
Sport en ontspanning • stoombad • hamam • sauna
• tafeltennis • minigolf • beachvolleybal • darts
• boogschieten • professionele animatie overdag
en ‘s avonds PRIJS • vanaf € 94 pp/nacht in all
inclusive

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

Voyage Sorgun
star star star star star
Te midden van een groen pijnboombos
in Antalya ligt dit all inclusive-resort
voor wie zorgeloos wil genieten van
een prachtvakantie. Het vernieuwde
complex heeft een privézandstrand, de
houten steiger met luxueuze ligbedden
reikt tot diep in de Middellandse Zee.
Zoetwaterliefhebbers kunnen terecht in
vijf zwembaden of voor een verwenbeurt
in het wellnesscenter. Naast een buffet
heeft Voyage Sorgun een steakhouse en
7 gespecialiseerde à-la-carterestaurants
met o.a. Chinese, Italiaanse en Griekse
gerechten.
All Inclusive • Wellness • Tennis • Trendy
Hotelcode: HAYT015

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

• Sorgun

LIGGING • direct aan het privékiezel/
zandstrand • 2 pieren (1 voor 16+) • ca. 2 km
van restaurants, bars en winkeltjes • ca. 3 km
van Side • ca. 3 km van Manavgat • dolmus en
taxi • ca. 65 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 508 kamers • wifi in de kamers
en openbare ruimtes • tuin • disco • cinema
• binnenzwembad • 6 zwembaden: 1 met 5
glijbanen, 1 voor volwassenen (16+) • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Tegen betaling: • winkeltjes •
wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS
EN BARS • restaurant met airconditioning en
terras • 7 à-la-carterestaurants: internationaal,
Turks, Italiaans, Chinees, teppanyaki, Grieks
en steak house (€, behalve Cuisine24) •
patisserie • 10 bars • dieetmaaltijden SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • spa- en wellnesscenter: massage
• biljart • bowling • gameroom • aan het strand:
bananenboot, waterski en jetski KINDEREN
• Gratis: • 3 aparte kinderbaden • speeltuin •
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miniclub 4 t/m 12 jaar, teenagerclub 13 t/m
16 jaar • kinderbuffet • minicinema • fun fair
Tegen betaling: • babysitservice (vanaf 2 jaar)
LOGIES • alle kamers beschikken over douche,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar
(zie all inclusive), kluisje, airconditioning en
balkon • kamers met zeezicht mogelijk • keuze
uit verschillende familiekamers met 2 aparte
slaapkamers ALL INCLUSIVE • Eten & drinken
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks 12:0018:00 • Turkse pannenkoeken 12:00-18:00 •
koffie, thee, cake, dessert en ijsjes 10:00-22:00
• à-la-carterestaurants Cuisine24 • lokale en
een selectie van geïmporteerde (alcoholische)
dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met
water, frisdrank, fruitsap, (chocolade) melk,
bier, nootjes en chocoladereep Sport en ontspanning
• hamam • stoombad • sauna • fitness • jeu de
boules • tafeltennis • tennis (4 courts, kunstgras,
verlichting gratis) • beachvolleybal • aquagym
• animatie PRIJS • vanaf € 106 pp/nacht in all
inclusive

Gloria Golf Resort
star star star star
Een droom voor golfers dankzij de
prachtige greens (2x18 holes en 1x9
holes) en het gezellige clubhuis. Toch
staat Gloria Golf resort voor méér dan
golf alleen. Het hele gezin beleeft hier
een wonderlijke tijd: de kinderen hebben
hun eigen miniclub en zwembad, terwijl
de ouders vertoeven in het luxepaviljoen
op een steiger in de zee. ‘s Avonds is
het heerlijk genieten in één van de
gastronomische restaurants.
All Inclusive • Wellness • Golf •
Tennis • Watersport • Familie
Hotelcode: HAYT012

• Belek

LIGGING • direct aan het privézandstrand
• ca. 7 km van Belek • ca. 48 km van Antalya
• ca. 40 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 515 kamers • 4 verdiepingen
• 4 liften • wifi in openbare ruimtes en kamers •
binnenzwembad • 4 zwembaden • aquapark met
8 glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • kapper • wasserijservice • winkeltjes
RESTAURANTS EN BARS • 2 restaurants met
airconditioning en terras • 5 à-la-carterestaurants:
waarvan 2 betalend • 5 bars • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter (16+):
massages • biljart • bowling • golf: 2x 18 holes,
1x 9 holes; golf club op ca. 1,9 km, shuttle • aan
het strand: watersporten KINDEREN • Gratis: •
apart kinderbad met glijbanen • speeltuin • Gogi
Kid’s Club 0 t/m 14 jaar, open t/m 22:30: o.a.
Gogi Fun Jungle, Gogi Town (rollenspellen),
Fun Wall (avontuur, 9+) en game room Tegen
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• babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, haardroger, badjas, wifi,
lcd-tv, telefoon, minibar, kluisje, zithoek, tapijt,
airconditioning, balkon of terras • juniorsuites
en suites met aparte slaapkamer beschikbaar •
familiesuites met woonkamer, 2 slaapkamers
en 2 badkamers, gedeeld zwembad ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt, lunch
en dinerbuffet • à-la-carterestaurants, 1x per
week • roomservice 23:00-07:00 • lokale en
een selectie internationale (alcoholische)
dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met
frisdranken, alcoholische dranken en snacks •
all inclusive niet geldig in Gloria Golf Club en
animatiecenter Sport en ontspanning • hamam
(16+) • stoombad (16+) • sauna (16+) • stiltezone
(16+) • tafeltennis • fitness • tennis (4 courts,
materiaal en lessen €) • beachvolleybal • yoga,
pilates, zumba, step aerobic • darts • aqua gym •
jeu de boules • beperkte animatie PRIJS • vanaf
€ 163 pp/nacht in all inclusive
betaling:

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

Gloria Serenity Resort
star star star star star
In deze gevestigde waarde in Antalya
genieten u en uw gezin in een decor
van absolute rust en luxe onder meer
van een privézandstrand en van een
magnifiek animatieaanbod. De trots
van het resort zijn de drie weelderige
golf courses met in totaal 45 holes, die
ongemerkt overgaan in de naaldbossen
aan de voet van het Taurus-gebergte.
Ook kinderen komen ruimschoots aan
hun trekken met een kinderclub en een
apart zwembad. In de Serenity Spa, één
van de beste spa’s van Turkije, vindt u
een mix van Turkse gastvrijheid met
ongewone oosterse invloeden.
Moment met twee • Fijnproevers •
Wellness • Golf • Tennis

LIGGING • direct aan het privézandstrand,
gescheiden door een brug • ca. 7 km van Belek
• alle faciliteiten van Gloria Verde Resort en
Gloria Golf Resort te gebruiken (shuttle, behalve
eten en drinken) • ca. 40 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 369 kamers, suites en villa’s
• 4 liften • wifi in publieke ruimtes • disco •
binnenzwembad • zwembad (ca. 3500 m²) •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
kapper • wasserijservice • winkeltjes • relax
paviljoenen aan het strand RESTAURANTS
EN BARS • 5 à-la-carterestaurants (waarvan 1
€) • snackrestaurant • bars • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter (16+):
o.a. massages • golf (Gloria ‘Old’ Championship
golf course met 18 holes, Verde golf course met
9 holes en Gloria ‘New’ Championship golf

Hotelcode: HAYT009
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• Belek
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course met 18 holes) • bowling KINDEREN •
• Kid’s Club 4 t/m 12 jaar (in Gloria Verde
Resort en Gloria Golf Resort) Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad/bubbelbad, douche, haardroger,
badjas, airco, telefoon, lcd satelliet-tv, wifi (€),
minibar (€), safe, zithoek, parket, balkon •
kamers met directe toegang tot het zwembad
mogelijk • Serenity suites met 1 woonkamer en
1 slaapkamer, bubbelbad op terras/balkon ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • roomservice 23:00-07:00 • à-lacarterestaurants (1x per week in elk restaurant,
volgens beschikbaarheid) • lokale en een selectie
van geïmporteerde (alcoholische) dranken 24/7
Sport en ontspanning • sauna (16+) • hamam (16+)
• stiltezone (16+) • basketbal • fitness • tennis
(lessen en materiaal €) • aquagym PRIJS • vanaf
€ 200 pp/nacht in all inclusive
Gratis:

Voyage Belek Golf & Spa
star star star star star
Dit prachtige luxeresort met een
uitgebreide all inclusive-formule ligt
direct aan het zandstrand van Belek. Het
is een feest voor wie van water houdt:
er zijn vier buitenzwembaden en een
binnenzwembad. Ook kids vervelen zich
geen moment, dankzij de kinderclub,
animatie en een apart kinderbad. De
hele familie slaapt samen in ruime,
erg trendy ingerichte kamers. Speciaal
voor gezinnen zijn er ook een speciaal
familierestaurant met terras en zeven
à-la-carterestaurants. Weer op krachten
komen kan in het stoombad of de sauna.
All Inclusive • Wellness • Golf
Hotelcode: HAYT013

• Belek

LIGGING • direct aan het privézandstrand •
ca. 2 km van Belek • ca. 2 km van winkeltjes,
restaurants en bars • dolmus en taxi • ca. 35 km
van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN
• 596 kamers, 2 bijgebouwen en bungalows
• hoofdgebouw met 7 verdiepingen • 8 liften
• wifi in openbare ruimtes en kamers • tuin
• amfitheater • disco • binnenzwembad • 4
zwembaden: o.a. adult pool, garden pool •
aquapark met 6 glijbanen • ligbedden, parasols,
matrasjes en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Tegen betaling: • minimarkt
• winkeltjes • wasserijservice • dokterservice •
kapper • strandpaviljoenen RESTAURANTS
EN BARS • 2 restaurants met terras: 1 voor
families en 1 voor volwassenen (16+) • 7 à-lacarterestaurants (€) • 15 bars • bistro 24/7
• dieetmaaltijden • patisserie SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: massage • biljart • game
room • aan het strand: o.a. catamaran, waterski,
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bananenboot en jetski KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • speeltuin • miniclub 4 t/m 12 jaar,
teenagerclub 13 t/m 15 jaar (in hoogseizoen),
10:00-24:00 • kinderbuffet • lunapark 3 t/m 14
jaar Tegen betaling: • babysitservice LOGIES •
alle kamers beschikken over bad of douche,
haardroger, airconditioning, telefoon, minibar
(zie all inclusive), kussenmenu, Voyage Assitant
Service, laminaat, balkon of terras • kamers
met lateraal zeezicht en familiekamers met 2
slaapkamers mogelijk ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks
12:30-16:30 • koffie, thee en cake van 11:0022:00 • lokale en een selectie van geïmporteerde
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
water, frisdranken en bier Sport en ontspanning •
stoombad • hamam • sauna • aerobics • fitness
• badminton • tafeltennis • minigolf • tennis
(2 courts, verlichting €) • animatie overdag en
‘s avonds PRIJS • vanaf € 125 pp/nacht in all
inclusive

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

300

Maxx Royal Belek Golf Resort
star star star star star
In dit recent hotel aan de Turkse Rivièra
draait alles om zorgeloos genieten. Alle
kamers van dit luxueuze resort zijn ruime
suites die uitkijken op de Middellandse Zee
of op de omliggende golfterreinen. Met
een uitgebreid wellnesscentrum, een kids’
club en een professionele golfbaan beleven
groot en klein een actieve en bijzonder
gevarieerde vakantie. En krijgt u trek, dan
kunt u all inclusive aan een van de vele
bars nippen van een drankje of u de klok
rond laten bedienen in de verschillende
à-la-carterestaurants.
All Inclusive • Moment met twee •
Familie • Fijnproevers •
Excellente service • Tennis • Golf
Hotelcode: HAYT001

• Belek

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 1 km
van Belek met winkeltjes, restaurants en bars
• dolmus en taxi • ca. 35 km van de luchthaven
van Antalya • 50 m van het Montgomerie Maxx
Royal Golf Course (18 holes) FACILITEITEN •
531 kamers • 8 verdiepingen in het hoofdgebouw
• 8 liften • disco • cinema • wifi in het hele
hotel • binnenzwembad • 5 zwembaden (1
zee water) • aquapark Cobra Kingdom met 11
glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • kapper • winkel • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
met airconditioning • 8 à-la-carterestaurants • 2
snackrestaurants • chocolatier • dieetmaaltijden
• 14 bars • roomservice 24/7 (€) SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: o.a. massage • golf:
Montgomerie Maxx Royal Golf Court op ca. 50 m
(18 holes, putting green, driving range en 9 verlichte
holes) KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad •
speeltuin • miniclub 1 t/m 12 jaar • dino land met
o.a. 10 bewegende dino’s • kinderrestaurant Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle suites en
villa’s beschikken over hydromassagedouche of
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hydromassagebad, haardroger, badjas, slippers,
wifi, satelliet-tv, telefoon, kluisje, minibar
(zie all inclusive), koffie faciliteiten, dressing,
airconditioning, kussenmenu, turndown service,
balkon • suites met zeezicht mogelijk • keuze
uit verschillende familiesuites met 2 aparte
slaapkamers en 2 badkamers • Laguna duplexsuites
met woonkamer, 2 slaapkamers, 2 badkamers (1
met bubbelbad), dressing, directe toegang tot het
zwembad, gratis roomservice, balkon en terras •
Royal suites met 1 slaapkamer, bubbelbad, gratis
roomservice, balkon, zeezicht ALL INCLUSIVE
• Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
laat ontbijt tot 12:00 • brunch op zondag 10:0014:30 • snacks • Le Mélange Patisserie 10:00-23:00
• chocolatier 10:00-23:00 • fruitbar & ijsjes 11:0017:00 • à-la-carterestaurants: ‘Azure 24’ 24/7,
Azure Turk, Azure Italia, Azure Fish • lokale en
een selectie van geïmporteerde (alcoholische)
dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met
water, frisdranken, bier, wijn en snacks Sport en
ontspanning • hamam • sauna • fitness • basketbal
• tafeltennis • boogschieten • tennis (lessen €) •
aquagym • animatie PRIJS • vanaf € 250 pp/nacht
in all inclusive

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

Güral Premier Belek
star star star star star
Dit schitterend gerenoveerde
vakantiedomein voor de hele familie
is uitstekend gelegen, tussen de
pijnbomen en eucalyptuswouden van
de groene omgeving rond Belek, en vlak
bij de plaatselijke golfbanen. U wordt
verwelkomd in een rijkelijk versierde
lobby die de charme van het authentieke
Turkije perfect weerspiegelt. Daarachter
ontvouwt zich een schitterend resort met
onder meer tennisterreinen, een groot
aquapark en een eigen privézandstrand.
Fijnproevers • Tuin • Wellness •
Golf • Tennis • Watersport
Hotelcode: HAYT017

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

• Belek

LIGGING • direct aan het privékiezel-/zandstrand • ca. 1 km van het centrum van Belek
met winkeltjes, bars en restaurants • dolmus en
taxi • ca. 35 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 568 kamers • wifi aan de receptie, hoofdzwembad en kamers • tuin • disco •
9 zwembaden • aquapark met 16 glijbanen (15
000 m², 10:00-18:00) • zonneterras • ligbedden,
parasols, matrasjes en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: • kapper • doktersservice • wasserijservice • winkeltjes
• minimarkt • paviljoenen RESTAURANTS EN
BARS • hoofdrestaurant met airco (mei-september) • à-la-carterestaurants (vooraf te reserveren) • 13 bars • snackrestaurant • aangepaste
kledij bij diner • dieetmaaltijden SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: o.a. massage • tennis (8
courts, lessen €) • gameland • in de omgeving: golf
op ca. 1 km KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
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• speeltuin • miniclub 4 t/m 12 jaar • teenagerclub
13 t/m 17 jaar (juli en augustus) Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad/bubbelbad, haardroger, badjas, airconditioning 15/5-15-9, telefoon, satelliet-tv, minibar
(zie all inclusive), kluisje, koffie- en theefaciliteiten, parket en balkon • keuze uit verschillende
familiekamers met 2 aparte slaapkamers • deluxe
pool kamers met directe toegang tot het zwembad mogelijk ALL INCLUSIVE • Eten & drinken •
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:0011:00 • snacks 11:30-18:00 • ijsjes 24/7 • 1x per
week galadiner • lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met water, bier, frisdrank en snacks
Sport en ontspanning • sauna • hamam • aerobics •
tafeltennis • fitness • beachvolleybal • aquagym •
minivoetbal • darts • professionele animatie overdag en ‘s avonds PRIJS • vanaf € 94 pp/nacht in
all inclusive

Calista Luxury Resort
star star star star star
Calista Luxury Resort is een trendy hotel
in Belek, bekend als het centrum van de
golf aan de Turkse Rivièra. Het hotel zet
hoog in op kinderen met onder andere
de Calimero Children Club en tal van
activiteiten voor elke leeftijd. Maar ook
daarnaast spaart Calisto de luxe niet.
Het eten is overigens van hoge kwaliteit
en bijzonder gevarieerd. De talrijke
restaurants en bars zijn niet op twee
handen te tellen.
All Inclusive • Buiten eten •
Fijnproevers • Wellness •
Excellente service • Tuin
Hotelcode: HAYT011

• Belek

LIGGING • in het midden van een dennenbos
• direct aan het privéstrand met 2 pieren • ca.
4 km van het centrum van Belek • ca. 27 km
van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN
• 462 kamers • wifi in het hele hotel • cinema
• disco • binnenzwembad • aquapark met 6
glijbanen • 4 zwembaden, o.a. 1 verwarmd •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • dokterservice • wasserijservice • kapper
• paviljoenen aan het strand RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant ‘Bellum’ • 5 à-lacarterestaurants: Italiaans ‘Timo’, Aziatisch
‘Sakura’, Turks ‘Turca’ en VIP restaurants
‘Elegance’ • restaurant ‘The Garden’ voor lunch
• ‘Turca’: 24/7, snackbar overdag, Turks à-lacarterestaurant voor het diner • Chocolate Bar:
chocolatier • Cool Frozen: selectie van ijs en
koffie • fruitbar ‘Carpo’ • 8 bars: o.a. poolbar,
vitamine bar, strandbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Callos’:
massages, schoonheidsbehandelingen • bowling
• aan het strand: watersporten KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • apart kinderbinnenbad
• speeltuin • babyclub 0 t/m 3 jaar • miniclub
4 t/m 7 jaar • maxiclub 8-12 jaar • tienerclub
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13-17 jaar Tegen betaling: • blender • sterilisator
• flessenverwarmer • buggy • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over bad/
douche, badjassen, slippers, haardroger,
flatscreen-tv, telefoon, kluisje, minibar, koffieen theezetfaciliteiten, airconditioning, zithoek,
balkon of terras • kamer met lateraal zeezicht en
familiekamers mogelijk • keuze uit verschillende
suites ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch en dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-11:00
• snacks aan het strand 12:00-18:00 • koffie en
ijsjes 10:00-18:00 • Turkse pannenkoeken 11:0016:00 • Street Food Corner: 16:00-18:00 • lokale
en internationale (alcoholische) dranken 24/7
• minibar dagelijks gevuld met frisdranken,
melk, chocolade, nootjes, fruitsap en bier Sport
en ontspanning • sauna • hamam • bubbelbad •
stoomdouche • fitness • groepslessen: Fly Yoga,
Pilates, Fietstocht, Kangoo Jump, Zumba, aqua
spinning, kickbox, Tabata, ... • biljart • computer
spelletjes • tafelvoetbal • air hockey • tennis
(lessen, verlichting en materiaal €) • tafeltennis
• darts • jeu de boules • aerobics • basketbal •
beach volleybal • boogschieten • yoga • pilates
• animatie overdag en ‘s avonds: o.a. liveshows,
livemuziek PRIJS • vanaf € 225 pp/nacht in all
inclusive

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

Trendy Lara
star star star star star
Dit all inclusive-resort voor de hele
familie is het nieuwste hotel van
het Trendy-label en ligt vlak bij het
zandstrand van Lara. De ruime kamers
en suites zijn gedecoreerd met houten
vloeren, hedendaags meubilair en
veel houttinten. Er zijn ook prachtige,
volledig uitgeruste villa’s. Relaxen onder
de mediterrane zon doet u aan zeven
zwembaden, waaronder eentje met
glijbanen en een landschapszwembad.
Familie • All Inclusive • Fijnproevers
Hotelcode: HAYT005

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

• Lara

LIGGING • aan de Aksu rivier • ca. 450 m van
het zandstrand, aan de andere kant van de
rivier, toegang via bootje van het hotel • ca. 3
km van winkeltjes, bars en restaurants • ca. 25
km van het centrum van Antalya • dolmus en
taxi • ca. 15 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 674 kamers • 3 gebouwen •
wifi in de publieke ruimtes, het strand en de
kamers • binnenzwembad • 4 zwembaden: o.a.
1 zoutwater • aquapark met 10 glijbanen, 6 voor
volwassenen,4 voor kinderen (geopend tijdens
bepaalde uren) • ligbedden, parasols, matrasjes
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice • dokter service • kapper •
winkeltjes • minimarkt RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurants met terras • 6 à-lacarterestaurants: wereldkeuken, Italiaans, steak
house, Grieks restaurant, teppanyaki en Far East
• 9 bars: lobbybar, strandbar, Vitamin, Eclair,
N-Joy, poolbar, villabar, snackbar, Disco bar •
food corners, patisserie, bistro • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
massage en schoonheidsbehandelingen •
biljart • bowling • aan het strand: watersporten
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KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad met
glijbanen • miniclub 4 t/m 12 jaar • speeltuin
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
kamers beschikken over douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv,
minibar (zie all inclusive), koffie- en
theefaciliteiten, kluisje, parket, zithoek, balkon
• kamers met zeezicht en familiekamers
mogelijk • keuze uit verschillende suites ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-11:00 • snacks
12:30-16:00 • patisserie 16:00-21:00 • bistro
11:00-12:30/14:30-18:30 • middernachtsnacks
2:00-7:00 • food corner 12:30-16:00 • sandwiches
11:00-12:30 • pizza, hamburger 12:30-16:00
• wafels 15:00-17:00 • ijsjes, fruit 12:3017:00 • lokale en een selectie internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdranken en bier Sport
en ontspanning • sauna • hamam • stoombad
• fitness • tafeltennis • beach-volley • jeu de
boules • aerobics • dansles • darts • waterpolo
• tennis (verlichting €) • animatie overdag en ‘s
avonds met livemuziek en professionele shows
PRIJS • vanaf € 68 pp/nacht in all inclusive

Concorde De Luxe Resort
star star star star star
Concorde De Luxe Resort is een
thematisch hotel geïnspireerd op het
beroemde Concorde-straalvliegtuig,
gelegen aan de kust van de Lararegio van Antalya, beroemd om zijn
natuurlijke schoonheid en de stranden
met blauwe vlag. Concorde De Luxe
Resort biedt een andere vakantieervaring met zijn originele exterieur- en
interieurarchitectuur. Voor een vakantie
vol geschiedenis en cultuur naast de
prachtige zee, zon en het strand van
Antalya, is Concorde DeLuxe Resort uw
ideale bestemming.
All Inclusive • Excellente service •
Familie • Watersport
Hotelcode: HAYT007

• Lara

LIGGING • direct aan het licht aflopend
zandstrand • ca. 500 m van bars en winkeltjes
• ca. 15 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 401 kamers • hoofdgebouw
met 7 verdiepingen • liften • wifi in het hele hotel
• tuin • zonneterrassen • binnenzwembad • 3
zwembaden: o.a. stiltezwembad • 3 bubbelbaden
aan het stiltezwembad • aquapark • ligbedden,
parasols en handdoeken aan zwembad en
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • kapper •
wasserijservice • doktersservice • cabana aan het
zwembad en strand RESTAURANTS EN BARS
• ‘Le Buffet’ hoofdrestaurant met airconditioning
• 6 à-la-carterestaurants: ‘Da Vinci’ (Italiaans,
€), ‘Asiana’ (Aziatisch, €), ‘Vinario Steakhouse’
(€), ‘Poseidon’ (vis en zeevruchten, €), ‘Dafne’
(Turks, €), ‘BBQ’ (€) • ‘Food Court’ • ‘Neyzen
Gözleme Tent’ (Turkse pannenkoeken) • ‘Cafe
Mundo & Luna Patisserie’ • 16 bars SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: stoombad, massages
en schoonheidsbehandelingen • watersporten
• duikschool • bowling • snooker KINDEREN
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• Gratis: • 2 aparte kinderbaden • ‘Moppet Kids
Club’ • speeltuin • speelruimte Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad/douche, haardroger, airconditioning,
telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar, koffie- en
theefaciliteiten, kluisje, zithoek, balkon •
duplex kamers en juniorsuites mogelijk •
keuze uit verschillende suites PRIVE ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • middernachtsnacks in Dafne à-lacarte restaurant: 23:00-08:00 • ‘Food Court’:
12:00-16:00 • ‘Cafe Mundo & Luna Patisserie’:
09:00-23:00 • lokale en een selectie van
geïmporteerde dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdranken en bier Sport en
ontspanning • wellnesscenter: Turks bad, sauna,
binnenzwembad, bubbelbad • fitness • minigolf •
tafeltennis • volleybal • beachvolleybal • voetbal •
minivoetbal • basketbal • step aerobic • aquagym
• waterpolo • tennis • badminton • darts • boccia
• dagelijkse animatie: show, disco, livemuziek,
gala night PRIJS • vanaf € 109 pp/nacht in all
inclusive

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

NG Phaselis Bay
star star star star star
U zult de rust en sereniteit ervaren
en voelen in de betoverende wereld
gecreëerd in NG Phaselis Bay, het
nieuwste familielid van NG Hotels.
U zult een ongeëvenaarde vakantie
beleven, omringd door het kristalheldere
water van de Middellandse Zee en met
zijn privébaaien ligt NG Phaselis Bay
in een prachtige natuurlijke omgeving
in Göynük aan de weelderige groene
rand van het Beydaglari Coastal National
Park. U zult de perfecte harmonie van
zee, zand en zon voelen bij NG Phaselis
Bay met zijn indrukwekkende concept
en normen van wereldklasse.
All Inclusive • Excellente service •
Familie • Wellness • Watersport
Hotelcode: HAYT019
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• Kemer

LIGGING • privézand/kiezelstrand (555m) • ca. 5
km van Kemer • ca. 52 km van de luchthaven van
Antalya FACILITEITEN • 480 kamers • wifi in het
hele hotel • hospitality lounge • zonneterrassen
• binnenzwembad • 3 zwembaden: o.a.
hoofdzwembad,
stiltezwembad,
infinity
zwembad • aquapark met 3 zwembaden met 7
glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen betaling:
• wasserijservice • cabana RESTAURANTS
EN BARS • ‘Cuisine’ hoofdrestaurant • 6 à-lacarterestaurants: ‘Capella’ (mediterraans, €),
‘B&B Burger’, ‘Phrygia’ (Turks, €), ‘Chef’s
Steak’ (€), ‘Scalops’ (zeevruchten, €), Nautilus
(internationaal, 24/7) • 4 snackrestaurants •
Patisserie ‘Enjoy’ • 12 bars • roomservice 24/7
(€) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie
all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter
Aliva Spa: Aliva Spa suites met finse sauna,
massages en schoonheidsbehandelingen •
parasailen • duikcursussen • waterskicursus en
verhuur • bananenboot • jetski • windsurfcursus
• wakeboardlessen • privé tennislessen •
fietsverhuur • Pilates Reformer KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • apart kinderbad in
het aquapark • speeltuin • ‘Happy Babies with
Family’: babyclub 1 t/m 3 jaar, 9:00-24:00, enkel
onder toezicht van de ouders • miniclub 4 t/m
7 jaar en juniorclub 8 t/m 12 jaar 9:00-21:00 •
teenager club 13 t/m 17 jaar, 09:00-24:00 • babies
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corner in het hoofdrestaurant: melkpoeder
naar leeftijdsgroep, babyvoeding in potje,
magnetron, melksoorten Tegen betaling: •
babysitservice (op aanvraag) LOGIES • alle
kamers beschikken over douche, badjas,
slippers, haardroger, airconditioning, telefoon,
satelliet-tv, kluisje, minibar (zie all inclusive),
Nespresso®-machine, balkon • kamers met
zeezicht en familiekamers mogelijk • keuze
uit verschillende suites PRIVILEGES • Meet &
Greet (Fast Track) & CIP Lounge services worden
het hele jaar door aangeboden voor gasten die
minimaal 7 nachten verblijven, en alleen voor
passagiers die vliegen met gecontracteerde
luchtvaartmaatschappijen op internationale
retourvluchten ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks
12:00-18:00 • foodtruck: 12:30-18:00 • Enjoy
Patisserie 11:00-22:00 • lokale en geïmporteerde
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met snacks, water, frisdranken en
bier Sport en ontspanning • wellnesscenter:
binnenzwembad, apart binnenzwembad voor
kinderen, sauna, stoombad, hamam • basketbal
• beachvolleybal • beach tennis • fitness • pilates
• strandvoetbal • tennis (verlichting €) • yoga •
danslessen (Zumba®, buikdansen, hiphop)
• kanoën • dagelijkse animatie: avondshows,
acrobatische shows PRIJS • vanaf € 200 pp/nacht
in all inclusive

Maxx Royal Kemer Resort
star star star star star
Dit familieresort bevindt zich op amper
7 km van het centrum van Kemer en
grenst aan drie verschillende baaien.
Terwijl u dankzij de uitgebreide all
inclusive-formule geniet van een fruitige
cocktail, kijkt u uit op het machtige
Taurusgebergte en de azuurblauwe
Middellandse Zee. Het hotel biedt u
enkel suites, die bovendien omringd zijn
door liefst 16 hectare adembenemend
mooie natuur. Met op de achtergrond
het geluid van de golven, kunt u op het
privéstrand naar hartenlust wegdromen.
Na zonsondergang is de prachtige
tuin de uitgelezen plek om heerlijk te
dineren.
Panorama • Trendy • Familie • Fijnproevers •
Buiten eten • All Inclusive • Excellente service
Hotelcode: HAYT003

• Kemer

LIGGING • rustig gelegen • privézandstrand
(2x200m), kiezelstrand (400m) • ca. 400m van
Kiris • ca. 6 km van Kemer • dolmus en taxi
• ca. 60 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 291 kamers • hoofdgebouw,
verschillende residenties en villa’s • wifi in
het hele hotel • verwarmd binnenzwembad •
aquapark met glijbanen • 3 zwembaden o.a. 1
zeewater • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • doktersservice • minimarkt •
winkeltjes • kapper • paviljoenen op het strand
RESTAURANTS EN BARS • zie all inclusive •
8 à-la-carterestaurants (4 in de restaurantstraat,
4 met supplement) • 11 bars • patisserie •
kinderrestaurant • roomservice 24/7 (€) SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massages,
behandelingen, manicure en pedicure •
parasailing • duiklessen • bananenboot •
gemotoriseerde watersporten: o.a. jetski en
waterskiparasailing KINDEREN • Gratis: • 2
aparte kinderbaden • Smiling Babies babyclub
1 t/m 3 jaar 09:00-02:00 • miniclub 4 t/m 7 jaar
en juniorclub 8 t/m 12 jaar 09:00-02:00 (met
minidisco, koken, cinema) • teenager club 13
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t/m 17 jaar, 10:00-24:00 (met een game room)
• speeltuin, trampoline, cinema • organische
babyvoeding, kindermenu’s in de restaurants
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
suites beschikken over een bubbelbad, douche,
haardroger, badjas, slippers, airconditioning,
zithoek, kluisje, wifi, telefoon, kussenmenu,
koffie- en theefaciliteiten, turndown service,
balkon met ligbedden • suites met zeezicht en
Maxx Laguna Villa met directe toegang tot het
zwembad mogelijk • keuze uit verschillende
familiesuites met 2 slaapkamers en 2 badkamers
ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijtbuffet,
lunch en diner à la carte (4 à-la-carterestaurants
inbegrepen, 4 met supplement) • kinderbuffet
in MAXXI LAND • snacks voor kinderen •
snacks à la carte 24/7 • patisserie 10:00-23:00 •
chocolatier 8:00-24:00 • lokale en geïmporteerde
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, bier, wijn, frisdrank en snacks
Sport en ontspanning • fitness • sauna • hamam
• stoombad • beachvolleybal • windsurfen
(certificaat) • basketbal • kanoën • yoga • tennis
(lessen €) • darts • aerobics • pilates • tafeltennis
• aquagym PRIJS • vanaf € 400 pp/nacht in all
inclusive

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

Güral Premier Tekirova
star star star star star
Dit all inclusive resort aan het strand van
Tekirova vormt een ideale vakantieplek
voor de hele familie. U kunt er genieten
van een groot aanbod faciliteiten zoals
tennisterreinen, een wellnesscentrum,
een aquapark met 25 glijbanen voor
kinderen en zelfs een zwembad voor
baby’s. U proeft elke dag van een
uitgebreid ontbijt, maar ook tijdens
de lunch en het diner wordt u
culinair verwend.
Honeymoon • Fijnproevers •
Tennis • Watersport • Wellness
Hotelcode: HAYT018

TURKIJE | TURKSE RIVIÈRA

• Tekirova

LIGGING • aan het privézand-/kiezelstrand
• ca. 500 m van Tekirova met winkeltjes, bars
en restaurants • dolmus en taxi • ca. 75 km van
de luchthaven van Antalya FACILITEITEN •
674 kamers • gebouwen met 2-3 verdiepingen •
wifi in het hele hotel • tuin • disco • amfitheater
• 2 zwembaden • aquapark (22.000 m²)
met 26 glijbanen • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Tegen betaling: • kapper • wasserijservice
• dokterservice • winkeltjes • strandpaviljoenen
RESTAURANTS EN BARS • restaurant met
airconditioning • 4 à-la-carterestaurants:
Italiaans ‘Gusto’, Turks ‘Ottoman Palace’, vis
‘Dalyan’ en Aziatisch ‘Dragon’ • snackrestaurant
• gepaste kleding verplicht bij het diner • 15 bars
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • spa- en wellnesscenter:
o.a. massage, bubbelbad • biljart • tennis (13
courts) • aan het strand: watersporten; banaan,
kajak, waterfiets, catamaran, zeilen, surfen,
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duiken, waterski KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • speeltuin • miniclub ‘Happyland’ 4
t/m 12 jaar (3600 m²), 10:00-23:00 • tienerclub
13 t/m 17 jaar (juli en augustus) Tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, bubbelbad, badjas,
slippers, haardroger, airconditioning, telefoon,
satelliet-tv, kluisje, minibar (zie all inclusive),
gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten, balkon
• kamers met toegang tot het zwembad en
familiekamers met 2 slaapkamers mogelijk ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-11:00 • ijsjes
8:00-24:00 • snacks 12:00-18:00 • koffie, thee en
gebak in de namiddag • lokale en een selectie
internationale (alcoholische) dranken 24/7 •
minibar dagelijks gevuld met frisdranken Sport
en ontspanning • stoombad • sauna • aerobics •
fitness • tafeltennis • beachvolleybal • darts •
aquagym • animatie overdag en ‘s avonds PRIJS
• vanaf € 106 pp/nacht in all inclusive

Six Senses Kaplankaya
star star star star star
Six Senses Kaplankaya is genesteld in de
adembenemende natuurlijke schoonheid
van dit oude land. Golvende heuvels
bekleed met evergreens, wilde olijven en
cipressen versterken de uitnodiging van
warme briesjes en de turquoise zee met
zachtjes kabbelende golven. Het resort
is een robuust mozaïek van architectuur,
geschiedenis en kunst en ligt binnen
handbereik van vele archeologische
vindplaatsen, waaronder twee van de
zeven wereldwonderen van de oudheid.
Design • Natuurdecor •
Panorama • Villa • Wellness
Hotelcode: HBJV008

• Milas

LIGGING • rustig gelegen • gelen in een
groene omgeving • gelegen aan 3 privéstranden
en 5 baaien • direct aan het zandstrand • ca.
15 km van Akbük met bars en winkeltjes •
ca. 50 km van de luchthaven van Bodrum
FACILITEITEN • 141 kamers • hoofdgebouw en
66 Ridge Terrace kamers • wifi in het hele hotel
• bibliotheek • tuin • zonnedekken en unieke
dineerdekken • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en strand
• Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
•
verpleegster,
inspanningsfysioloog
en
fysiotherapeut ter plaatse gedurende de dag
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant:
‘Sage & Sea’ met ontbijtbuffet en diner
à la carte • 2 à-la-carterestaurants: ‘Wild
Thyme restaurant’ (Pan-Aziatische keuken),
‘Meze by the Sea’ (zeevruchten en mezze) •
‘The Alchemy Bar’ (smoothies, sappen en
kooklessen met uitsluitend rauwe producten) •
4 bars • roomservice • gepaste kleding verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

309

(14+) • wandelen • basketbal • badminton •
tennis • tafeltennis Tegen betaling: • ‘Six Senses
Spa’
wellnesscenter
(18+):
zoutgrotten,
kristal
stoomkamer,
belevingsdouche,
sauna, hydrotherapie zwembad, verwarmde
ligbedden, 38 behandelingskamers, hamam,
Watsu zwembad • fitnesslessen • begeleide
wandelingen • duiken • kayak • stand up paddle
• kooklessen • helikoptertocht • privécruise
naar de Griekse eilanden KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • speeltuin • miniclub ‘Grow
with Six Senses’ met verschillende interactieve
workshops (€) Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, douche, haardroger, badjas, slippers,
wifi, airconditioning, kluisje, satelliet-tv,
telefoon, Marshall® bluetooth speaker, koffie- en
theezetfaciliteiten, minibar (€), parket, zithoek
en balkon • suites met woonkamer en suites met
privézwembad mogelijk • keuze uit verschillende
Residences van 3 tot 5 aparte slaapkamers PRIJS
• vanaf € 246 pp/nacht in kamer en ontbijt

TURKIJE | BODRUM

Be Premium Bodrum
star star star star star
Dit hotel met privéstrand ligt in de
prachtige baai van Torba, een pittoresk
stadje tegen de achtergrond van de
groene bergen van Bodrum. Het
lijkt wel een modern Turks paleis,
waar alles aanwezig is voor zowel
een gezinsvakantie als romantische
trip met twee. Zo beschikt het hotel
over vier buitenzwembaden, een spa
met een scala aan behandelingen en
vier restaurants die zowel Turkse als
internationale gerechten serveren. Wenst
u zich echt om niets te bekommeren?
Dan raden we de uitgebreide allinclusive aan.
All Inclusive • Villa • Excellente service

LIGGING • direct aan het privézand-/kiezelstrand
en het houten platform van het hotel • ca. 8 km
van het centrum van Bodrum • minder geschikt
voor mensen die slecht ter been zijn • ca. 22,5 km
van de luchthaven van Bodrum FACILITEITEN
• 311 kamers • hoofdgebouw met verschillende
bijgebouwen • villa’s • wifi in het hele hotel •
disco • 6 zwembaden: o.a. met 3 glijbanen, 1 zout
water • ligbedden en handdoeken • cabanas •
Tegen betaling: • autohuur • doktersservice • kapper
• wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant met foodstations
• 5 à-la-carterestaurants: Lotus (Aziatisch),
Thetis (mediterraans), La Scala (Italiaans),
Notias (gastronomisch) en Persepolis (MiddenOosters) • 10 bars • lokale en een selectie
internationale (alcoholische) dranken • patisserie
• koffiebar SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: • massage

Hotelcode: HBJV007

TURKIJE | BODRUM

• Torba
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KINDEREN • Gratis: • kinderbad • speelruimte •
kinderreceptie • kinderbuffet in hoofdrestaurant
• babyvoeding • mini game room (PlayStation®)
• (verjaardags)feestje’s • minidisco • sportlessen
• familie-activiteiten • cinema • trampoline
LOGIES • alle kamers beschikken over een
douche, badjas, slippers, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, airconditioning, balkon of terras,
zeezicht mogelijk • alle suites beschikken over
een dressing, bureau, zwembad, privéterras
met jacuzzi, elektrisch gordijn en zeezicht ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch-, en
dinerbuffet 24/7 • laat ontbijt 10:00 - 11:00 • een
selectie van (alcoholische) dranken 24/7 Sport en
ontspanning • wellnesscenter: binnenzwembad,
sauna en stoombad • aquagym • SUP, big SUP •
seabiking • windsurfen (certificaat) PRIJS • vanaf
€ 163 pp/nacht in all inclusive

Rixos Premium Bodrum
star star star star star
In dit all inclusive-resort aan een
prachtige privébaai valt veel meer te
beleven dan pootje baden of genieten
van uw strandcabana! Of u nu logeert
in een klassiek ingerichte kamer of een
Villa Deluxe, u kan vrij gebruik maken
van het ruime aanbod faciliteiten.
’s Avond slaan wervelende DJ-shows
u met verstomming. Hebt u nood aan
rust, dan is het Turks bad of een van
de andere therapieën in de grote spa
een aanrader. Op culinair vlak wordt u
verwend in 4 à- la-carte-restaurants.
Fijnproevers • Watersport •
All Inclusive • Tuin
Hotelcode: HBJV004

• Torba

LIGGING • direct aan het privézandstrand
met 3 steigers (1 steigers 16+) • ca. 2 km
van het dorpje Torba • ca. 10 km van het
centrum van Bodrum • ca. 25 km van de
luchthaven van Bodrum FACILITEITEN •
187 kamers en 17 villas • hoofdgebouw met 3
verdiepingen en verschillende blokken in de
tuin met 2 of 3 verdiepingen • 3 liften in het
hoofdgebouw • wifi in het hele hotel • half open
binnenzwembad • zwembad • aquapark met 4
glijbanen voor kinderen t/m 16 jaar • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice • cabanas aan strand
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 4 à-la-carterestaurants (met
reservering, in openlucht, weersafhankelijk
20/5-15/9) • 5 bars: o.a. lobbybar, poolbar en
beachbar • roomservice 24/7 (€, beperkt menu
02:00-06:00) SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter: o.a. massages en behandelingen
• waterski • bananenboot • duiken • parasailing
• in de omgeving: golf op ca. 15 min. met de
wagen KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad •
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speeltuin • miniclub Rixy Kids Club van 6 maand
t/m 17 jaar (tussen 6 maand en 4 jaar enkel
onder toezicht van de ouders), 10:00-22:00 Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, haardroger, telefoon,
satelliet-tv, kluisje, minibar (zie all inclusive),
koffie- en theefaciliteiten, airconditioning,
balkon of terras • kamers met zeezicht
mogelijk • keuze uit suites met woonkamer
en 2 slaapkamer ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks
11:00-18:00 • middernachtsnacks 24:00-07:00 •
patisserie 12:30-21:00 • Starbucks Coffee Corner
• lokale en een selectie van geïmporteerde
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met frisdranken en water (1/6-20/9
ook chocolade, snoep, bier, melk en fruitsap)
• roomservice 2:00-6:00 Sport en ontspanning •
wellnesscenter: hamam (peeling €), Fins bad,
stoombad • aerobics • basketbal • jeu de boules •
tafeltennis • fitness • beachvolleybal • aquagym
• tennis: 2 courts (verlichting en materiaal
€) • darts • Pilates • Zumba® • minivoetbal •
beperkte animatie overdag en ‘s avonds PRIJS •
vanaf € 125 pp/nacht in all inclusive

TURKIJE | BODRUM

Voyage Torba
star star star star star
De luxe van een privéstrand met
houten steiger, stroparasols en witte
ligbedden, dat is wat dit all inclusiveresort typeert. De familiekamers zijn
smaakvol ingericht met alle hedendaags
comfort. Een ruime culinaire keuze
vindt u in het buffetrestaurant en
de à-la-carterestaurants. Als u van
zwemmen en waterpret houdt, voelt u
zich hier als een vis in het water met drie
buitenzwembaden en een aquapark met
zes glijbanen.
All Inclusive • Wellness •
Watersport • Familie
Hotelcode: HBJV003

TURKIJE | BODRUM

• Torba

LIGGING • direct aan het licht aflopende
privézandstrand met pier • in het dorpje Torba
met enkele restaurants, bars en winkeltjes • ca. 6
km van het centrum van Bodrum • ca. 30 km van
de luchthaven van Bodrum FACILITEITEN •
319 kamers • privégedeelte Voyage Torba Private
aan de andere kant van de straat, met 26 kamers
(eigen restaurant met terras, bar en zwembad)
• wifi in de kamers en openbare ruimtes •
openluchtdisco • 5 zwembaden • aquapark 27/412/10 met 6 glijbanen (12+) en 3 glijbanen voor
kinderen • ligbedden, parasols en handdoeken
aan zwembad en strand • gasten die in het
privégedeelte verblijven, kunnen ook gebruik
maken van de faciliteiten van het hoofdgedeelte,
omgekeerd niet • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 7 à-la-carterestaurants (€ behalve
Cuisine24, weersafhankelijk): Turks, Italiaans,
vis, Chinees & Japans, Grieks, Mexicaans,
steakhouse • 2 snackbars • patisserie • 12 bars
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • massage • bananenboot •
waterski • ringo • jetski • parasailing KINDEREN
• Gratis: • 4 kinderbaden: 1 Kids Aquapark Pool,
3 geïntegreerd • kinderbuffet • kindermenu in
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de à-la-carterestaurants • speeltuin • smiling
babies van 0 t/m 3 jaar, miniclub van 4 t/m 7 jaar,
midiclub 8 t/m 12 jaar, Tienerclub van 13 t/m 16
jaar • 0 t/m 3 jarigen kunnen onder begeleiding
van hun ouders deelnemen aan de miniclub Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, haardroger, telefoon,
flatscreen satelliet-tv, minibar (zie all inclusive),
kluisje, Voyage Assistant Service, turndown
service airconditioning, patio of terras • kamers
met gemeenschappelijk zwembad en swim-up
kamers mogelijk • keuze uit familiekamers met
2 aparte slaapkamers en swim-up familiekamers
ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • à-la-carterestaurant Cuisine24 •
snacks 12:30-16:00 • ijsjes 10:00-18:00 • patisserie
10:00-22:00 • lokale en een selectie internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar: dagelijks
frisdranken, water, bier, wafeltjes en nootjes
Sport en ontspanning • hamam (peeling €) • sauna
• fitness • aerobics • aquagym • jeu de boules •
boogschieten • tennis: 1 court (verlichting €)
• volleybal • overdag en ‘s avonds animatie en
live muziek, wellness activiteiten, voetbal en
andere sporten georganiseerd door professionele
sporttrainers, voor volwassenen en kinderen
PRIJS • vanaf € 163 pp/nacht in all inclusive

Amanruya
star star star star star
De naam is afgeleid van het Sanskriet
woord voor ‘vrede’ en een combinatie
met ruya, Turks voor ‘droom’, kijkt
Amanruya uit over de Egeïsche Zee op
het schiereiland Bodrum in Turkije.
Begrensd door een bosreservaat, geniet
het resort van een kustlijn van bijna een
kilometer en biedt een serene Beach
Club. Geïnspireerd door de traditionele
architectuur van de regio, presenteert
het resort 35 vrijstaande paviljoens, elk
met een eigen tuin en zwembad.

• Golturbuku

LIGGING • rustig gelegen • gelegen aan
het strand • ca. 8 km tot het centrum
van Golturkbuku • ca. 40 km van de luchthaven
van Bodrum FACILITEITEN • 35 paviljoenen
• wifi in het hele hotel • bibliotheek •
kunstgalerij • tuin • zonneterrasen • infinity
zwembad • beach club • ligbedden,parasols
en handdoeken aan het zwembad en strand
• Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la carte
• verschillende dinerpaviljoenen • beachbar •

wijnbar • 24/7 roomservice • gepaste kleding
verplicht SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • yoga • tennis • niet gemotoriseerde
watersporten Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen •
fietsen LOGIES • alle paviljoenen beschikken
over een bad, regendouche, haardroger,
telefoon, flatscreen-tv, dvd-speler, minibar,
espressomachine, kluisje, airco, terras met
privézwembad PRIJS • vanaf € 263 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Kleinschalig • Wellness • Villa •
Excellente service • Privézwembad
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Voyage Bodrum
star star star star star
Voyage Bodrum is het ideale
toevluchtsoord om als koppel tot rust te
komen onder de Turkse zon. Dit adultsonly hotel ligt op een helling in een
toverachtige baai vlakbij het centrum van
Bodrum. Vanop verschillende plaatsen
geniet u van adembenemende uitzichten
over de Egeïsche Zee en de stad zelf.
Ongegeneerd genieten van grasvelden
met hangmatten, van cocktails bij
zonsondergang, van watersporten zoals
windsurfen, zeilen en waterskiën. Het
hoort er hier allemaal bij.
All Inclusive • Adults only • Trendy
Hotelcode: HBJV001

TURKIJE | BODRUM

• Bodrum

LIGGING • direct aan het privézand-/
kiezelstrand met steiger • gelegen op een helling
• ca. 900 m van het centrum van Bodrum •
dolmus aan de hoofdweg (te bereiken via een
steile helling) • shuttleboot in hoogseizoen
(weersafhankelijk, €) • niet geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn • ca. 40 km van
de luchthaven van Bodrum FACILITEITEN •
150 kamers • 7 verdiepingen • 2 liften • wifi in de
kamers en openbare ruimtes • tv-ruimte • tuin
• zwembad • ligbedden, matrasjes, handdoeken
en parasols aan zwembad en strand • Tegen
betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice
• doktersservice RESTAURANTS EN BARS •
buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant
(internationaal, keuzemenu) • bars: o.a. lobbybar,
poolbar en snack-/beachbar • patisserie SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • massage • in de omgeving: o.a.
zeilen, windsurfen, duiken, bananenboot, ringo,
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waterski, waterfietsen, parasailing en kanoën
LOGIES • alle kamers beschikken over douche,
haardroger, slippers, telefoon, wifi, flatscreen
satelliet-tv, minibar (zie all inclusive), kluisje,
Voyage Assistant Service, turndown service,
laminaat, centrale airconditioning • kamers met
balkon en zeezicht mogelijk ALL INCLUSIVE •
Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 1x
per verblijf diner in het à-la-carterestaurant (met
reservering, volgens beschikbaarheid) • snacks
12:30-16:30 • middernachtsnacks 0:00-1:00 •
ijsjes en fruit 10:00-18:00 • patisserie 10:00-18:00
• sandwiches 1:00-7:00 • lokale en een selectie
internationale (alcoholische) dranken 24/7 •
minibar: dagelijks frisdranken, water, bier, 1
klein flesje rode en witte wijn, bij aankomst
chips en nootjes Sport en ontspanning • sauna •
hamam (peeling €) • tafeltennis • tafelvoetbal
• darts • biljart • fitness PRIJS • vanaf € 69 pp/
nacht in all inclusive

Xanadu Island
star star star star star
Dit exclusieve resort is een architecturaal
pareltje op een privaat schiereiland voor
de kust van Bodrum. Te midden van dit
prachtige natuurdecor geniet u van een
ontspannend verblijf in luxueuze suites
of villa’s vanwaar u uitzicht heeft op de
vele Turkse en Griekse eilandjes in de
buurt. Neem een duik in het infinity
pool met het kristalheldere water van de
Egeische Zee op de achtergrond. De hele
dag door wordt u bovendien verwend
met verfrissende drankjes, lekkere
snacks en verfijnde gerechten dankzij de
uitgebreide High Class All Inclusive.
All Inclusive • Buiten eten •
Panorama • Excellente service
Hotelcode: HBJV002

• Turgutreis

LIGGING • direct aan het licht aflopend
privékiezelstrand met 2 houten platforms en 2
steigers (strand mei-eind oktober) • gelegen op
een privéschiereiland • ca. 7 km van het centrum
van Turgutreis • ca. 55 km van de luchthaven
van Bodrum FACILITEITEN • 222 suites • wifi
in het hele hotel • internethoek • tv-ruimte •
disco (16+) • amfitheater juni-eind september
(weersafhankelijk) • verwarmd binnenzwembad
• 2 zwembaden: waarvan 1 verwarmd in april,
mei en oktober • ligbedden en handdoeken
aan zwembad en strand • Tegen betaling: •
winkeltjes • kapper • doktersservice 24/7
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 2 à-la-carterestaurants (met
reservering en volgens beschikbaarheid, 7+):
Egeïsch en Italiaans • snackbars • bars: o.a.
lobbybar, sportbar, 2 poolbars, beachbar (meieind oktober) • roomservice 24/7 (€) SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: o.a. hamam, bubbelbad,
sauna, ijsfontein, tropische regendouche,
massage en behandelingen • tennislessen •
watersporten mei-eind oktober KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • apart binnenkinderbad
• baby- en kinderbuffet • speeltuin • Foxy kidsclub
van 4 t/m 12 jaar met o.a. kids yoga, themadagen
(piraten, geesten, koekjes,...), bowling, knutselen
• ‘baby concept’ van 0 t/m 2 jaar: o.a. luiers en
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reinigingsdoekjes bij aankomst • baby pakket (op
aanvraag): babybad met producten, babyfoon,
sterilisator, thermometer, potje Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, douche, haardroger, badjas, slippers,
wifi, airconditioning, kluisje, satelliet-tv, telefoon,
minibar (zie all inclusive), parket, zithoek met
sofabed en balkon • suites met aparte slaapkamer
en woonkamer beschikbaar • Romance suites met
bubbelbad, ruime slaapkamer met cirkelvormig
kingsizebed en geintegreerde woonkamer,
gratis toegang tot de ‘Salus per Aqua zone” in
de spa, spapakket voor koppels, 1x ontbijt in de
kamer ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • 24/7
“all day dining concept” • ontbijtbuffet (07:0012:00) • lunchbuffet (12:30-15:00) • dinerbuffet
(19:00-22:00) • à-la-cartemenu service (22:0007:00) in het hoofdrestaurant • diner in de à-lacarterestaurants Azzurro & Aegean (19:00-22:00)
• snackbar Archipelago (12:00-17:00) • snackbar
Xanadu (12:00-19:00) • lokale en internationale
dranken 24/7 • minibar dagelijks aangevuld
met frisdranken Sport en ontspanning • fitness •
sportacademie: yoga, pilates Zumba®, Kangoo
Jumping, Aqua Zumba®, trampoline, salsa •
tennis: 1 court • multisportterrein • tafeltennis •
aerobics • bowling • internationale animatie • 3x
per week livemuziek PRIJS • vanaf € 88 pp/nacht
in all inclusive

TURKIJE | BODRUM

Hillside Beach Club
star star star star star
De architectuur van het hotel is volledig
in harmonie met de omringende baai,
waar het water weifelt tussen turquoise
en donkerblauw. Deze beach club ligt
tegen de groene heuvels aangevlijd en
ziet uit op 3 mooie privé-stranden.
Fijnproevers • Watersport • Mooi strand •
Panorama • Excellente service •
Moment met twee • Familie
Hotelcode: HDLM004

TURKIJE | DALAMAN

• Fethiye

LIGGING • gelegen in een privébaai en tegen een
helling • direct aan het kiezelstrand: hoofdstrand,
silent beach (adults only strandgedeelte waar de
Sanda Spa zich bevindt), serenity beach (adults
only), pasha beach • ca. 4 km van het centrum
van Fethiye, shuttle service (€) • ca. 55 km van
de luchthaven van Dalaman FACILITEITEN
• 330 kamers • 2 kabelbaanliften • wifi in het
hele resort • internetruimte • tv-hoek • disco •
amfitheater • zwembad • ligbedden, parasols,
matrasjes en handdoeken aan het zwembad en
aan het privéstrand • Tegen betaling: • winkeltjes
• minimarkt • kapper • wasserijservice •
dokterservice RESTAURANTS EN BARS •
hoofdrestaurant met terras: dranken bij de
maaltijd: water, huiswijn, bier en frisdrank • 2
à-la-carterestaurants (diner, dranken €, 12+ in
restaurant Pasha) • 9 bars: o.a. poolbar, koffiebar
en beachbar • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• snacks op bepaalde tijden • dranken bij de
maaltijd in het hoofdrestaurant inbegrepen:
water, tafelwijn, bier en frisdranken • lunch in
de snackbar aan het strand (dranken €) • laat
ontbijt en diner in restaurant Pasha (dranken
€) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • sauna
• bubbelbad • aerobics • aquafit • basketbal •
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beach-volley • boogschieten • darts • fitness •
pilates • tafeltennis • yoga • kanoën • zeilen
(certificaat verplicht) • windsurfen (certificaat
verplicht) • tennis (courts met verlichting)
• internationale animatie Tegen betaling: •
wellnesscenter Sanda Spa: o.a. massages
en schoonheidsbehandelingen • fietsen •
tennislessen • workshops • catamaran (certificaat
verplicht) • ringo • waterski • duiken • snorkelen
• wakeboard • lessen windsurfen, zeilen en
catamaran KINDEREN • Gratis: • geïntegreerd
kinderbad • speeltuin • baby park 0 t/m 3 jaar
(onder toezicht van een volwassene): o.a. mini
aquapark, zandbak, speeltuinen • miniclub
Kidside 4 t/m 10 jaar: o.a. kinderbad met 4
glijbanen, zandbak, speeltuinen, minidisco
• tienerclub Young Club 11 t/m 15 jaar: o.a.
DJ-lessen, basketbal, danslessen Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over een douche, haardroger, LCD satelliet-tv,
minibar (€), kluisje, centrale airconditioning,
tegels, balkon • keuze uit kamers met tuinzicht,
lateraal en frontaal zeezicht • familiekamers
met 2 aparte slaapkamers, 1 badkamer en groot
terras mogelijk PRIJS • vanaf € 148 pp/nacht in
volpension

Rixos Premium Göcek
star star star star star
Rixos Göcek heeft zich genesteld in de
jachthaven van Göcek. Dit adults onlyhotel is omgeven en beschermd door de
steile hellingen van het Taurusgebergte
en biedt een fantastisch uitzicht op de
baai. Met drie à la carte-restaurants,
twee zwembaden en tal van activiteiten
hoeft u er zich geen moment te vervelen.
Bovendien stelt het hotel graag Secret
Beach aan u voor, een mooi strand waar
u gratis met de speedboat heen kan.
Adults only • Natuurdecor •
Moment met twee • All Inclusive •
Buiten eten
Hotelcode: HDLM003

• Göcek

LIGGING • gelegen aan de jachthaven van
Göcek • direct aan het zandstrand • ca. 1 km
van het centrum van Göcek met restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 20 km van de luchthaven
van Dalaman • shuttleservice naar een ‘geheim’
strand via speedboot FACILITEITEN • 192
kamers • wifi in het hele hotel • kluisjes •
tuin • zonneterras • 2 zwembaden, waarvan
1 met zout water • ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad en strand •
Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
‘Turquoise’ • 4 à-la-carterestaurants: ‘Daidala
Restaurant’ (zeevruchten, mits suppl.), ‘People’s’
(internationaal), Umi Teppanyaki (mits suppl.),
The Grill (steakhouse, mits suppl.) • snackbar
‘Azur’ • 4 bars: Azur bar, Poolbar, Nox bar, Rixos
lounge • roomservice 24/7 • gepaste kleding
verplicht SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
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diverse massage- en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle kamers en suites beschikken
over een douche, haardroger, airconditioning,
telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar, kluisje, koffieen theefaciliteiten, zithoek, tegels en tapijt, balkon
of terras • juniorsuites met woonkamer en aparte
slaapkamer en suites met 2 slaapkamers en 2
badkamers mogelijk • keuze uit verschillende
nieuwe suites ALL INCLUSIVE • Eten & drinken
• ontbijt en dinerbuffet • laat ontbijt 11:00-14:30
(enkel op zondag) • snacks 12:00-18:00 • lokale
en een selectie van geïmporteerde (alcoholische)
dranken 9:00-24:00 • minibar 1x/dag gevuld
met frisdranken, bier,water en fruitsap Sport
en ontspanning • sauna • hamam • stoombad •
aerobics • basketbal • beachvolleybal • fitness •
pilates • tennis (lessen €) • minivoetbal • trekking
• yoga • Zumba® • aquagym • livemuziek • 12
eilanden bootuitstap (1x per persoon) PRIJS •
vanaf € 138 pp/nacht in all inclusive

TURKIJE | DALAMAN

Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa
star star star star star
Direct aan het prachtige zandstrand
van Sarigerme rijst dit zeer complete
familieresort op naast de branding.
De vele faciliteiten en de all inclusive
maken hier een vakantieverblijf op
hoog Hilton-niveau van. U hebt de
keuze tussen een echt privéstrand van
600 meter lang, of 7 verschillende
buitenzwembaden die zich zwierig
door de grote tuin meanderen. Een
grote spa, een indoor joggingbaan en 5
bars rond de disco zijn maar een paar
van de ongewone faciliteiten die kleur
geven aan uw verblijf. Een absoluut
hoogtepunt zijn de restaurants, waar u
geniet van voortreffelijke gerechten uit
de hele wereld.
Familie • Watersport •
Tennis • All Inclusive
Hotelcode: HDLM001

TURKIJE | DALAMAN

• Sarigerme

LIGGING • direct aan het privézand-/
kiezelstrand • ca. 2 km van het centrum van
Sarigerme met winkeltjes, restaurants en bars
• ca. 20 km van de luchthaven van Dalaman
FACILITEITEN • 493 kamers • hoofdgebouw
met 4 verdiepingen • 9 liften • wifi in
openbare ruimtes en de kamers • amfitheater
• 3 binnenzwembaden • 7 zwembaden (2
verwarmbaar met waterglijbanen) • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan
het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • dokterservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 7 à-la-carterestaurants (€): Turks,
Italiaans, Indisch, Aziatisch, Teppanyaki en
vis • 12 bars: o.a. barstreet met verschillende
bars (sommige 16+) • gepaste kleding voor
diner • roomservice 24/7 (€) SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages,
schoonheidsbehandelingen • aan het strand:
windsurfen, catamaran, waterski, parasailing,
duiken, kanoen, waterfietsen KINDEREN •
Gratis: • 2 aparte kinderbaden, 1 met glijbanen •
speeltuin • ‘Carpi Kids Paradise’: miniclub van
4 t/m 10 jaar (kinderen onder 4 jaar toegelaten
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onder toezicht van ouders), tienerclub van 10
t/m 15 jaar • zooland LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger, badjas,
slippers, airconditioning, kluisje, minibar (
zie all inclusive), strijkplank en strijkijzer,
LCD satelliet-tv, radio, telefoon, koffie- en
theezetfaciliteiten, wifi, tapijt, balkon, bergzicht
• kamers met rivierzicht en kamers met zeezicht
mogelijk • keuze uit kamers met toegang tot
het zwembad via trappen en deluxe swim up
kamer met directe toegang tot het zwembad •
verschillende familiekamers met 2 slaapkamers
beschikbaar ULTRA ALL INCLUSIVE • Eten
& drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet •
snacks van 13:00-16:00 • ijsjes 10:00-24:00
• middernachtsnacks 0:00-1:00 • lokale en
sommige internationale (alcoholische) dranken
24/7 • dranken inbegrepen bij maaltijden in
de restaurants (behalve bij het fine dining
restaurant) • minibar dagelijks gevuld met water,
bier en frisdranken Sport en ontspanning • hamam
• sauna • stoombad • aerobics • basketbal •
beach-volley • boogschieten • fitness • minigolf
• squash • tafeltennis • Zumba®, pilates, yoga
• tennis (4 hardcourts, lessen en verlichting €)
PRIJS • vanaf € 235 pp/nacht in all inclusive
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Egypte

Sharm El Sheikh
Nijl

Van een deugddoende strandvakantie aan de Rode Zee tot een reis
doorheen vierduizend jaar geschiedenis langs cultuurhistorisch
erfgoed, Egypte heeft voor elk wat wils!

RODE
ZEE

El Gouna
Hurghada
Makadi Bay
Soma Bay

EGYPTE

El Quseir
Port Ghalib
Marsa Alam

Onze tips
Combineer een strandvakantie met een
bezoek aan Luxor, waar u de hoogtepunten
van de Egyptische geschiedenis beleeft.

Sla uw slag in Soma Bay: hier kunt u golfen in
de woestijn op één van de mooiste golfbanen
ter wereld, paradijselijk gedropt in het groen
tussen de ruwe woestijn en de zachtjes
kabbelende zee.

Egypte is een waar paradijs voor duikers.
In de Rode Zee liggen immers heel wat
scheepswrakken die er om smeken door echte
duikers te worden verkend, ondermeer in
Hurghada en El Gouna.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Identiteitskaart (+2 pasfoto’s), nog minstens 6 maanden geldig na datum van terugreis. De 2 pasfoto’s heeft u nodig om deze
samen met de voucher in te ruilen bij aankomst op de luchthaven voor een visum bij onze lokale agent. Indien u reist met het paspoort, heeft u de 2
pasfoto’s niet nodig. Het visum is noodzakelijk voor alle Egyptische regio’s, behalve Sharm el Sheikh. Als u reist naar Sharm el Sheikh heeft u enkel een
visum nodig wanneer u de Sinaï verlaat of wanneer u langer dan 14 dagen ter plaatse blijft. • WANNEER BEZOEKEN hele jaar • VLIEGTIJD ca. 5u •
TIJDSVERSCHIL Geen tijdsverschil in onze zomertijd. Tijdens onze wintertijd is het in Egypte 1 u later. • MUNT Egyptische Pond: 10 EGP = ca. € 0,56
(dec. ‘21). In- en uitvoer van meer dan 1000 Egyptische pond is verboden. • HEALTH & SAFETY Sommige voorgeschreven medicijnen, maar ook
medicijnen waarvoor geen voorschrift nodig is in België, worden beschouwd als drugs in Egypte. Indien u met voorgeschreven medicijnen reist, bent
u verplicht een medische verklaring van uw huisarts bij zich te hebben, waarin wordt bevestigd dat de medicatie werd voorgeschreven door een arts.
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Albatros Sea World Marsa Alam
star star star star star
Albatros Sea World is een prachtig hotel
in Marsa Alam en de ideale plek om
tot rust te komen met het hele gezin.
Hier valt altijd wel iets te beleven. Zo
beschikt het hotel over een privéstrand
met bar en biedt het een veelvoud aan
sportfaciliteiten aan. En dan heeft u nog
niet eens het indrukwekkende aquapark
bezocht: met vier glijbanen voor
volwassenen en vijf voor kinderen staat
er op spelen geen leeftijd meer.
Familie • Watersport •
All Inclusive • Wellness
Hotelcode: HRMF001

EGYPTE | MARSA ALAM

• El Quseir

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privézandstrand • ca. 60 km van de luchthaven
van Marsa Alam FACILITEITEN • 376 kamers
• wifi in het hele hotel • tuin • zwembad:
verwarmd (weersafhankelijk) • aquapark met
17 zwembaden en 9 glijbanen • ligbedden,
parasols en handdoeken aan zwembad •
Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice •
doktersservice RESTAURANTS EN BARS • 4
buffetrestaurants: Saffron (Oosters), Soprano
(Italiaans), Zum Kaiser (Duits) en L’Asiatique
(Chinees) • food court (snacks) • 8 bars: lobbybar,
sportbar, poolbar, Olympus bar, beachbar,
shisha corner, Millenium bar en aquapark bar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter: sauna, hamam, bubbelbad,
massage en schoonheidsbehandelingen • biljart
• watersporten (externe aanbieder) KINDEREN
• Gratis: • 5 aparte kinderbaden waarvan 2 met
glijbanen • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12
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jaar, 6x per week • tienerclub van 12 t/m 16 jaar,
6x per week Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle kamers beschikken over
douche, haardroger, satelliet-tv, airconditioning,
telefoon, kluisje, minibar (€), balkon of terras
• kamers beschikbaar met tuin-/zwembadzicht
of lateraal zeezicht • familiekamers met 2
slaapkamers met schuifdeur (1 met kingsizebed,
1 met 2 aparte bedden), beschikbaar met
tuin-/zwembadzicht- of lateraal zeezicht •
juniorsuites met tuin-/zwembadzicht ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-11:00 • snacks
in de food court 12:30-16:30 • ijsjes 10:00-22:00
• middernachtsnacks 22:00-24:00 • selectie
lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 Sport
en ontspanning • fitness • aerobics • aquagym
• beachvolleybal • reuzenschaakspel • darts •
minivoetbal • minigolf • tennis (materiaal en
verlichting €) PRIJS • vanaf € 85 pp/nacht in
all inclusive

The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso
star star star star star
Nog op zoek naar een locatie voor uw
volgende golfvakantie? Dan is dit het
hotel bij uitstek, gelegen in het hart van
de Cascades Championship Golf op
het hoogste punt van het schiereiland
Soma Bay. Een stijlvol vakantieoord,
opgetrokken in Brits koloniale stijl met
een panoramisch zicht op de Rode Zee,
de woestijnbergen en de greens. Na uw
dagelijks partijtje golf kunt u tot rust
komen op het privéstrand, gaan wind- of
kitesurfen, of u onderdompelen in het
bekroonde Spa & Thalasso centrum
met een uitgebreid aanbod aan diverse
behandelingen.
All Inclusive • Golf •
Fijnproevers • Wellness

• Soma Bay

LIGGING • op het schiereiland Soma Bay •
rustig gelegen in een uitgestrekt domein • gratis
shuttle naar het privé zandstrand (ca. 2 min)
• ca. 45 km van de luchthaven van Hurghada
FACILITEITEN • 159 kamers en suites • wifi
in het hele hotel • ruim en mooi zwembad
• privé zandstrand (ca. 2 min per shuttle) •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en strand • Tegen betaling: •
kapsalon • pro shop RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet in restaurant ‘Dunes’
met live cooking • 3 restaurants: ‘Spikes’ aan
het zwembad en de 18de hole (lunch), ‘The
Gallery’ in de Club House (snacks en menu)
en ‘SeaShell’ aan het strand (pizza’s, salades;
lunch) • 3 bars: ‘Gallery Bar’ in de Club House,
‘Spikes Bar’ en Britse pub ‘Eagles Nest Bar’ op
bovenste verdieping (met snacks) • ‘Executive
Lounge’ (voor klanten in Executive kamers):
apart ontbijt, lichte snacks (12:30-14:30),
afternoon tea (15:30-17:30) en gratis dranken
(koffie, thee, water en frisdranken) (07:00-23:00)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • sauna, stoombad • tennis
• squash Tegen betaling: • gerenommeerde en
één van de grootste thalassotherapie spa’s
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ter wereld, ‘The Cascades Spa & Thalasso’
(7500 m²): 65 treatment kamers, schitterend
hydrotherapie binnenzwembad met jets
(750 m², zeewater), buitenzwembad, massages
en schoonheidsbehandelingen • uitstekende
18-holes ’Cascades Golf Course’ (by Gary Player)
met academie en club house • watersporten
KINDEREN • Gratis: • miniclub (4 t/m 11 jaar)
LOGIES • alle kamers beschikken over een bad,
douche, haardroger, flatscreen tv, Nespresso®apparaat (vanaf executive kamers), telefoon, wifi,
minibar (€), kluisje, airconditioning en balkon
of terras • standaardkamers (44 m²) met beperkt
zeezicht • deluxe kamers (44 m²) met golf- en
zeezicht • executive kamers (44 m²) met golf-,
zwembad- en zeezicht • juniorsuites (60-105 m²)
met salon, aparte slaapkamer ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijtbuffet (06:3010:30), lunch in ‘Spikes’ (12:00-17:00) of ‘Sea
Shell’ (12:00-16:00) en dinerbuffet (18:3022:00) • lokale dranken (bier, wijn, koffie, thee,
fruitsappen, frisdranken) in restaurants en bars
(10:00-00:00) • minibar: frisdranken, water en
fruitsappen (dagelijks aangevuld) • all inclusive
geldig tot 12:00 de dag van vertrek PRIJS • vanaf
€ 70 pp/nacht in halfpension

EGYPTE | HURGHADA

Kempinski Hotel Soma Bay
star star star star star
Droom weg in dit exclusieve en elegante
decor van zwembaden, watervallen en
lagunes. Een 400 meter lang, rustig
zandstrand voorzien met cabana’s en
een jachthaventje geven het geheel
een glamoureus tintje. Dat doet zeker
ook The Cascades, de aangrenzende
en veelgeprezen golfcourt van Soma
Bay. ’s Avonds wacht u een uitgebreid
gastronomisch aanbod in de vorm
van een resem à-la-carterestaurants,
uiteraard vergezeld van de piekfijne
service waar het spraakmakende
Kempinski zo befaamd voor is.
Fijnproevers • Honeymoon • Golf •
Tennis • Watersport •
Excellente service • Familie

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
ca. 400 m lange privézandstrand, op het
schiereiland van Soma Bay • huisrif • ca.
45 km van de luchthaven van Hurghada
FACILITEITEN • 327 kamers • 3-4 verdiepingen
• 4 liften • wifi in het hele hotel • 4 zwembaden
(1 verwarmd weersafhankelijk), watervallen,
lazy river en lagunes verspreid over 7000 m² •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet, lunch met vast keuzemenu •
buffetrestaurant met terras (internationaal) • 3
à-la-carterestaurants: Al Mar (lunch), Bamboo
Shoot (Aziatisch), La Pergola (mediterraans)
• 3 bars: Sultan (loungebar), Al Mar (poolbar),
Beachcomber (beachbar) • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • stoombad
• sauna • bubbelbad • fitness • livemuziek ‘s
avonds Tegen betaling: • tennis (2 courts) • squash
(1 court) • duik- en watersportcentrum • in

Hotelcode: HHRG001

EGYPTE | HURGHADA

• Soma Bay
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de omgeving: golf (ca. 500 m, shuttleservice),
wellnesscenter The Cascades Spa & Thalasso in
Soma Bay: o.a. behandelingen (shuttleservice)
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • miniclub
van 3 t/m 12 jaar Tegen betaling: • babyvoeding •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, douche, badjas, slippers, haardroger,
telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar (€), kluisje,
airconditioning, tegels, hoofdkussenmenu,
balkon of terras • superiorkamers beschikbaar
met lagunezicht of lateraal zeezicht • deluxe
kamers met zeezicht • Laguna Club kamers met
zeezicht (toegang tot de Laguna Club Lounge)
• juniorsuites met zithoek en zeezicht (geen
toegang tot de Laguna Club Lounge) • deluxe
suites met salon, aparte slaapkamer en zeezicht
(toegang tot de Laguna Club Lounge) • Laguna
Club Lounge: o.a. ontbijt-, lunch- en dinerbuffet,
afternoon tea, lokale (alcoholische) dranken in
de Laguna Club, 1u/verblijf squash of tennis
PRIJS • vanaf € 103 pp/nacht in halfpension

The Oberoi Sahl Hasheesh
star star star star star
Stijlvolle luxe en service, dat zijn de
troeven van dit uitstekende hotel. In een
decor van woestijnheuvels en palmen
geniet u van een verfrissende duik in
het zwembad of van een wandeling op
het privéstrand aan de Rode Zee. Uw
suite is adembenemend mooi en straalt
elegantie uit tot in de kleinste details. U
ontwaakt hier met een kraakvers ontbijt
en ‘s avonds dineert u onder romantisch
maanlicht. Activelingen komen aan hun
trekken in het Dive Pro duikcentrum aan
het hotel of door deel te nemen aan de
‘Touching Senses’ activiteiten.
Buiten eten • Fijnproevers •
Tuin • Privézwembad • Wellness •
Excellente service

• Sahl Hasheesh

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
privézandstrand • huisrif • ca. 8 km van
winkeltjes, restaurants en bars • ca. 25 km van
het centrum van Hurghada • ca. 17 km van de
luchthaven van Hurghada FACILITEITEN •
102 suites in de bijgebouwen • hoofdgebouw
met 2 verdiepingen en bijgebouwen • wifi in het
hele hotel • bibliotheek (boeken, dvd’s) • tuin •
zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • winkeltje • kapper RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet en diner à la carte
(3 gangen, excl. kreeft en wagyu steak) • The
Restaurant voor het ontbijt en diner met terras
• restaurant The Pergola in openlucht aan het
zwembad met lichte maaltijden voor lunch
(salades, pasta’s, pizza’s, cocktails en dessert) •
restaurant Zafraan met Indische keuken • bar
met selectie van wijn, sterke dranken, Cubaanse
sigaren en afternoon tea • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • tennis
• fitness • stoombad • ‘Touching Senses’activiteiten: introductieduik in het zwembad,
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yoga, kookles, pilates, filmvoorstelling op het
strand, origami van handdoeken • ‘s avonds
livemuziek Tegen betaling: • duikcentrum: Dive
Pro Academy • wellnesscenter: o.a. gezichts- en
lichaamsverzorgingen • in de omgeving: golf
(ca. 25 km), boottochten en woestijnsafari’s
KINDEREN • Gratis: • miniclub van 5 t/m 12
jaar • speeltuin Tegen betaling: • kindermenu
voor lunch en diner • babysitservice LOGIES •
alle suites beschikken over bad ingebouwd in
de vloer en aparte douche, haardroger, badjas,
telefoon, satelliet-tv, dvd-speler, wifi, minibar
(€), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, woonen slaapkamer van elkaar gescheiden door
bogen in Arabische stijl, dressing, marmeren
vloer, verwarming, individuele airconditioning,
balkon of terras met ligbedden • deluxe suites
(85 m²) aan landzijde • superior deluxe suites
(85 m²) dicht bij het strand met zeezicht • grand
suites (125 m²) met tuin en privézwembad,
aan landzijde • royal suites met privézwembad
en tuinzicht PRIJS • vanaf € 162 pp/nacht in
halfpension
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SUNRISE Romance Resort
star star star star star
De naam doet het al vermoeden: wie op
zoek is naar rust en romantiek vindt in
SUNRISE Romance Resort een heerlijk
toevluchtsoord. Dit hotel richt zich
uitsluitend op koppels en volwassenen.
Het is gelegen in Sahl Hasheesh, aan
een privéstrand langs de Rode Zee en
neemt die prachtige locatie integraal
op in zijn ontwerp. Daarnaast geniet u
hier van twee zwembaden, uitstekende
fitness- en wellnessfaciliteiten en is er
voor de actieve waterliefhebber zelfs een
duikcentrum aanwezig. Honger na een
middagje ontspannen? Het resort telt vijf
specialiteitenrestaurants. Van Italiaans
tot Chinees, van Indisch tot Libanees, u
maakt er kennis met smaken van over de
hele wereld.

• Sahl Hasheesh

LIGGING • rustig gelegen • gescheiden
van het privézandstrand door promenade •
ca. 26 km van het centrum van Hurghada •
ca. 21 km van de luchthaven van Hurghada
FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar
• 252 kamers • 4 verdiepingen • lift • wifi in
het hele hotel • bibliotheek • 2 zwembaden: 1
verwarmd (1/11-30/4) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad en strand • Tegen
betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice •
doktersservice (op aanvraag) RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant met terras • 5
à-la-carterestaurants: Basilico (Italiaans), Oishi
(Aziatisch), Manohar (Indisch), Layali (Libanees),
Felucca (zeevruchten) • 7 bars: o.a. lobbybar, 2
poolbars, beachbar • gepaste kleding verplicht
voor lunch en diner • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • wellnesscenter: bubbelbad,
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• duikcentrum • snorkelen • bootexcursies
LOGIES • alle kamers beschikken over bad/

Adults only • All Inclusive •
Watersport • Moment met twee
Hotelcode: HHRG004
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douche, haardroger, badjassen en slippers,
airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi,
kluisje, minibar (zie all inclusive), koffie- en
theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank (op
aanvraag), balkon of terras • superiorkamers
beschikbaar met bergzicht • deluxe kamers
beschikbaar met terras en directe toegang tot
het gedeeld zwembad, of met zwembad- of
zeezicht ALL INCLUSIVE • Eten & drinken •
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt
10:30-11:00 • diner in de à-la-carterestaurants
(met reservering), m.u.v. Felucca (zeevruchten)
• afternoon tea 15:30-17:00 • snacks 12:00-17:00
• middernachtsnacks in buffetrestaurant 22:301:00 • lokale (alcoholische) dranken 24/7 (geen
alcohol 6:00-10:00) • minibar: dagelijks hervuld
met water en om de 4 dagen met frisdranken
Sport en ontspanning • stoombad • sauna •
bubbelbad aan het zwembad • fitness • darts •
biljart • gezelschapsspelletjes • avondanimatie,
livemuziek PRIJS • vanaf € 101 pp/nacht in all
inclusive

Mövenpick Resort & Spa El Gouna
star star star star star
Op dit schitterende uitgestrekte en
groene domein worden rust en actie
moeiteloos gecombineerd. Sla een
balletje op het golfterrein in de buurt,
proef van het uitgebreide sportaanbod,
ontspan aan de prachtige zwembaden
of geniet van diverse professionele
behandelingen in de Roa Spa. In de vijf
restaurants wordt u culinair verwend.
De uitstekende service en de fris
ingerichte kamers vervolledigen deze
droomvakantie aan het lange zandstrand
van El Gouna.
All Inclusive • Honeymoon • Golf • Wellness
• Watersport • Moment met twee
Hotelcode: HHRG003

• El Gouna

LIGGING • direct aan het ca. 1,5 km lange
privézandstrand en de lagunes • ca. 1,3 km
van het centrum van El Gouna (shuttleservice
€) • ca. 42 km van het centrum van Hurghada
• ca. 40 km van de luchthaven van Hurghada
FACILITEITEN • 420 kamers in 7 gebouwen
met 2-4 verdiepingen • liften (niet in alle
gebouwen en slechts tot 3e verdieping) •
wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • 3
zwembaden: (verwarmd, weersafhankelijk) •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan zwembad en strand • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
Palavrion • 2 à-la-carterestaurants (met
reservering): zeevruchten (El Sayadin), Italiaans
(Gallery Restaurant) • 3 bars: o.a. poolbar
• gepaste kleding verplicht bij het diner •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • aerobics • fitness (16+) • aquagym •
beachvolleybal • darts • waterpolo • animatie
Tegen betaling: • wellnesscenter (16+): o.a. sauna,
hamam, bubbelbad, behandelingen • biljart •
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squash • tafeltennis • tennis • kitesurfen • duiken
• windsurfen • in de omgeving: golf (1,5 km, 18
holes, gratis shuttleservice) KINDEREN • Gratis:
• 2 aparte kinderbaden • speeltuin • miniclub
van 5 t/m 12 jaar • minidisco LOGIES • alle
kamers beschikken over douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€, zie ook all
inclusive), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
airconditioning, verwarming, tegels, balkon of
terras • classic kamers met tuinzicht • deluxe
kamers beschikbaar met lagunezicht of zeezicht
• duplex familiekamers met mezzanine, tuinof lagunezicht ALL INCLUSIVE met toeslag •
Eten & drinken • ontbijtbuffet, lunch à la carte,
dinerbuffet • laat ontbijt 10:30-11:30 • ijsjes
11:00-17:00 • afternoon tea 15:00-17:00 • lokale
(alcoholische) dranken 10:00-23:00 • dranken
in de minibar Sport en ontspanning • tafeltennis
• tennis en squash 10:00-15:00 • tennislessen:
maandag en dinsdag, 10:00-11:00 • squashlessen:
vrijdag en zaterdag, 10:00-11:00 • fietsen (1 uur)
HONEYMOON • 10% korting voor de bruid
PRIJS • vanaf € 81 pp/nacht in halfpension

EGYPTE | HURGHADA

SUNRISE Crystal Bay Resort
star star star star star
Dit vijfsterrencomplex is schitterend
gelegen aan een privébaai, op zo’n 20
km van de badplaats Hurghada. Het
resort lijkt wel een luxevakantiedorp
waarvan vooral de elegante suites niet
te versmaden zijn. De keuken van het
hotel is smaakvol en verzorgd. Met een
handvol restaurants die verschillende
formules aanbieden, belandt er elke dag
wel iets verrassends op uw bord. Voor
kinderen is er zelfs een speciaal buffet
voorzien. Zij kunnen ook de speelvogel
in zich loslaten in de miniclub en op
de speeltuin. En komt u zelf graag al
spelenderwijs de dag door? Dan zijn
er onder andere beachvolley, fitness,
tennis en diverse watersporten. Of u vlijt
zich gewoon neer aan één van de twee
zwembaden.
Buiten eten • All Inclusive •
Wellness • Moment met twee
Hotelcode: HHRG002
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• Hurghada

LIGGING • direct aan het privézandstrand
en privébaai • ca. 20 km van het centrum van
Hurghada • ca. 300 m van restaurants, bars en
winkeltjes • ca. 15 km van de luchthaven van
Hurghada FACILITEITEN • 364 kamers • hoofden bijgebouwen met 2-3 verdiepingen • wifi in
het hele hotel • geldautomaat • tuin • zonneterras
• 2 zwembaden: 1 verwarmd 1/11-eind april •
bubbelbad • ligbedden, matrasjes, handdoeken
(1x per persoon per dag) en parasols aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice • doktersservice 24/7
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
‘The Gallery’ met terras • 5 à-la-carterestaurants:
Elia (mediterraans), Manohar (Indisch),
Poseidon (Grieks), Dalila (Egyptisch), Felucca
(zeevruchten) • strandrestaurant (snacks) • 8 bars:
o.a. lobbybar, sportbar, beachbar (16+), shishabar,
cocktailbar, Royal Club Lounge (enkel voor Royal
Club gasten) • gepaste kleding verplicht voor
lunch en diner • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter (16+, met reservering):
massage en behandelingen • duikcentrum •
bananenboot • zeilen • kajak • paddle • windsurfen
• snorkelen • bootexcursies KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • kinderbuffet • speeltuin
• miniclub van 3 t/m 12 jaar LOGIES • alle
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kamers beschikken over douche, haardroger,
satelliet-tv, telefoon, wifi, zithoek, minibar (zie all
inclusive), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
airconditioning, verwarming, tegels, balkon of
terras • superiorkamers (35 m²) beschikbaar met
tuinzicht of tuin-/zwembadzicht • deluxe kamers
(42 m²) met tuin-/zwembadzicht • familiekamers
(44 m²) met woon-/slaapkamer met sofabed,
aparte slaapkamer en tuin-/zwembadzicht •
jacuzzi suites (100 m²) met 2 aparte slaapkamers,
2 badkamers, dressing, woonkamer, bubbelbad
op het dakterras en zeezicht ALL INCLUSIVE
• Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• laat ontbijt 10:30-11:00 (op aanvraag) • diner
in de à-la-carterestaurants, m.u.v. Felucca (met
reservering) • afternoon tea 15:00-17:00 • snacks
12:00-17:00 • middernachtsnacks 22:30-1:00 •
ijsjes 12:00-17:00 • lokale (alcoholische) dranken
24/7, m.u.v. shishabar en cocktailbar (6:00-10:00:
enkel niet-alcoholische dranken) • minibar:
gevuld bij aankomst met frisdranken en water
(hervuld na 4 dagen) Sport en ontspanning • biljart
(16+) • aerobics • yoga • tai chi • fitness (16+) •
beachvolleybal • darts • waterpolo • tennis: 2
courts • voetbal • croquet • aquagym • 30 min.
per volwassene per verblijf introductieduik • dagen avondanimatie PRIJS • vanaf € 101 pp/nacht
in all inclusive

SUNRISE Arabian Beach Resort
star star star star star
Dit recente familieresort ligt vlak bij
een privéstrand en kent op het vlak van
faciliteiten zijn gelijke niet! In de Royal
Club vindt u onder meer een ontbijt- en
lunchrestaurant met eigen zwembad
en als gast geniet u van services als
gratis wifi, sauna, jacuzzi en stoombad.
In uw oriëntaals gedecoreerde kamer
hebt u uitzicht op het strand, de zee of
het zwembad. Zes à-la-carte- en drie
buffetrestaurants verwennen u met
het beste uit onder meer de Thaise,
Indische, Franse en Italiaanse keuken. ’s
Avonds staat een tafeltje onder de blote
hemel voor u klaar.
All Inclusive • Buiten eten •
Wellness • Familie
Hotelcode: HSSH002

• Sharks Bay

LIGGING • direct aan het zandstrand met
steiger • ca. 12 km van Na’ama Bay • ca. 11 km
van Soho Square • ca. 9 km van de luchthaven
van Sharm El Sheikh FACILITEITEN • 421
kamers • 21 gebouwen met 2-3 verdiepingen •
wifi in het hele hotel • zwembaden (sommige
verwarmd van 1/11-1/5): o.a. hoofdzwembad,
zwembad met 2 glijbanen, relax pool (16+),
zwembad enkel voor Royal Club gasten,
bubbelbad • ligbedden, parasols, matrasjes
en handdoeken (1x per dag) • Tegen betaling:
• wasserijservice • doktersservice • cabana
op het strand RESTAURANTS EN BARS • 2
hoofdrestaurants (buffetten) met terras • 7 à-lacarterestaurants (met reservering, 2 open per
dag): ‘Manohar’ Indisch, ‘Basilico’ Italiaans,
‘Mai Thai’ Thais, Côte d’Azur’ Frans, ‘Felucca’
restaurant met zeevruchten, ‘Waterfall’ grill,
‘Poseidon’ Grieks • 6 bars • shisha-hoek •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter:
massages,
cosmetische
behandelingen, hamam en hydrozwembad
(16+, met reservering) • duikcentrum •
bananenboot • zeilen • kajakken • paddle •
snorkelen KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
• miniclub van 3 t/m 12 jaar; 10:00-17:00 Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
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beschikken over douche, airconditioning,
haardroger, satelliet-tv, telefoon, kluisje, wifi,
minibar (zie all inclusive), tegels, badjassen en
slippers, koffie- en theezetfaciliteiten, strijkijzer
en -plank, balkon of terras • superiorkamers
(43 m²) beschikbaar met tuinzicht of
zwembad-/lateraal zeezicht • deluxe kamers
(51 m²) beschikbaar met lateraal zeezicht of
met directe toegang tot het zwembad (15+) •
familiesuites (53 m²) met 2 aparte slaapkamers
en verbindingsdeur, zwembad-/lateraal zeezicht
ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • à-la-carterestaurants
Poseidon, Manohar, Mai Thai, Waterfall
Grill, Basilico, Côte d’Azur (met reservering,
sommige gerechten met supplement) •
afternoon tea 16:00-21:00 • snacks en ijsjes
12:00-17:00 • middernachtsnacks 22:30-1:00 •
lokale (alcoholische) dranken 24/7 (geen alcohol
6:00-10:00) • minibar gevuld bij aankomst
met frisdranken (om de 4 dagen hervuld) en
water (dagelijks hervuld) Sport en ontspanning •
wellnesscenter: sauna en stoombad (16+, met
reservering) • fitness (16+) • tafeltennis • jeu
de boules • darts • aerobics • tennis • voetbal
• minigolf • yoga • Tai Chi • animatie overdag
en ‘s avonds, shows, livemuziek, disco PRIJS •
vanaf € 105 pp/nacht in all inclusive
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Rixos Sharm El Sheikh
star star star star star
Grenzend aan het gouden zandstrand
van de baai van Nabq en met zicht
op de Golf van Aqaba en Tiran-eiland
ligt dit prachtige all inclusive resort
op een uitmuntende locatie. De zeven
zwembaden, waarvan eentje met drie
waterglijbanen, geven u de kans elke
dag een ander baantje te trekken.
Gasten eten van Italiaans tot Japans in
de creatieve à-la-carterestaurants, waar
de chefs seizoensgebonden gerechten
met de beste verse producten voor u
serveren.
All Inclusive • Watersport •
Wellness • Moment met twee
Hotelcode: HSSH003

EGYPTE | SHARM EL SHEIKH

• Nabq Bay

LIGGING • gelegen aan het strand • ca. 400
m van Nabq Bay • ca. 18 km van het centrum
van Na’ama Bay • 2x per dag shuttleservice
naar Na’ama bay • ca. 8 km van de luchthaven
van Sharm El Sheikh FACILITEITEN • adults
friendly hotel • 660 kamers • wifi in het hele
hotel • nachtclub • zonneterras • 7 zwembaden (1
met 3 glijbanen) • ligbedden en handdoeken aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • winkeltje
• kapper • wasserijservice • cabana’s aan
zwembad en strand RESTAURANTS EN BARS
• hoofdrestaurant (internationaal buffet) The
Palm Restaurant • 7 à-la-carterestaurants: Gusto
(Italiaans), La Churrascaria (Braziliaans), Asian
(Oosters), Sakura (Japans), Taj Mahal (Indisch),
Salt (zeevruchten), Lalezar (Turks) • 3 snackbars
o.a. 1 aan het strand • 9 bars: o.a. pianobar,
loungebar, 2 poolbars, beachbar, beachclub,
detoxbar
SPORT
EN
ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter ‘Anjana Spa’: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • duiken LOGIES
• alle kamers beschikken over bad, douche,
airconditioning, telefoon, haardroger, badjassen

328

en slippers, koffie- en theezetfaciliteiten,
tegels, kluisje, satelliet-tv, wifi, minibar (zie all
inclusive), balkon of terras • superiorkamers
(37 m²) beschikbaar • ruimere deluxe kamers
(50 m²) met sofabed, bad en aparte douche •
juniorsuites (74 m²) met slaapkamer en grote
woonkamer (1 ruimte) • familiekamers (58 m²)
met 2 slaapkamers (visueel gescheiden) ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-11:00 • laat diner
23:00-2:00 • diner in de 7 à-la-carterestaurants
(met reservering, bepaalde gerechten/dranken
€) • thee en gebak 12:00-24:00 • ijsjes (tijdens
lunch en diner) • selectie lokale en internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • dranken in Rixos
Night Club en Blue X open-air Club • minibar
dagelijks hervuld met water, bier en frisdranken
Sport en ontspanning • wellnesscenter: sauna,
hamam, stoombad, bubbelbad (12+) • aerobics
• tafeltennis • tennis (verlichting en tennisles
€) • fitness (12+) • biljart • jeu de boules •
beachvolleybal • aquafit • minivoetbal • zumba
• animatie PRIJS • vanaf € 116 pp/nacht in all
inclusive

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
star star star star star
Four Seasons Sharm el Sheikh is
een exclusief strandresort in Moorse
stijl, gelegen op de zuidpunt van het
Sinaï-schiereiland. Het staat bekend
als een van de meest luxueuze hotels
aan de Egyptische kust. De kamers en
suites zijn geclusterd als een Arabisch
dorp, uitkijkend over de Rode Zee.
Daarnaast kunt u rekenen op een scala
aan faciliteiten zoals verschillende
zwembaden, diverse gastronomische
restaurants, een geroemde spa en een
PADI-gecertificeerd duikcentrum. Kom
met z’n tweeën of met het hele gezin:
de service is van een ongekend hoog
niveau.
Familie • Wellness • Fijnproevers •
Authentiek • Excellente service •
Moment met twee • Privézwembad •
Watersport

• Sharm el Sheikh

LIGGING • tegen een heuvelflank aangebouwd
in een prachtige tuin • aan privézandstrand
en ponton • ca. 700 m van het winkelcentrum
SOHO Square • ca. 9 km van Na’ama Bay • ca.
8 km van de luchthaven van Sharm El Sheikh
FACILITEITEN • 200 kamers en suites • wifi in
het hele hotel • ‘Waha’ zwembad (verwarmbaar)
vlakbij het strand met swim-up bar, en familiaal
en hogerop gelegen ‘Gezira’ zwembad •
zwembad (lap pool aan fitness) • eigen huisrif
• privézandstrand • gratis ligbedden, cabana’s,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
strand • Tegen betaling: • kapsalon RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet in restaurant
‘Arabesque’ met thema avonden • 2 à-la-carte
restaurants (beide met terras): ‘Il Frantoio’
(Italiaans; diner) en ‘Reef Grill’ (zeevruchten
en grill; lunch en diner) • 4 nieuwe restaurants:
‘Luna’ (Latijns-Amerikaans, lunch), ‘Yatai’
(sushi, teppanyaki etc.; diner), ‘Zitouni’
(Libanees; diner) en ‘Breeze’ op het strand
(lunch) • ‘Waha Pool Bar & Restaurant’ aan het
‘Waha’ zwembad (lunch) en ‘Gezira Pool Bar &
Restaurant’ aan het ‘Gezira’ zwembad (lunch) •
‘Citadel Lounge’ met live muziek • roomservice
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
met lap pool • tennis • snorkelen Tegen betaling: •
heel mooie Spa: 13 treatment kamers, massages
en schoonheidsbehandelingen • duikcentrum
• watersporten • 2 privé jachten voor excursies
KINDEREN • Gratis: • kinderzwembad •
miniclub ‘Kids for All Seasons’ (4 t/m 11 jaar)
met talloze activiteiten LOGIES • alle ruime,
luxueuze en in Arabische stijl ingerichte
kamers hebben een marmeren badkamer (bad,
douche, haardroger), ruime zithoek, flatscreen
tv, Nespresso®-apparaat, telefoon, wifi, minibar
(€), kluisje, airconditioning en ruim balkon of
terras • superiorkamers (60 m²) met tuin- en
resortzicht • deluxe kamers (60 m²) met lateraal
zeezicht • premier kamers (60 m²) met zeezicht
• suites (120 m²) met aparte slaapkamer, ruime
living, 2de badkamer (met douche) en zeezicht,
eveneens mogelijk met privé plonsbad en lateraal
zeezicht/tuinzicht • chalets (125 m²), ideaal voor
families met kinderen, met 2 slaapkamers (king
en twin), 2 badkamers, kitchenette, ruime living
en tuinzicht • premier chalets (125 m²) met tuin-,
resort- en zeezicht PRIJS • vanaf € 166 pp/nacht
in kamer en ontbijt

EGYPTE | SHARM EL SHEIKH

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN (1/2/18)
Meer info vindt u via onze website.

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN (1/2/18)
Meer info vindt u via onze website.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
EN BELANGRIJKE EXTRA INFORMATIE VOOR
BOEKINGEN GEMAAKT VANAF 31/01/2022
Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden
van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u
hierbij enkele belangrijke nota’s bij verschillende
artikels, alsook verklarende informatie en/of
aanvullingen. De Algemene Reisvoorwaarden van
de Geschillencommissie Reizen vzw, samen met
deze Bijzondere Reisvoorwaarden, alsook met de
voorschriften opgenomen onder de rubriek ‘Belangrijk
om te weten’, maken bijgevolg de op uw contract
toepasselijke contractuele voorwaarden uit.
Art. 1: Toepassingsgebied
Naargelang de aard van de dienst(en) die werd(en)
geboekt, zijn partijen gebonden door hetzij een
pakketreisovereenkomst, hetzij een overeenkomst
voor een gekoppeld reisarrangement, hetzij een
reisdienstovereenkomst.
Art. 2: Promotie
De brochures, websites, folders, etc. werden te goeder
trouw opgemaakt op basis van de gegevens die op het
ogenblik van de redactie beschikbaar waren. Eventuele
fouten of wijzigingen zullen u in de vorm van errata of
wijzigingsberichten worden meegedeeld.
In sommige omstandigheden kan Pegase Travel
genoodzaakt zijn een bepaalde dienst of reisformule
tijdelijk of definitief te schrappen of te wijzigen,
waarbij zij wel ter beschikking blijft om de (kandidaat-)
reiziger een alternatief aan te bieden. Meegedeelde
vluchturen (bv. op de bestelbon of reisbevestiging) zijn
steeds onder voorbehoud van wijziging. Boekingen
zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid en
bevestiging.
Art. 3: Informatie door de reiziger
1. Verplichtingen m.b.t. documenten
De reisdocumenten omvatten onder meer de
vervoersbewijzen en de bons/bewijzen voor de andere
gereserveerde diensten, samen met de praktische
reisinformatie. De reisdocumenten worden verstuurd
mits volledige betaling.
a) Bij een boeking via uw reisagent worden de
documenten uiterlijk 7 dagen vóór afreis per e-mail
of per post aan de reisagent bezorgd
b) Ofwel worden de documenten uiterlijk 7 dagen
vóór afreis per e-mail verstuurd naar de reiziger.
De documenten kunnen ook per post worden
verstuurd
c) Ofwel worden de documenten voor boekingen
die minder dan 7 werkdagen voor afreis werden

gemaakt en waarbij originele reisdocumenten
vereist zijn, naar vrije beoordeling van Pegase
Travel, per koerier naar de reiziger verstuurd. De
koerierskosten zijn steeds voor rekening van de
reiziger. Indien een late boeking geen originele
reisdocumenten vereist, is het mogelijk dat de
reisdocumenten per e-mail naar de reiziger worden
gestuurd.
Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige
identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Zijn
identiteitspapieren en reispas dienen geldig te zijn
tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer.
Desgevallend dient hij hieromtrent inlichtingen te
bekomen bij het consulaat van het betrokken land of
op www.diplomatie.belgium.be.
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn
verplicht hun nationaliteit spontaan aan te geven aan
de reisagent en dienen informatie in te winnen bij
het consulaat van het land van bestemming. Pegase
Travel zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor het geval hieromtrent eender welke probleem
zou kunnen ontstaan. Minderjarigen moeten in het
bezit zijn van hun eigen identiteitsbewijs met foto
(kids-ID). Het identificatiekaartje dat bij de geboorte
wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het
buitenland.
Minderjarigen kunnen niet in de reispas van hun
ouders worden opgenomen en moeten over een
eigen reispas beschikken. Pegase Travel benadrukt
dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig
te informeren m.b.t. de specifieke toepasselijke
regelgeving omtrent minderjarigen. Indien een
reiziger bij de afreis de nodige documenten niet kan
voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten
niet op Pegase Travel kunnen verhalen.
Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient
de reiziger bij aankomst een officieel attest van
huwelijk, afgeleverd door een officiële instantie, aan
de receptie van het hotel over te maken. Tenzij anders
vermeld bij de hotelbeschrijving in de brochure,
worden huwelijkskortingen enkel toegestaan indien
de reis plaatsvindt binnen de zes maanden na de
huwelijksdatum.
2. Verplichtingen m.b.t. mededeling van informatie
Op het ogenblik van de reservatie, heeft de reiziger
de verplichting om elk element dat op één of andere
manier het goede verloop van de reis in het gedrang
zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid,
eetgewoontes,…), te melden aan de reisagent. Indien
dergelijke elementen zich na de boeking zouden
voordoen, heeft de reiziger de verplichting deze
onmiddellijk te melden. Alle kosten die verbonden
zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van
deze verplichting, vallen ten laste van de reiziger,
onverminderd het recht van Pegase Travel om de door
haar geleden schade terug te vorderen.
Indien de reiziger een speciale voorkeur heeft
(bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, een bepaald
kamernummer, een specifieke ligging) zullen wij
deze overmaken aan de betrokken dienstverlener. Er
kan echter geen garantie worden gegeven m.b.t. de
realisatie van de speciale voorkeur.
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Art. 4: De Prijs
1. Prijsbepaling
De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte
diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van
een kennelijke materiële vergissing en de hieronder
vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval
van een kennelijke materiële vergissing kan de
prijs na de boeking en/of de bevestiging worden
gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger
de mogelijkheid om de boeking kosteloos te
annuleren.
De prijs die bij de berekening door uw
reisagentschap of via onze website wordt
doorgegeven, geldt enkel indien er op dat ogenblik
effectief wordt gereserveerd én onder voorbehoud
van kennelijke vergissingen of andere materiële
fouten. Het reisprogramma en de prijzen gelden tot
uitputting van de capaciteiten die gepland zijn bij het
drukken van de brochure. Het tijdstip van uitputting
gebeurt onafhankelijk van onze wil, maar wij blijven
steeds ter beschikking om u een alternatief aan te
bieden.
2. Inbegrepen bij pakketreizen
In de prijs van pakketreizen is inbegrepen (tenzij
anders vermeld bij de programmabeschrijving):
• het vervoer heen en terug, zoals vermeld op
de reisdocumenten, en het bagagevervoer
(handbagage inbegrepen) zoals vermeld op de
reisdocumenten;
• transfers op de bestemming, zoals vermeld op de
reisdocumenten: van de luchthaven naar de eerste
verblijfplaats en van de laatste verblijfplaats naar
de luchthaven.
• het verblijf in de door u gekozen accommodatie,
alsook de eventueel geboekte maaltijden;
• BTW voor de EU-landen;
• de luchthaventaksen zoals gekend op het ogenblik
van de prijsberekening (vatbaar voor wijzigingen);
• uw bijdrage in de verplichte verzekerings- en
veiligheidstoeslagen.
3. Inbegrepen bij ‘Hotel Only’ boekingen
In de prijs van ‘Hotel Only’ boekingen (i.e. zonder
transport) is inbegrepen (tenzij anders vermeld bij de
programmabeschrijving):
• het verblijf in de door u gekozen accommodatie,
alsook de eventueel geboekte maaltijden;
• BTW voor de EU-landen;
• uw bijdrage in de verplichte verzekerings- en
veiligheidstoeslagen.
4. Niet inbegrepen
De volgende elementen zijn niet in de prijs
inbegrepen (niet limitatief ): kosten voor reispas,
visum, inenting of andere formaliteiten,
annuleringsverzekeringen en andere aanvullende
verzekeringen, bijkomende kosten voor speciaal
hulpbetoon, niet-inbegrepen dranken, facultatieve
uitstappen, niet-verplichte fooien, persoonlijke
uitgaven, vervoer van en naar de luchthaven van
vertrek, de eventuele dossierkosten die apart kunnen
worden aangerekend.
Gelet o.a. op plaatselijke reglementering en
gebruiken, zijn bepaalde kosten ter plaatse te betalen

(vermeld in de hoteltekst). Meestal is ter plaatse
ook een lokale toeristenbelasting verschuldigd aan
de plaatselijke overheid die eveneens het bedrag
ervan begroot, en dat soms na de publicatie nog
wijzigingen ondergaat.

verzekeringen moeten volledig bij de boeking worden
betaald.

Eventuele supplementaire vluchten of stoelen, die
in de loop van het seizoen worden bijgezet, kunnen
aanleiding geven tot een supplement. De reiziger zal
hiervan worden verwittigd op het moment van de
reservatie.

Voor bepaalde periodes gelden er aangepaste
voorwaarden betreffende voorschotten,
saldobetalingen, wijzigings-en/of annuleringskosten.
Hierover zal de reiziger precontractueel en/of bij
reservatie worden ingelicht.

5. Prijsherziening
Conform de artikelen 19 t.e.m. 23 van de Wet
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november
2017 kan de prijs van de boeking worden herzien.
Eventuele wijzigingen kunnen zowel tot een
verhoging als tot een verlaging van de prijs aanleiding
geven. In geval van een prijsvermindering kan een
administratieve kost van € 15 worden verrekend met
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling.

2. Boekingen op minder dan 42 dagen vóór afreis
Indien de reiziger minder dan 42 dagen vóór afreis
boekt, dient de gehele reissom (inclusief eventuele
administratiekosten en verzekeringen) onmiddellijk te
worden betaald.

5.1. Belastingen
De prijzen in deze brochure zijn berekend op basis
van alle belastingen en vergoedingen geheven door
derden die gekend waren op datum van 31/01/2022.
Alle belastingen en vergoedingen geheven door
derden die na deze datum zouden worden ingevoerd
of gewijzigd, zullen netto worden aangerekend, tenzij
deze ter plaatse dienen te worden betaald (bv. ter
plaatse te betalen toeristenbelasting).
5.2. Brandstof
Reizen met lijnvluchten zijn steeds met ‘variabele
prijs’, omdat brandstoftoeslagen of reducties van de
vluchtprijs door de lijnluchtvaartmaatschappij kunnen
worden opgelegd.
Aangaande vervoerskosten (brandstof of andere
energiebronnen) zal een prijsherziening mogelijk zijn
omwille van wijzigingen aan de prijzen van brandstof
en taksen/heffingen die de luchtvaartmaatschappijen
aanrekenen. Dergelijke wijzigingen voor lijnvluchten
die zich voordoen na de afsluiting van de
overeenkomst, zullen netto aan de reiziger worden
aangerekend.
6. Herroeping aanbod
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend
en kan zo nodig door deze worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de
berekening van de reissom of van andere fouten is
toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 24 kantooruren na aanvaarding
te geschieden onder opgaaf van redenen.
De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde
restitutie van eventueel betaalde gelden.
Art. 5: Betaling van de reissom
1. Boekingen op meer dan 42 dagen vóór afreis
Bij de boeking betaalt de reiziger een voorschot van
40 % van de totale reissom, met een minimum van
€ 89,00. Voor hotels met vroegboekkorting bedraagt
het voorschot 50% van de totale som. Op vluchten
wordt steeds een voorschot van 100% betaald. Dat
minimum mag het bedrag van de totale reissom niet
overschrijden. Eventuele administratiekosten en

Het saldo dient uiterlijk 42 dagen vóór afreis te
worden betaald.

o van de 30ste t.e.m. de 10de dag: € 70 per
persoon
o van de 9de t.e.m. de dag van vertrek: € 100 per
persoon
• Kosten bij wijziging van vertrek en/of
retourdatum, hotel of bestemming:
o tot en met 61 dagen voor vertrek: 15 % van de
reissom per persoon
o van de 60ste t.e.m. de 43ste dag: 30 % van de
reissom per persoon
o van de 42ste t.e.m. de 31ste dag: 50 % van de
reissom per persoon
o van de 30ste t.e.m. de 10de dag: 75 % van de
reissom per persoon
o van de 9de t.e.m. de dag van vertrek: 100 % van
de reissom per persoon.

3. Laattijdige betaling
Bij gebrek aan betaling ten laatste op de vervaldag is
van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is
vereist, een wettelijke nalatigheidsintrest verschuldigd
vanaf de vervaldag. In geval van wanbetaling
heeft Pegase Travel het recht om de reis zonder
voorafgaande ingebrekestelling te annuleren en
annuleringskosten (zoals bepaald in artikel 11) aan
te rekenen, onverminderd haar recht om voormelde
intresten en administratiekosten te vorderen. De
reiziger aanvaardt deze mogelijkheid tot annulering
en erkent dat hij geen enkele vordering lastens Pegase
Travel kan instellen ten gevolge van een dergelijke
annulering. Indien Pegase Travel een aanmaning
uitstuurt wegens wanbetaling van de reiziger, kan
hiervoor een bijkomende administratiekosten van €
10,00 worden aangerekend.

Opmerking: indien de hotelier hogere kosten oplegt
dan hierboven vermeld, worden deze hogere kosten
aangerekend.

Art. 6: Overdraagbaarheid van de
pakketreisovereenkomst
In geval van overdracht van een
pakketreisovereenkomst kunnen er specifieke
kosten van toepassing zijn, afhankelijk van uw
luchtvaartmaatschappij. Voor meer info contacteer uw
reisagent of onze Travel Advisors.

Art. 8: Wijziging door de organisator voor de afreis
Pegase Travel behoudt zich het recht voor om de
bepalingen van de overeenkomst te wijzigen conform
de bepalingen van de Wet betreffende de verkoop
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten van 21 november 2017.

Art. 7: Andere wijzigingen door de reiziger
1. Wijzigingen vóór afreis
Wijzigingen aan een boeking zijn mogelijk mits
betaling van wijzigingskosten en de eventuele
prijsaanpassing. Wijzigingen kunnen tot gevolg
hebben dat bepaalde kortingen komen te vervallen
indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.
De wijzigingskosten zijn afhankelijk van de geboekte
dienst(en) en van het tijdstip van de wijziging. Deze
zijn ook van toepassing indien de wijziging te wijten is
aan toeval of overmacht. Procentuele wijzigingskosten
worden berekend op basis van de totale reissom
(exclusief extra’s en verzekeringspremies).
De wijzigingskosten zijn als volgt bepaald:
a) Indien u enkel een hotel (en geen transport)
gereserveerd hebt:
• Kosten bij wijziging, andere dan wijziging van
vertrek en/of retourdatum, hotel of bestemming:
vanaf de boeking:
o tot en met 61 dagen voor vertrek: € 30 per
persoon
o van de 60ste t.e.m. de 31ste dag: € 50 per
persoon
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b) Pakketreizen (vlucht + hotel) of enkel vlucht: zelfde
wijzigingskosten als artikel 7.1.a., en daarnaast
wordt ook 100% van de vluchtprijs doorgerekend.
Deze kosten worden ons door de betrokken
luchtvaartmaatschappij opgelegd.
2. Wijzigingen tijdens de reis
Wijzigingen van de terugreisdatum ter plaatse zijn
in principe niet meer mogelijk. De reiziger die zijn
reis toch wijzigt of vroegtijdig onderbreekt, heeft
geen recht tot terugbetaling van de niet genoten
diensten. Alle extra kosten (o.m. vervoer, transfers,
administratie, enz.) zijn ten laste van de reiziger.

Art. 9: Opzegging door de organisator voor afreis
Onverminderd een eventueel minimum aantal
deelnemers voor de reis in kwestie, geldt voor
vluchten steeds een minimumbezetting. Indien
deze minimumbezetting niet wordt behaald, kan de
boeking door Pegase Travel worden geannuleerd.
Art. 10: Opzegging door de reiziger
Verbrekingen moeten steeds schriftelijk en
aangetekend gebeuren of persoonlijk door de reiziger
op wiens naam de boeking staat in het reiskantoor
waar hij een annuleringsbon dient te ondertekenen.
De verbrekingsvergoeding is afhankelijk van de
geboekte dienst(en) en van het tijdstip van de
annulering. Procentuele verbrekingsvergoedingen
worden berekend op basis van de totale reissom
(exclusief extra’s en verzekeringspremies).
De gestandaardiseerde verbrekingsvergoeding is als
volgt bepaald:
a) Indien u enkel een hotel (en geen transport)
gereserveerd hebt:
• tot en met 61 dagen voor vertrek: 15 % van de
reissom per persoon

• van de 60ste t.e.m. de 43ste dag: 30 % van de
reissom per persoon
• van de 42ste t.e.m. de 31ste dag: 50 % van de
reissom per persoon
• van de 30ste t.e.m. de 10de dag: 75 % van de
reissom per persoon
• van de 9de t.e.m. de dag van vertrek: 100 % van
de reissom per persoon
Opmerking: indien de hotelier, oa. voor
reservaties tijdens piekperiodes, hogere kosten
oplegt dan hierboven vermeld worden die hogere
kosten aangerekend. Hierover zal de reiziger
precontractueel en/of bij reservatie worden
ingelicht.
b) Pakketreizen (vlucht + hotel) of enkel vlucht:
zelfde verbrekingsvoorwaarden als bij reizen
waar enkel een hotel geboekt wordt, en daarnaast
wordt ook 100% van de vluchtprijs doorgerekend.
Deze kosten worden ons door de betrokken
luchtvaartmaatschappij opgelegd.
c) In afwijking van het voorgaande, is er voor nietbetalende kinderen tot 2 jaar een vergoeding van
€ 12,50 verschuldigd. Deze vergoeding is niet
verschuldigd indien er samen met betalende
reiziger uit dezelfde boeking wordt geannuleerd.
d) Extra’s: bij annulering van extra’s (huurwagen,
wellnessarrangement, green fees, concerten,
e.d.m.) is steeds de totale kost van de extra diensten
verschuldigd.
e) Annuleringsverzekering: de premie wordt steeds
100% in rekening gebracht
f ) Dossierkost: steeds 100% in rekening gebracht.

nemen aan een activiteit of ermee door te gaan, moet u
dit onmiddellijk meedelen aan een instructeur.

VARIA

U bent niet verplicht om deel te nemen aan activiteiten
die behoren tot uw geboekte vakantie of om deze
activiteiten te voltooien. Sluit een reisverzekering af die
uw geplande activiteiten dekt.

1. Mededeling in het kader van Verordening EG nr.
2027/97
Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor
passagiers en hun bagage
Deze informatieve kennisgeving geeft een
samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die
luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap
overeenkomstig de EGwetgeving en het Verdrag van
Montreal toepassen.

Art. 11: Aansprakelijkheid van de organisator en de
doorverkoper
Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische
manifestaties, enz. kunnen ter plaatse worden
geboekt bij ondernemingen die niet aan Pegase
Travel verbonden zijn. Dergelijke activiteiten die niet
behoren tot het oorspronkelijke reispakket vallen
buiten de verantwoordelijkheid van Pegase Travel.
Klachten m.b.t. deze activiteiten dienen ter plaatse te
worden geformuleerd. Pegase Travel kan in geen enkel
geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade of hinder veroorzaakt door de daden van
derden.

Een tijdige melding van een tekortkoming zal in elk
geval de genotsderving beperken, terwijl een laattijdige
melding een invloed zal hebben op de grootte van een
eventuele vergoeding.

Art. 12: Verzekeringen
Wij raden de reiziger aan om een verzekering af
te sluiten waaronder, maar niet beperkt tot, een
reisbijstands- en een annuleringsverzekering. Wij
stellen de reiziger de verzekeringsproducten voor
die volgens ons nauw aansluiten op ons reisaanbod.
Uiteraard staat het de klant steeds vrij een andere
verzekering naar eigen keuze af te sluiten.
Art. 13: Klachtenregeling
De reiziger dient elke tekortkoming zonder onnodige
vertraging ter plaatse te melden aan de dienstverlener
(bv. hotelier) en aan de vertegenwoordiger van Pegase
Travel die dit in een geëigend formulier zal opnemen.
Indien de tekortkoming niet spoedig zou worden
opgelost, kan tijdens de reis ook contact worden
opgenomen met het servicenummer (zoals vermeld in
de reisdocumenten).
Mocht de tekortkoming tijdens de reis niet naar wens
worden opgelost, kan de reiziger nadien via het online
formulier een klacht formuleren tot 1 maand na de
terugkeerdatum.

Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van
passagiers is niet door financiële limieten beperkt.
Voor schade tot 113100 bijzondere trekkingsrechten
kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot
schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag
kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het
bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of
anderszins in gebreke is gebleven.
Voorschotten
Als een passagier gewond raakt of om het leven
komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15
dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde
geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan
de onmiddellijke economische behoeften tegemoet
te komen. In geval van overlijden kan het voorschot
niet minder dan 16000 bijzondere trekkingsrechten
bedragen.
Vertraging van passagiers
In geval van vertraging van passagiers is de
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade
die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen
getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de
onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen
te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging
van passagiers is beperkt tot 4694 bijzondere
trekkingsrechten.
Vertraging van bagage
In geval van vertraging van bagage is de
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade
die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen
getroffen heeft om de schade te voorkomen of
in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke
maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor
vertraging van bagage is beperkt tot 1131 bijzondere
trekkingsrechten.

In de gevallen bedoeld in artikel 51, §3 van de Wet
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november
2017 wordt de aansprakelijkheid van Pegase Travel
beperkt tot driemaal de totale reissom.

Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor
vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot
een maximum van 1131 bijzondere trekkingsrechten.
Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de
maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in
gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd
was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is
de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij
in gebreke is gebleven.

Sommige van de activiteiten waaraan u tijdens uw
vakantie wenst deel te nemen, kunnen in zekere mate
een persoonlijk risico inhouden. De natuur kan soms
onvoorspelbaar zijn. Denk er dus aan dat veel attracties
(bv. waterglijbanen) of activiteiten (bv. watersporten,
sleeën, rodelen of sneeuwscooter) risico’s op lichamelijke
letsels inhouden. Bij het uitoefenen van dergelijke
activiteiten aanvaardt u de aansprakelijkheid voor deze
risico’s en de verantwoordelijkheid voor uw eigen daden.
Aangezien wij of onze leveranciers u als onderdeel van
de reservatie instructies en waarschuwingen meegeven
alsook de na te leven veiligheidsinformatie en tips die
deze risico’s kunnen inperken, gaan we er bij uw boeking
van uit dat u de mogelijke risico’s beseft en aanvaardt.
Indien u of een reisgenoot zich tijdens het verblijf
onwennig of onvoldoende voorbereid voelt om deel te

Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden
indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan,
een speciale verklaring heeft afgelegd en een
aanvullende vergoeding heeft betaald.
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Klachten over bagage
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of
vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk
bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht
indienen. In geval van beschadiging van aangegeven
bagage moet de passagier binnen zeven dagen een
schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging
van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum
waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.
Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en
die van de feitelijke vervoerder
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt
niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het
vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier het
recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling
aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de
naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het
ticket staat, is die maatschappij de vervoerder waarmee
het vervoerscontract is gesloten.
Termijn voor gerechtelijke procedure
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van
schadeloosstelling moet worden aangevangen
binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van
het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had
moeten aankomen.
Grondslag voor de kennisgeving
Grondslag voor deze regels is het Verdrag van
Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap
wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97
(gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de
nationale wetgeving van de lidstaten.
2. Mededeling in het kader van Verordening EG nr.
261/2004
De reiziger / passagier dient zich minstens twee uur
(drie uur voor exotische vakanties) voorafgaand aan de
geplande vertrektijd van de vlucht aan de incheckbalie
van de betrokken luchthaven te melden.
Indien de reiziger / passagier niet tot zijn vlucht
wordt toegelaten, of indien deze is geannuleerd of
voor minstens twee uur is vertraagd, kan hij bij de
incheckbalie of bij de boarding gate om de tekst
vragen waarin zijn rechten vermeld staan, met name
met betrekking tot compensatie en bijstand.
3. Mededeling in het kader van Verordening EG nr.
2111/2005
De reiziger / passagier wordt hierbij gewezen op
het bestaan van een communautaire lijst bevattende
luchtvaartmaatschappijen die een exploitatieverbod
hebben opgelegd gekregen. Deze lijst kan worden
geraadpleegd op de volgende website: http://ec.europa.
eu/transport/air-ban.

informatie dewelke u mogelijks heeft verstrekt
over uw gezondheid en reisdocumenten, kunnen
worden doorgegeven voor voormelde doeleinden
aan Belgische of buitenlandse vennootschappen,
organisaties en overheidsinstanties waarmee Pegase
Travel samenwerkt, in geval van een wettelijke
verplichting of van een verzoek van de politie,
gerechtelijke autoriteiten of overheidsinstanties.
Bepaalde dienstverleners kunnen buiten de Europese
Unie gevestigd zijn. Door het ondertekenen van uw
bestelbon/ reisbevestiging, of middels het aanvinken
van een aankruisvakje, geeft u hiertoe toestemming.
U kan uw recht op toegang, verbetering, schrapping,
overdracht of verzet tegen het gebruik van deze
gegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk,
ondertekend en gedagtekend verzoek, samen met een
rectoverso kopie van uw identiteitskaart, te richten
aan Pegase Travel, ter attentie van de Marketing
afdeling, of per e-mail op privacy@pegase.be. Indien
het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook
een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel
attest van woonplaats vereist. U kan de uitgebreide
Privacy Policy terugvinden via de website(s) of u kan
deze opvragen bij uw reisagent of uw Travel Advisor.
Indien u vragen heeft in verband met de verwerking
van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de
Functionaris voor de gegevensbescherming per adres
van Pegase Travel NV.
Collectieve verzekering insolventie
Uw vakantiebudget is bij ons in veilige handen.
Conform de wet van 21 november 2017 betreffende
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizenwet)
en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2018 is Pegase
Travel NV door Amlin Insurance SE, Bijhuis
België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel www.
amlin.com (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358),
+32(0)28947000 verzekerd om in geval van insolventie,
zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te
komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door
Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de
Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren. Deze
verzekering loopt tot het einde van het kalenderjaar en
wordt nadien verlengd bij dezelfde of bij een andere
officieel erkende verzekeringsmaatschappij. Vraag
de garantievoorwaarden bij ons of bij uw reisagent.
Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij
financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van
de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds
een aanvang heeft genomen, de verderzetting van
de reis of de repatriëring. Meer info vindt u ook via
www.vvrovzw.be.
Aanbod onder voorbehoud van bevestiging.

4. Bescherming van persoonsgegevens
Pegase Travel is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens die u in het kader van
deze overeenkomst verstrekt. Deze gegevens
worden verwerkt met als doeleinden de uitvoering
van de overeenkomst, het beantwoorden van
contactopnames, het toesturen van reclame en direct
marketing, het informeren over de initiatieven en
activiteiten, statistische analyses, het voorkomen en
bestrijden van bedrog, of het voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Deze gegevens, met inbegrip van
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GEZOND EN VEILIG REIZEN
Uw veiligheid en welzijn op vakantie
Ook op vakantie is het raadzaam om de nodige
voorzorgen te nemen voor uw eigen veiligheid en die
van uw medereizigers.
Meer info vindt u via onze website.

BELANGRIJK OM WETEN
Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden
van de Geschillencommissie Reizen vzw
krijgt u hierbij belangrijke informatie en/of
aanvullingen. De Algemene Reisvoorwaarden van
de Geschillencommissie Reizen vzw, samen met
deze rubriek “Belangrijk om te weten”, alsook met
de “Bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra
informatie”, maken bijgevolg de op uw contract
toepasselijke contractvoorwaarden uit.
Meer info vindt u via onze website.

Alle vermelde prijzen in deze reisbrochure zijn niet
bindend, kunnen ten allen tijde gewijzigd worden
en zijn dus steeds onder voorbehoud. De brochure
maakt geen deel uit van de koopovereenkomst. Aan
de gegeven informatie kunnen geen rechten ontleend
worden.
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