EXOTISCHE
DROOMBESTEMMINGEN

Indische Oceaan • Azië
Afrika • Caraïben

Welkom in de wereld van
Exclusive Destinations
Bij Exclusive Destinations vinden we dat uw reis u een
ultiem gevoel van vrijheid en maximaal comfort moet
schenken. U wil het allerbeste en daarin ondersteunen
wij u volledig.
Net als ons gaat u steeds op zoek naar verfijning en
perfectie, ook op vakantie. U houdt ervan om nieuwe
bestemmingen te ontdekken en unieke ervaringen te
beleven. Reizen is een levensstijl en wij verstaan die
kunst als geen ander.
Het is 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.
Ontdek de wereld 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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Uw reis is in
ervaren handen

Amanpuri, Thailand
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Meer dan 30 jaar ervaring
en expertise in topluxe
Ons team van reisexperten selecteert voor u continu
het neusje van de zalm. Wij streven naar de hoogste
kwaliteit en de meest persoonlijke service. Hierin zijn
verfijning en aandacht voor detail van primordiaal
belang. Want alleen het beste is goed genoeg. Voor u
en voor ons.
check De allerbeste hotels, met zorg geselecteerd
Alle hotels die u hier ontdekt, zijn stuk voor stuk
absolute topklasse en werden door ons meermaals
bezocht om de kwaliteit te garanderen. U geniet er
van een onberispelijke service.
check We staan steeds paraat voor u
U wenst iets extra of heeft een vraag? Ons team
staat op elk moment klaar om u te helpen. Wij zijn
altijd dichtbij, mét de glimlach, wat er ook gebeurt!
We zijn er om u te ontzorgen en zorgen dat u vertrekt in absolute gemoedsrust.
check Samen met uw vertrouwde reisagent
Uw vertrouwde reisprofessional is uw kompas
richting droomreis. Uw erkende reisagent is het
eerste aanspreekpunt en helpt u persoonlijk op
weg. Samen met onze adviseurs wordt uw vakantie
tot in de puntjes verzorgd.
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Exclusieve
reiservaringen
op maat

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, Mauritius
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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 wordt exclusief voor u samengesteld en uitgestippeld.
check Maak 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 luxevakanties. 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.
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Bestemmingen
die doen dromen

Mexico
Jamaica

Dominicaanse Republiek
Saint-Barthélemy
Guadeloupe
Barbados

Senegal

Seychellen
Zanzibar
Namibië
Zuid-Afrika
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Mauritius
La Réunion

Onze bestemmingen
Mauritius

Thailand
Cambodja
Maleisië
Malediven

Vietnam
Singapore
Indonesië
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La Réunion

31

Seychellen

37

Zanzibar

54

Zuid-Afrika

61

Namibië

73

Senegal

80

Malediven

82

Thailand

105

Indonesië

145

Singapore

168

Maleisië

172

Vietnam

180

Cambodja

187

Dominicaanse Republiek

193

Mexico

207

Jamaica

221

Barbados

225

Saint-Barthélemy

229

Guadeloupe

235

Pointe aux Canonnier
Grand Baie
Trou aux Biches
Pointe aux Piments
Turtle Bay

Mauritius

Cap Malheureux
Anse La Raie
Grand Gaube

Poste de Flacq
Belle Mare

Flic en Flac

MAURITIUS Trou d’Eau Douce
Beau Champ

Mauritius is zoals u het paradijs voorstelt. Een vulkaaneiland
midden in de Indische Oceaan, met grillige bergen op de
achtergrond, witte stranden en een knalblauwe zee.

Mahébourg
Le Morne
Bel Ombre

Blue Bay
Saint-Félix

INDISCHE OCEAAN

Onze tips
Le Morne is Mauritius’ meest emblematische
berg en is dan ook UNESCO werelderfgoed.
Mis de kans niet om de berg omhoog
te wandelen om te genieten van een
uitzonderlijk uitzicht over het eiland.

Geniet van een kleurenpracht in Terres de
Sept Couleurs bij Chamarel. Dit gebied heeft
een golvend landschap met contrasterende
tinten. De grond kleurt blauw, groen, rood en
geel als gevolg van erosie van vulkaanas.

Verken Black River Gorges National
Park, dit verbazingwekkende nationale
park is gecreëerd ter bescherming van de
overgebleven inheemse bossen van Mauritius.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (langer geldig dan het verblijf ter plaatse). • WANNEER BEZOEKEN Mauritius
kent 2 seizoenen: de zuidelijke zomer (november-april) met warm weer (25°-30°C) en soms een tropische bui tussen december en april en de zuidelijke
winter (mei-oktober) met aangename temperaturen (20-25°C). De maanden september t/m december zijn de beste maanden. Risico op cyclonen in
januari/februari. VLIEGTIJD Ca. 11u • TIJDSVERSCHIL 3u later (winter) en 2u later (zomer) dan in België • MUNT De roepia: 100 MUR = ca. € 2,17
(aug. ‘22). Ter plaatse kan u makkelijk euro’s omwisselen.
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Combineer de mooiste stranden van Mauritius
met de onwaarschijnlijke natuur van La Réunion
Unieke ervaring
Mauritius en La Réunion worden vaak in

beschermd door de centrale bergrug die de

naar La Réunion begeeft u zich richting

één adem genoemd. Apart zijn ze al mooi,

regen en zuidoostenwind tegenhoudt. In

een grimmig en tropisch stukje Frankrijk

gecombineerd worden ze nog mooier.

het noorden is Grand Baie een klassieker

in de Indische Oceaan. Het mooie

Niet alleen liggen de twee belangrijkste

en dé trekpleister van Mauritius. Trekt u

hieraan is het contrast tussen de twee

eilanden van de Maskarenen op een zucht

westelijk, dan zijn Flic en Flac en Tamarin

eilanden. Mauritius is schitterend qua

van elkaar, samen zijn ze de som van

de bekendste plaatsen, maar ons oog valt

natuur, maar La Réunion is gewoon één

een opwindende flora en fauna, en een

toch vooral op Blue Bay, aan de oostkust

groot natuurwalhalla met een enorme

kuststrook die zich als geen ander hult in

waar de hegemonie van blauw en wit zich

geografische diversiteit. Hier maakt u

wit en blauw.

doorzet in één van de mooiste stranden

trektochten langs landschappen zoals u

op aarde. Wie hier aan de westkant van

ze nergens anders ziet. Op het eiland is

Stranden op Mauritus

het strand het water in duikt, bevindt zich

de natuur namelijk tweeledig: enerzijds

Mauritius heeft heel wat troeven, maar

meteen tussen de papegaaivissen en het

zijn er drie prachtige groene cirques

als het eiland er één mag uitspelen dan

opvallend veelkleurige onderwaterleven

of vulkaankraters, anderzijds is er een

wel die van de stranden. Hagelwit zijn

van het Blue Bay Marine Park.

actieve vulkaan, waar u zich op een soort
van maanlandschap waant. De rest van het

ze, omgeven met blauwe lagunes en
kokospalmen. De noord- en westkust

Natuurschoon op La Réunion

zijn het meest geliefd. Die zijn namelijk

Als u de oversteek maakt van Mauritius
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eiland is groener dan groen.

MAURITIUS | OOSTKUST
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One&Only Le Saint Géran
star star star star star
Dit legendarisch en exclusief
strandresort werd volledig gerenoveerd.
U geniet van een rustige en idyllische
ligging op een privé schiereiland, aan
een fijn zandstrand dat zich over 2
km uitstrekt en van 3 schitterende
zwembaden. Herbron in de exclusieve
‘One&Only Spa’ (ESPA) of geniet
van de talloze watersporten en
ontspanningsmogelijkheden. De
iconische ‘Grande Dame’ schittert nog
meer dan vroeger en nestelt zich terecht
te midden van de absolute tophotels in
de Indische Oceaan. Voor een ultra luxe
vakantie met onberispelijke service in
het paradijselijke Mauritius.
Grand Luxe • Wellness • Sterrenchef •
Villa • Familie • Droomstrand •
Excellente service • Moment met twee •
Tuin • Watersport • Butlerservice
Hotelcode: HMRU014

• Poste de Flacq

LIGGING • gelegen op een privé schiereiland
aan een prachtig 2 km lang zandstrand •
ca. 35 km van Grand Baie • ca. 63 km van de
luchthaven FACILITEITEN • 143 kamers en
suites, inclusief ‘Villa One’ • gratis wifi in het
hele hotel • 3 schitterende zwembaden (waarvan
1 in de Spa) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en het strand •
‘Le Carre’ met business center, bibliotheek en
douche faciliteiten (voor vroege aankomsten en
late vertrekken) • helipad • gratis parking • Tegen
betaling: • pool cabanas • exclusieve boetieks •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘La Terrasse’ met
open keukens • 3 à-la-carte restaurants: ‘La
Terrasse’ (lokaal en internationaal), ‘Tapasake’
(Spaanse tapas met Aziatische touch) en het
gerenommeerde ‘PRIME’ (steakhouse en
zeevruchten) ‘L’Artisan’ (artisanale bakkerij met
koffiespecialiteiten en lichte maaltijden) en ‘La
Pointe’ aan het strand (vis en BBQ) • levendige
bar ‘Entertainment & Bar’ naast ‘La Terrasse’
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • ‘Club One’ met uitstekende fitness,
paddle (2 courts), tennis (3 courts), minigolf
en voetbal • talloze groepslessen (o.a. pilates,
yoga, boks initiatie, aqua fitness) • beachvolleybal • mountainbiken • prachtige ‘Boat
House’
met
watersporten:
windsurfen,
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waterfietsen, waterski, kajakken, snorkelen,
hobie cat, stand-up paddle, glasbodemboot
Tegen betaling: • exclusieve ‘One&Only Spa’
(ESPA): o.a. manicure en pedicure (by Bastien
Gonzalez Studio), kapsalon, treatment rooms,
yoga paviljoen, zwembad, massages en
schoonheidsbehandelingen • personal coach
• parasailing, bananenboot, diepzeevissen,
duiken,
catamarancruises
•
omgeving:
verschillende 18 holes golfbanen KINDEREN
• Gratis: • ‘KidsOnly Club’ miniclub (3 t/m 11
jaar, 10:00-22:00) met talloze activiteiten • ‘One
Tribe Club’ teensclub (12 t/m 17 jaar, 10:0022:00) met vele activiteiten en initiaties LOGIES
• alle riante en hedendaagse kamers beschikken
over een prachtige badkamer (bad, douche,
haardroger),
dressing,
espresso-apparaat,
airconditioning, kluisje, flatscreen tv, wifi,
minibar (€), butlerservice en balkon of terras
• Lagoon kamers (65 m²) op het gelijkvloers
of eerste verdieping met berg- en lagunezicht,
Ocean kamers (65 m²) op het gelijkvloers
met zeezicht en Beachfront kamers (65 m²)
op het gelijkvloers met toegang tot het strand
• Beachfront Junior suites (110 m²) op het
gelijkvloers, met aparte slaapkamer en ruime
living • andere suites (min. 150 m²) en ‘Vila
One’ eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS •
vanaf € 412 pp/nacht in kamer en ontbijt

MAURITIUS | OOSTKUST

Constance Belle Mare Plage
star star star star star
Dit hotel geeft uit op een door koraalrif
beschermde lagune, langs één van de
mooiste zandstranden van Mauritius.
Die locatie maakt het meteen de ideale
plek voor watersporten of om te duiken
en snorkelen. Toch is er één andere
activiteit die hier absoluut de bovenhand
neemt. Belle Mare Plage staat bekend
als het beste golfhotel op het eiland. U
oefent er uw swing op twee 18-holes
championship golfparcours. Daarnaast
geniet u hier van de luxe van zeven
verschillende restaurants en trendy bars,
een sportschool en een prachtige spa.
All Inclusive • Droomstrand •
Excellente service • Honeymoon •
Villa • Familie • Golf • Tennis
Hotelcode: HMRU008
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• Belle Mare

LIGGING • aan het prachtige en lange zandstrand
van Belle Mare • ca. 33 km van Grand Baie • ca.
60 km van de luchthaven FACILITEITEN • 259
kamers en 19 pool villa’s • uitgestrekt resort met
mooie tuinen en prachtig zandstrand van 2 km
lang • gratis wifi in het hele hotel • 4 zwembaden
(waarvan 1 verwarmd) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan zwembad en strand
• Lounge met douches (voor vroege aankomsten
en laattijdige vertrekken) • gratis parking •
Tegen betaling: • boetieks RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet in restaurant ‘La
Citronelle’ met thema-avonden en show cooking
• 4 à-la-carte restaurants: ‘Indigo’ aan het strand
(sushi, zeevruchten en grill; lunch en diner),
‘Deer Hunter’ in Club House (Mauritiaans en
BBQ, lunch en diner), intieme strandrestaurant
‘La Spiaggia’ (mediterraans; diner) en exclusieve
‘Blue Penny Cellar’ in de wijnkelder met meer
dan 35 000 flessen (gastronomisch, diner) •
levendige strandrestaurant ‘Lakaze’ (lichte
maaltijden en desserts, lunch) en ‘Le Swing’
aan Club House (lunch) • 6 bars: o.a. ‘The Bar’
(met o.a. 200 soorten Rum), levendige ‘The Blu
Bar’ vlak aan het strand • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter :
sauna, stoombad, jacuzzi • fitness • groepslessen
(o.a. aerobics, yoga, pilates, aquagym) • minigolf
(9 holes), volleybal, tafeltennis • tennis (4 courts,
materiaal betalend) • greenfees op 2x 18 holes
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golfterreinen ‘Legend’ en ‘Links’ (caddie of
club car met toeslag) • watersporten: snorkelen,
waterski, wakeboarden, windsurfen, kajakken,
waterfietsen,
hobie
cat,
glasbodemboot
Tegen betaling: • ‘Constance Spa by Sisley’:
kapsalon, 10 treatment rooms, massages en
schoonheidsbehandelingen • mountainbiken,
fietsen • catamaran cruises, parasailing,
diepzeevissen • privé lessen (o.a. tennis,
windsurfen, kitesurfen en golf ) KINDEREN
• Gratis: • ‘Constance Kids Club’ (4 t/m 11
jaar) met talloze activiteiten, workshops en
initiaties Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alle prachtig vernieuwde kamers in een
moderne en frisse stijl hebben een prachtige
badkamer (bad, douche, haardroger), zithoek,
Nespresso-apparaat® (€), Apple® Mac
mini, airconditioning, kluisje, flatscreen tv,
wifi (gratis), minibar (€) en balkon of terras
• Prestige kamers (45 m²) met tuinzicht en
Prestige Beachfront kamers (45 m²) aan het
strand • Juniorsuites (68 m²) met zeezicht en
Juniorsuites Beachfont (68 m²) aan het strand,
beiden met dressing en ruimer terras • Deluxe
suites (96 m²) met aparte slaapkamer, living,
ruime badkamer en extra kleinere badkamer
(met douche) en ruim terras met zeezicht • op
aanvraag : schitterende pool villa’s met 1, 2 of
3 slaapkamers en privézwembad PRIJS • vanaf
€ 250 pp/nacht in halfpension

Constance Prince Maurice
star star star star star
Constance Prince Maurice, lid van
‘Leading Hotels of The World’, is op
harmonieuze wijze geïntegreerd in een
subtropisch paradijs van 60 hectare.
Het overweldigende kader nodigt uit om
onder andere te kitesurfen, kajakken
en waterskiën. De suites bevinden
zich ondermeer op palen in het water
en kijken uit over een mangrove,
privézandstrand en beschutte lagune.
Bent u in een romantische bui? Dineer
dan in ‘Le Barachois’, een drijvend
restaurant dat de natuurlijke schoonheid
van het domein volledig in zich
opneemt.
Grand Luxe • Buiten eten •
Excellente service • Golf •
Moment met twee • Mooi strand •
Villa • Wellness • Tuin
Hotelcode: HMRU001

• Poste de Flacq

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
fijnzandstrand, op een privé-schiereiland • nabij
het natuurreservaat ‘Le Barachois’ • ca. 7 km van
de golfterreinen ‘Legend’ en ‘Links’ en Constance
Belle Mare Plage • ca. 50 km van de luchthaven
van Mauritius FACILITEITEN • 89 juniorsuites
en villa’s • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden
(1 verwarmbaar) • prachtige tuinen • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • ‘Orchid Lounge’ met douches •
bibliotheek • shuttle service naar de 2 naburige
golfterreinen (‘Legend’ en ‘Links’) en Constance
Belle Mare Plage • Tegen betaling: • kapsalon •
boetieks • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbufet in restaurant ‘L’Archipel’
• 3 à-la-carterestaurant: ‘L’Archipel’ (lunch en
diner, gastronomisch met Mauritiaanse touch of
themabuffet voor diner), uniek floating restaurant
in open lucht ‘Le Barachois’ (zeevruchten) en
‘Asian Restaurant’ (o.a. selectie sushi, sashimi en
Aziatisch, lunch en diner) • 3 bars: ‘Laguna Bar’
vlakbij het zwembad (met poolbar service) en elke
avond live entertainment, trendy ‘Lotus Lounge
Bar’, floating bar ‘Le Barachois’ • exclusieve
wijnkelder met meer dan 25 000 flessen •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• wellnesscenter: sauna, stoombad • fitness •
tennis (2 courts, uitrusting €) • fietsen • practice
putting green • tafeltennis • watersporten:
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snorkelen, kajakken, waterfietsen, waterski, hobie
cat, laser, windsurfen • gratis greenfees: 2 18-holes
golfterreinen ‘Legend’ en ‘Links’ (in Constance
Belle Mare Plage, gratis transfers) Tegen betaling:
• ‘Constance Spa ‘ (by Sisley): zwembad, 7
treatment rooms, koud dompelbad en ruime
keuze aan massages en lichaamsbehandelingen
• duiken, diepzeevissen, parasailing, kite surf •
catamaran cruises • lessen (o.a. kite surf, tennis,
golf ) KINDEREN • Gratis: • kinderbad • ‘Constance
Kids Club’ (4 t/m 11 jaar) met zwembad, speeltuin
en talloze workshops en activiteiten LOGIES •
alle prachtige, riante en elegante suites hebben
een bad, douche, haardroger, zithoek, Apple® Mac
mini, airconditioning, kluisje, flatscreen tv, wifi,
minibar (€) en balkon of terras • de juniorsuites
liggen verspreid in verschillende gebouwen
(met max 8 suites) • juniorsuites (70 m²) op het
gelijkvloers of eerste verdieping met tuin- of
zeezicht • juniorsuites (70 m²) met directe toegang
tot het strand • juniorsuites Pilotis (70 m²) boven
de lagune • familiesuites (86 m²) met zithoek en
aparte kinderkamer, 2 badkamers en tuinzicht •
villas (130 m²) met aparte kamer en living, privé
zwembad en directe toegang tot het strand of
op palen in het water aan het natuurreservaat
Barachois (zonder privé zwembad) • unieke 3 slpk
Princely villa (350 m²) PRIJS • vanaf € 250 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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LUX* Belle Mare Resort & Villas
star star star star star
Gelegen aan een breed wit zandstrand,
omgeven door een koraalrif en een
prachtige lagune: dit koloniaal aandoend
hotel spreekt tot ieders verbeelding.
Geniet hier aan één van de grootste
zwembaden van het eiland, laat u
verwennen in de LUX* Me Spa of
oefen één van de vele sporten zoals
yoga en tai chi uit. U heeft hier de
keuze uit 4 heerlijke restaurants
waar ook vegetariërs en veganisten
hun gading vinden met het ‘Keen
on Green’ programma. Het typisch
moderne Mauritiaanse decor, met
kamers ingericht in rustgevend wit met
een kleurijke toets, maakt het plaatje
compleet.
Trendy • All Inclusive • Buiten eten •
Fijnproevers • Honeymoon •
Droomstrand • Watersport • Familie
Hotelcode: HMRU004
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• Belle Mare

LIGGING • gelegen aan één van de mooiste
zandstranden en lagunes van het eiland • ca.
50 km van Port Louis • ca. 45 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 174 suites en 12 villa’s • gratis
wifi in het hele hotel • prachtig, uitgestrekt en
volledig vernieuwd zwembad (2000 m²) • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • mooie tuinen • gratis
parking RESTAURANTS EN BARS • uitstekend
ontbijt- en dinerbuffet in restaurant ‘Mixe’ • 3 à-lacarterestaurants: ‘Beach Rouge’ aan het strand
(mediterraans, lunch en diner), ‘Duck Laundry’
(Chinees, diner), exclusieve ‘Amari by Vineet’
olv sterrenchef Vineet Bhatia (Indisch) • 5 bars:
‘Sandy Toes’ strandbar, ‘Mari Kontan’ cabana
(met Rum), ‘Flute’ (champagne bar), ‘G&T 100’
(cocktails en gin), ‘Tea House’ en ‘Café LUX*
(thee- en koffiespecialiteiten), • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • ‘LUX* Me
Spa’ (vanaf 18 jaar): hamam, sauna, (verwarmbaar)
zwembad, jacuzzi, dompelbad • LUX* fitness •
beachvolley, tafeltennis • yoga, Tai Chi, aquagym
• tennis (uitrusting €) • watersporten: waterski,
waterfietsen, paddle board, snorkelen, hobie
cat, kajakken, windsurfen, glasbodemboot Tegen
betaling: • ‘LUX* Me Spa’ (vanaf 18 jaar): 12 treatment
rooms (waarvan 2 voor Thaïse behandelingen),
tuinen met relaxatie ruimte, kapsalon en talloze
massage en schoonheidsbehandelingen • fietsen
• duiken, diepzeevissen, catamaran cruises • in de
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omgeving: golf (ca. 2 km), kitesurfen KINDEREN
• Gratis: • geïntegreerd kinderbad • miniclub
‘PLAY’ (3 t/m 11 jaar, 10:00-22:00) • tienerclub
‘STUDIO17’ (12 t/m 17 jaar, 10:00-22:00) •
uitgebreid aanbod activiteiten Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle geraffineerde,
elegante en uiterst ruime juniorsuites in
minimalistische stijl hebben een badkamer (bad,
douche, haardroger), dressing, flatscreen-tv,
LUX*-koffieapparaat®, telefoon, zithoek, minibar,
kluisje, airconditioning en balkon of terras •
Juniorsuites (64 m²) met tuinzicht, zwembadzicht
of zeezicht • Juniorsuites Wellness (64 m²) voor
koppels en in teken van een ‘healthy’ verblijf (o.a.
healthy minibar, yoga mat en talrijke extra’s) •
Family suites (128 m²) bestaande uit 2 connecting
juniorsuites (king en twin) • Ocean suites (90 m²)
in beach house stijl met aparte slaapkamer, living,
ruime badkamer, zeezicht • LUX* suites (95 m²)
met aparte slaapkamer, living, ruime badkamer
en terras met ligstoelen • alle luxueuze villa’s
liggen vlakbij het strand en bieden kitchenette,
wijnkelder, living, aparte slaapkamer, ruime
badkamer, butlerservice, privé zwembad en privé
gazebo (voor massages of diner) • Ocean villas
(160 m²) met zeezicht • Beachfront villas (180 m²)
met privé tuin en directe toegang tot het strand
• Prestige villas (255 m²) met 2 slaapkamers en
ruimer privé zwembad PRIJS • vanaf € 107 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Shangri-La Le Touessrok, Mauritius
star star star star star
Shangri-La Le Touessrok, Mauritius
ligt genesteld in de spectaculaire baai
van Trou d’Eau Douce en biedt het
ultieme in luxe en verfijning. Het vormt
een uitzonderlijk Mauritiaans tophotel
voor gasten die op zoek zijn naar een
buitengewoon verblijf. Het biedt maar
liefst 6 ongerepte witte zandstranden, de
grootste van Mauritius en azuurblauw
water dat zich eindeloos ver uitstrekt
alsook 34 hectare weelderige tropische
tuinen. Ontdek dit ongelooflijke en
levendige hotel waar verfijning en stijl de
betekenis van het paradijs herdefiniëren.
Maak kennis met het Ilôt Mangénie,
een idyllisch en uniek privé-eiland
dat exclusief is gereserveerd voor de
hotelgasten. Kortom, een legendarisch
hotel met een onberispelijke service!
Golf • Familie • Wellness • Villa •
Droomstrand • Excellente service •
Honeymoon • Moment met twee •
Watersporten
Hotelcode: HMRU017

• Trou d’Eau Douce

LIGGING • prachtige en idyllische ligging aan
de Oostkust • rechtover twee prachtige eilanden:
Ilôt Mangénie en Ile aux Cerfs • ca. 44 km
van Grand Baie • ca. 42 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 200 kamers en suites en 3
Beach Villas • gratis wifi in het hele hotel • 2
schitterende zwembaden (waarvan 1 adults only)
• paradijselijk privé eiland Ilôt Mangénie (gratis
boottransfers) met prachtige stranden (3,5 km),
restaurant en bar • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en het strand •
‘Frangipani Club’ (voor klanten in Frangipani
kamers en suites) • gratis parking • Tegen betaling:
• kapsalon • exclusieve boetieks RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Le Bazar’ •
5 uitstekende en prachtige à-la-carte restaurants:
levendige ‘Le Bazar’ (internationaal en fusion
Aziatisch, vaak met themabuffet), ‘Safran’
(Indisch en Mauritiaans), minimalistische
‘Kushi’ (Japans), ‘Republik Beach Club & Grill’
(op Frangipani, mediterraans) en ‘Ilot Mangénie
Beach Club’ (op het Ilot Mangénie, zeevruchten
en grill) • ’Republik Bar’ (met lichte maaltijden),
‘Sega Bar’ (aan hoofdzwembad, met lichte
maaltijden) • ‘Dine by design’: privé diners op
verschillende idyllische locaties • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• beach-volleybal • tafeltennis • boogschieten •
tennis (4 courts) • watersporten: windsurfen,
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wakeboard, waterfietsen, waterski, kajakken,
snorkelen, hobie cat, stand-up paddle • gratis
greenfees op gerenommeerde 2x 18-holes
golfbanen (lle aux Cerfs Golf Club en Anahita
Golf Club) Tegen betaling: • exclusieve ‘Chi, The
Spa’ met prachtige tuin: 8 treatment rooms,
(holistische en ayurvedische) massages en
schoonheidsbehandelingen
•
parasailing,
bananenboot, kite surf, diepzeevissen, duiken,
catamarancruises KINDEREN • Gratis: • ‘T Club’
miniclub (4 t/m 11 jaar) met zwembad, talloze
activiteiten, boomhut • ‘Active T Club’ teensclub
(12 t/m 17 jaar) met vele activiteiten LOGIES •
alle riante en hedendaags chic kamers en suites
beschikken over een prachtige badkamer (bad,
douche, haardroger), zithoek, Nespresso®apparaat, airconditioning, kluisje, flatscreen
tv, wifi (gratis), minibar (€) en balkon of terras
met prachtig zeezicht • gasten van de suites
Frangipani genieten van talrijke exclusieve
voordelen: o.a. fles schuimwijn bij aankomst,
à-la-carte ontbijt in ‘Republik Beach Club & Grill’,
dagelijks cocktail uur in ‘Republik Bar’, gratis
minibar (dagelijks aangevuld), butlerservice en
adults-only zwembad • •ruime keuze aan kamers
(min. 54 m²), juniorsuites, suites met zeezicht
of directe toegang tot het strand en unieke 3
slpk Beach Villa PRIJS • vanaf € 300 pp/nacht in
kamer en ontbijt

MAURITIUS | OOSTKUST

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
star star star star star
Genesteld in 26 hectare tropische
tuinen en omringd door de grootste
lagune van het eiland en de Indische
Oceaan is het Four Seasons Resort
Mauritius in Anahita een oase van
natuurlijk schoonheid. De buitengewone
en idyllische locatie aan de oostelijke
rand van Mauritius brengt alle magie
van het eiland binnen handbereik, van
ontspannen op de afgelegen stranden
met palmbomen tot kayakken in de
kalme en turquoise wateren van de
beschermde lagune. Dit exclusieve villa
resort onderging een uiterst geslaagde
renovatie en biedt een eindeloos aanbod
sport-en ontspanningsmogelijkheden!
Golfers genieten hier uitzonderlijk
van gratis greenfees op de 2
18-holes golfbanen!
Grand Luxe • Tuin • Wellness •
Villa • Golf • Familie •
Moment met twee • Watersport
Hotelcode: HMRU030
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• Beau Champ

LIGGING • idyllische ligging op het schiereiland
met lagune • prachtige zandstranden • ca. 35 km
van de luchthaven FACILITEITEN • 136 pool
villas • gratis wifi • uitgestrekte tuinen (35 ha) •
3 zwembaden en een 25 m lang zwembad aan
de fitness • ‘Four Seasons Exclusive Beach’ op
het eiland Ile aux Cerfs met restaurant ‘La Paz
Beach Grill’ en cocktailbar (gratis bootshuttle)
• gratis ligbedden, handdoeken en parasols
aan het zwembad en strand • gratis parking
• Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Bambou’ • 5
mooie à-la-carterestaurants: ‘Beau Champ’ (met
hedendaagse Franse keuken, diner), ‘Bambou’
aan het strand (met lokale Mauritiaanse keuken
en thema avonden, lunch en diner), ‘Chatkar’
(Indische keuken, diner), ‘Umi.Zaka’ (seafood
geïnspireerd Aziatisch menu, diner) en chique
‘Acquapizza’ (Italiaanse specialiteiten, diner) •
‘La Plaz Beach Grill’ op het exclusieve eiland
Ile aux Cerfs (zeevruchten, lunch) • ‘Blu Zil’
(coffeebar, lichte maaltijden, lunch en diner)
en ‘O-Bar’ met cocktails, cognacs en sigaren
(met zicht over de lagune) • destination dining •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• ‘Fitness Centre’ met 25 m lange lap pool, fitness
en hamam • tennis (2 courts) • beachvolleybal,
strandvoetbal, badminton en tafeltennis • fietsen •
watersporten: pedalo, kayakken, hobie cat, zeilen,
snorkelen, waterski, en windsurfen • golf: 1 gratis
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greenfee per dag p.p. op de 18-holes golfbanen
‘Anahita Golf Club’ of ‘Ile aux Cerfs Golf Club’
Tegen betaling: • prachtige ‘Overwater Spa’: 12
treatment rooms, relaxatieruimtes (binnen &
buiten), massages en schoonheidsbehandelingen
• duiken en ‘Marine Discovery’ programma • in
de omgeving: catamaran cruises, diepzeevissen,
helicoptertours, paardrijden, trektochten, zeilen,
excursies KINDEREN • Gratis: • ‘Hobbit Village
Kid’s Club’ (4 t/m 9 jaar) en ‘Karokan Young Adults
Center’ (vanaf 10 jaar) met talloze activiteiten
LOGIES • alle uiterst ruime villa’s zijn ingericht
in een uiterst elegant en hedendaags design
en hebben een schitterende badkamer (bad,
binnen- en buitendouche, haardroger), zithoek,
telefoon, flatscreen tv, dvd-speler, Nespressoapparaat, kluisje, minibar (€), airconditioning,
wifi (gratis) en privé tuintje met overdekt terras
met eetgedeelte en privé plunge pool met
dagbed • garden pool villas (105 m²) verspreid
in tuin, island garden pool villas (105 m²) aan de
natuurlijke mangroves, island ocean pool villas
(105 m²) met zee- of lagunezicht, island beach
pool villas (105 m²) met toegang tot het strand •
premium island pool villas (105 m²) met een extra
aparte living • riante residence villas (1 tem 5 slpk,
min. 266 m²) eveneens mogelijk op aanvraag
met o.a. volledig ingerichte keuken, aparte living
en privé tuin met privé plunge pool of zwembad
PRIJS • vanaf € 394 pp/nacht in kamer en ontbijt

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
star star star star star
Dit hotel aan de zuidkust van Mauritius
maakt deel uit van de ‘Small Luxury
Hotels of the World’ en presenteert zich
als een oase van luxe en gastvrijheid. In
elk aspect voelt u comfort, elegantie en
verfijning, van de persoonlijke service en
de lekkere keuken tot de uitstekende spa
en de met prijzen overladen ‘Château
Golf Course’, gelegen tussen bergen
en zee in een golvend landschap. Wie
houdt van de charme en romantiek
van weleer zal dit hotel met koloniale
charme weten te appreciëren. Zijn
unieke ligging temidden een voormalige
suikerrietplantage in de schaduw van
het prachtige ‘Château de Bel Ombre’,
een 19de eeuws plantagehuis, ademt
geschiedenis uit.
All Inclusive • Buiten eten •
Droomstrand • Familie • Golf •
Moment met twee • Tuin • Watersport
Hotelcode: HMRU010

• Bel Ombre

LIGGING • direct aan een prachtig 1 km lang
zandstrand • ca. 40 km van de luchthaven •
ca. 53 km van Port Louis FACILITEITEN •
158 suites • hoofdgebouw met 2 verdiepingen
en 20 villa’s in de tuin (met telkens 6-8 suites)
• gratis wifi in het hele hotel • 2 zwembaden
(waarvan 1 verwarmbaar) • trendy ‘Heritage C
Beach Club’ met zwembad, restaurant, 2 bars
en Rosé wijnkelder • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan zwembad en het strand •
bibliotheek • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in het restaurant
‘Annabella’s’ • 3 à-la-carte restaurants:
‘Annabella’s’ met wijnkelder (2x per week
buffet; diner), ‘Gin’Ja’ aan het strand (Aziatisch;
lunch en diner), ‘Le Palmier’ (Mauritiaans en
zeevruchten; lunch en diner) • ‘Cavendish Bar &
Lounge’ piano bar met bibliotheek • ‘Le Kiosque
Gourmand’ (met homemade ijs en pannekoeken)
• 12 restaurants en 8 andere bars in het hele
domein: o.a. ‘Le Château de Bel Ombre’, ‘O’Grill’,
‘C Beach Club’ en de restaurants van Heritage
Awali • halfpension Dine Around concept met
toeslag: 4 restaurants (Annabella’s, Palmier,
C Beach Club, Savanna) of een krediet in de 5
andere restaurants van het Domein (‘Gin’Ja’,
‘Infinity Blue’, ‘Zafarani’, ‘Kuzini’ en ‘O’Grill’)
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness,
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pilates • initiatie yoga, reiki, Qi gong en tai chi •
tennis (2 verlichte courts, ballen (€)) • badminton,
beachvolleybal, petanque, tafeltennis, biljart •
watersporten: kajakken, snorkelen, waterfietsen,
windsurfen, zeilen, glasbodemboot, stand-up
paddle • golf: gratis greenfees op het 18 holes
golfterrein ‘Château Golf Course’ Tegen betaling: •
‘Seven Colours Spa’: 9 treatment rooms, sauna,
hamam, hydrotherapie, manicure, pedicure,
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis-, golflessen, privésessies yoga & pilates •
duiken, kitesurfen, windsurfen, diepzeevissen
KINDEREN • Gratis: • babyclub ‘Baby Timomo’
van 0 t/m 35 maanden, 08:30-15:30 • miniclub
‘Timomo Kids Club’ van 3 t/m 11 jaar, 08:3023:00 met o.a. schatzoektochten, golf initiaties
en knutsellessen • tienerclub van 12 t/m 17
jaar LOGIES • alle suites in een romantische,
koloniale stijl, beschikken over bad, douche,
haardroger, wifi, flatscreen tv, telefoon,
Nespresso-apparaat®, minibar (€), kluisje,
airconditioning en balkon of terras • deluxe
suites (62 m²) met tuin- of zeezicht • deluxe
suites beachfront (62 m²) vlak aan het strand •
tuinzicht of beachfront junior suites (81 m²) met
ruime zithoek, hemelbed • verschillende 1 slpk
suites (102 m²) eveneens mogelijk op aanvraag
PRIJS • vanaf € 125 pp/nacht in kamer en ontbijt

MAURITIUS | ZUIDKUST
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Anantara Iko Mauritius Resort & Villas
star star star star star
Genesteld aan één van de mooiste
stranden in het zuidoosten van
Mauritius, belooft Anantara Iko
Mauritius Resort & Villas een
verkwikkend verblijf met unieke
ervaringen zowel aan land als op zee.
Het hotel biedt een uitgebreid aanbod
aan activiteiten, van wandelingen in
het nabijgelegen bos tot duiken in het
kristalheldere water van het zeereservaat.
Voor wie op zoek is naar wellness zijn er
sessies yoga, meditatie en tai chi evenals
ontspannende behandelingen in de
Anantara Spa.
Wellness • Villa • Droomstrand •
Kleinschalig • Moment met twee • Tuin
Hotelcode: HMRU019

• Blue Bay

LIGGING • aan een schitterend wit zandstrand
• in het marine park van Blue Bay • ca. 50 km
van Port Louis • ca. 6 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 164 kamers, suites & 8
villa’s • gratis wifi in het hele hotel • infinity
zwembad (30 m lang) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en in de tuin • tropische tuinen • bibliotheek
• gratis parking • Tegen betaling: • boetiek •
wasserijdienst RESTAURANTS EN BARS •
hoofdrestaurant ‘Horizon’ met ontbijt, lunch
en diner in buffetvorm (lokaal en internationaal
alsook themabuffetten) • 2 à-la-carte restaurants:
‘Sea.Fire.Salt’ (grill en zeevruchten, lunch en
diner), ‘Bon Manzer’ (healthy restaurant, met
lokale seizoensproducten en ruime keuze voor
vegetariërs) • poolbar ‘Karokan‘ (met lichte
maaltijden, lunch), strandbar ‘Sea.Fire.Salt’ •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • yoga • tennis (2 courts) • nietgemotoriseerde watersporten (o.a. kajakken
en stand-up paddle) • fietsen Tegen betaling: •
uitstekende ‘Anantara Spa’: o.a. treatments rooms
(met 2 paviljoenen in openlucht), manicure,
pedicure, jacuzzi, hamam, massages en
schoonheidsbehandelingen • catamaran, duiken •
kooklessen KINDEREN • Gratis: • activiteiten voor
tieners vanaf 12 jaar Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle elegante, riante en hedendaagse
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kamers beschikken over een prachtige badkamer
(alleenstaand bad, regendouche, haardroger),
koffiemachine, airconditioning, kluisje, flatscreen
tv, wifi (gratis), minibar (€) en balkon of terras; de
suites hebben eveneens een hedendaags design
maar met stijlvol Creools karakter • de kamers
hebben ofwel een kingbed of twinbedden, twin
kamers zijn interconnecting met king kamers
• Premium kamers (55 m²) met tuinzicht •
Deluxe Garden (55 m²) op het gelijkvloers met
directe toegang tot de tuin • Deluxe Beach Access
(55 m²) gelijkvloers met directe toegang tot het
strand • Deluxe Ocean View (55 m²) • Suites
(115 m²) met aparte slaapkamer, living en ruim
terras met dagbed en tuin- of zeezicht • 2 slpk
Anantara pool villas (208 m²) met 2 slaapkamers,
2 badkamers, living en ruim terras met privé
zwembad • 4 slpk Anantara pool villa (330 m²):
op aanvraag ALL INCLUSIVE mits toeslag •
Eten & drinken • vangt aan om 14:00 de dag van
aankomst en eindigt om 12:00 de dag van checkout • ontbijt, lunch en diner, toeslag mogelijk op
bepaalde gerechten, krediet voor diner in Sea.
Fire.Salt • dranken (lokaal mineraal water, soft
drinks, sappen, lokaal bier, selectie alcoholische
danken en wijn, cocktails) van 10:00 tot 23:30 •
minibar: water, soft drinks, sappen en lokaal bier
(dagelijks aangevuld) PRIJS • vanaf € 150 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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JW Marriott Mauritius Resort
star star star star star
JW Marriott Mauritius Resort gaat
uit van één van de mooiste locaties
van Mauritius. Het is gelegen op Le
Morne, een klein schiereiland dat in
2008 werd uitgeroepen tot Unesco
Werelderfgoed. Een kilometer lang
zandstrand omboord met tropische
tuinen en de imposante berg Le Morne
Brabant op de achtergrond tekenen voor
een schitterend decor, terwijl de stijl van
het hotel u terugvoert naar de koloniale
tijden van de suikerrietplantages.
Bovendien biedt het resort uitstekende
condities voor diverse watersporten.
Vooral wat kitesurfen betreft is het
gebied om en rond het hotel een
bestemming van wereldklasse.
Droomstrand • Buiten eten •
Tuin • Watersport • Butlerservice
Hotelcode: HMRU012
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• Le Morne

LIGGING • direct aan het witte zandstrand • aan
de voet van de imposante berg Le Morne Brabant
(erkend als UNESCO Werelderfgoed) • ca. 51 km
van Port Louis • ca. 57 km van de luchthaven
van Mauritius FACILITEITEN • 172 kamers •
hoofdgebouw met 1 verdieping en verschillende
bijgebouwen • wifi in het hele hotel • bibliotheek
• bioscoop • tuin • zonneterrassen • 2 zwembaden
• gratis ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan het zwembad en strand •
Balinese bedden aan het hoofdzwembad • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
Le Manoir Dining Room (ontbijtbuffet en
diner, buffet, à la carte, thema-avonden) • 4 à-lacarterestaurants: Simply India (Indisch, diner),
The Boathouse Bar & Grill (Mauritiaans, grill,
zeevruchten, lunch en diner), Floating Market
(Aziatisch, diner) en Atsuko (Japans, diner
met toeslag) • The Boathouse Bar en Le Morne
Lounge (met lichte maaltijden) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • Spa:
bubbelbad, stoombad en sauna • tennis (1 court,
materiaal te betalen) • fitness • tafeltennis •
biljart • glasbodemboot • waterski • snorkelen •
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kajakken • windsurfen • waterfietsen • stand-up
paddle • fietsen (3u per verblijf ) • dag- en
avondanimatie Tegen betaling: • Spa: massages
en schoonheidsbehandelingen • catamaran •
waterski • kitesurfen • surfen • vissen • in de
omgeving: paardrijden ca. 1 km KINDEREN
• Gratis: • speeltuin • The Kite Flyers Club (4
t/m 11 jaar, 09:00-19:30) met zwembad Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle luxueuse
suites in koloniale stijl beschikken over
massagebad, douche, haardroger, satelliet-tv,
iPod®dockingstation, Illy®-koffiemachine, wifi,
telefoon, strijkijzer en -plank, sofabed, minibar,
kluisje, airconditioning, butlerservice, terras
of balkon • junior suites (65 m²), gelijkvloers
of 1ste verdieping, tuinzicht of gedeeltelijk
zeezicht • junior suite beachfront (75 m²),
1ste verdieping met balkon of gelijkvloers met
directe toegang tot het strand • Manor House
Spa Suites (146-214 m²), in het hoofdgebouw,
spafaciliteiten in de badkamer • Beachfront
Grand Suite (100 -152 m²), 1ste verdieping
met balkon, of gelijkvloers met directe toegang
tot het strand PRIJS • vanaf € 254 pp/nacht in
kamer en ontbijt

LUX* Le Morne Resort & Villas
star star star star star
Dit fantastische en uiterst cosy hotel van
de LUX* keten kent een schitterende
ligging: direct aan het prachtige
witte zandstrand, aan de voet van de
majestueuze berg Le Morne. Omgeven
door een tropische tuin ontdekt u hier
een waar paradijs. De 5 zwembaden
en het wellnesscentrum zorgen voor
de nodige ontspanning en met 3
uitstekende restaurants komt u hier
niets tekort. Indien gewenst is allinclusive mogelijk en dat ook de service
hier van gerenommeerde LUX* kwaliteit
is, spreekt uiteraard voor zich. Alle bars,
restaurants en kamers ondergingen een
volledige en uiterst geslaagde renovatie
in 2020-’21.
Droomstrand • All Inclusive •
Honeymoon • Wellness • Watersport •
Moment met twee • Design
Hotelcode: HMRU005

• Le Morne

LIGGING • gelegen aan het prachtige
zandstrand van Le Morne • aan de voet van het
Le Morne gebergte (UNESCO) • ca. 56 km van
de luchthaven en Port Louis FACILITEITEN •
149 kamers en suites • volledig gerenoveerd in
2020-‘21 • gratis wifi in het hele hotel • 5 mooie
zwembaden in een uitgestrekte tuin langs het
strand (waarvan 1 in de Spa) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • gratis parking • Tegen betaling: • LUX*
boetiek • kapper • wasserijservice • verpleegpost
RESTAURANTS EN BARS • uitstekend ontbijten dinerbuffet en à-la-carte lunch in restaurant
‘The Kitchen’ (met interactieve show cooking)
• 2 à-la-carte restaurants: romantische ‘East’
vlakbij het strand (gastronomisch Thais; diner)
en ‘The Beach’ (internationaal; lunch en diner)
• ‘The Bar’ (met snacks), ‘VIK’s’ (strandhut
met lokale dranken), ‘Maison LUX*’ (theeen koffiespecialiteiten), ‘ICI’ (artisanaal ijs) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • ‘LUX* Me Spa’: hamam, sauna, infinity
zwembad • fitness • beachvolley, tafeltennis,
petanque • tennis • live entertainment (o.a.
dans, DJ, orkest) • watersporten: stand-up
paddle, waterski, waterfietsen, snorkelen,
zeilen, kajakken, windsurfen, glasbodemboot
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• ‘LUX* Me Spa’: 8 treatment
rooms, buitenpaviljoen, manicure en talloze
massage en schoonheidsbehandelingen •
mountainbiken • duiken, diepzeevissen •
exclusieve excursies per 4x4 naar Le Morne
(zoals ‘Sunset Apero’) • in de omgeving:
golf KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad •
miniclub ‘PLAY’ (3 t/m 11 jaar, 09:30-17:00 &
18:30-21:45) met uitgebreid aanbod activiteiten
LOGIES • alle prachtig vernieuwde kamers in
een warme en minimalistische stijl hebben een
badkamer (bad, douche, haardroger), dressing,
flatscreen-tv, LUX*-koffieapparaat®, telefoon,
zithoek, Tropical Bar (personaliseerbare
minibar), kluisje, airconditioning en balkon
of terras • Superior kamers (42 m²) op het
gelijkvloers of 1ste verdieping met tuinzicht •
Junior Suites (52 m²) op het gelijkvloers of 1ste
verdieping met zeezicht • Junior Suites Sunset
(46 m²) op de 1ste verdieping met zeezicht •
Junior Suites Prestige (63 m²) op het gelijkvloers
met buitendouche en ruim terras met ligstoelen
en toegang tot de tuin en zeezicht • Junior Suites
Ocean (57 m²) op het gelijkvloers met jacuzzi
en ruim terras met ligstoelen en zeezicht ALL
INCLUSIVE • mits toeslag PRIJS • vanaf € 138
pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen betaling:
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Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
star star star star star
Dit tropische resort in koloniale stijl
ligt op het schiereiland Le Morne op
Mauritius. De locatie is fantastisch:
tussen de palmbomen aan de voet van
het Le Morne-gebergte en een 7 km
lang zandstrand. Het hotel biedt enkel
suites en villa’s, waarvan de Zen Suites
zich situeren in een apart gedeelte,
uitsluitend voor volwassenen, met
apart privéstrand, dagelijkse lunch
en selectie dranken inbegrepen. Daar
verblijft u romantisch aan het strand
met een geweldig uitzicht over de zee en
tropische tuinen. Verder biedt het hotel
een uitmuntende spa, een ruime keuze
aan restaurants en een kitesurfschool.
U heeft ook toegang tot alle facilteiten
van buurhotel Paradis, waaronder de
gelijknamige golfbaan.
Excellente service • Fijnproevers •
Moment met twee • Mooi strand • Wellness
Hotelcode: HMRU023
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• Le Morne

LIGGING • rustig gelegen aan de voet van de
berg Morne Brabant • direct aan zandstrand
tegenover de turkooisblauwe lagune • naast het
zusterhotel Paradis Golf Resort & Spa • ca. 13 km
van Chamarel • ca. 45 km van de hoofdstad
Port Louis • ca. 70 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 208 suites onderverdeeld in
individuele bungalows met 2 of 3 verdiepingen
en 3 villa’s • wifi in het hotel • hoofdzwembad en 5
intieme zwembaden verspreid over de tropische
tuin • gratis ligbedden, matrasjes en handdoeken
aan het zwembad en strand • lounge met douches
voor vroege aankomst of laat vertrek • toegang
tot alle faciliteiten van het Paradis Beachcomber
Golf Resort & Spa (met gratis shuttle) • Tegen
betaling: • boetieks • kapper • wasserijservice
•
verpleegpost
in
buurhotel
Paradis
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
‘L’Harmonie’ voor ontbijt- en dinerbuffet • 3
à-la-carte restaurants: ‘La Plage’ (lunch en diner
(1x per week naargelang het seizoen)), ‘Dina’s’
(Mauritiaanse keuken, 6 avonden per week),
‘Umami’ (Japans geïnspireerd, 6 avonden per
week) • 2 bars: ‘Mahogany’ open van 10:00-01:00,
‘Butik Bar’ (strandkiosk en bar) • roomservice
van 06:30-23:30 • toegang tot de restaurants van
het hotel Paradis Golf Resort & Spa SPORT EN
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ONTSPANNING • Gratis: • ‘Spa Beachcomber’:
2 sauna’s, 2 hamams, verwarmbaar zwembad
• fitnesscenter • pétanque • tennis : 3 courts
(tennisballen €) • tafeltennis • voetbal •
joggingparcours • aquagym • watersporten
beschikbaar in Paradis: waterski, windsurfen,
zeilen, catamaran, glasbodemboot, snorkelen,
waterfiets, stand-up paddle, wakeboard • dag- en
avondanimatie : kooklessen, zwembadspelletjes,
livemuziek, traditionele dans, dj-avonden
Tegen betaling: • ‘Spa Beachcomber’: massages,
schoonheidsbehandelingen, yoga • privélessen
• kitesurf en duiken • mountainbike • in
de omgeving: paardrijden, golf in Paradis
KINDEREN • Gratis: • miniclub voor kinderen
van 3 tot 11 jaar • een speeltuin voor de kinderen
• creatieve en educatieve workshops Tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • alle zeegerichte suites
liggen verspreid over verschillende clusters (met
2 tot 4 suites) in de tuin en beschikken over bad,
douche, haardroger, satelliet-tv, wifi, telefoon,
strijkijzer en -plank, minibar (€), airconditioning,
balkon of terras • keuze uit (zen) juniorsuites (65
m²) en (zen) senior suites (115 m²), eveneens
mogelijk als beachfront, evenals 2 slpk family
suites en drie 3 slpk villa’s PRIJS • vanaf € 200
pp/nacht in kamer en ontbijt

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
star star star star star
Dit luxueuze resort situeert zich in
een tropische tuin aan het strand,
met op de achtergrond de berg Le
Morne Brabant, ingeschreven op
de UNESCO werelderfgoedlijst.
Door de idyllische omgeving en
breed scala aan sportfaciliteiten is
het een favoriete bestemming van
sport- en natuurliefhebbers. Zo kunt
u er fitnessen, tennissen, wind- en
kitesurfen, zeilen, volleyballen en golfen
op een van de mooiste 18-holes par 72
golfparcours van het zuiden. Bovendien
heeft u toegang tot alle faciliteiten van
buurhotel Dinarobin Beachcomber.
Droomstrand • Golf • Familie •
Watersport • Villa
Hotelcode: HMRU022

• Le Morne

LIGGING • rustig gelegen op het schiereiland Le
Morne • direct aan een langgerekt poederzacht
zandstrand • naast het zusterhotel Dinarobin
Beachcomber Golf Resort & Spa • ca. 13 km
van Chamarel • ca. 45 km van Port Louis • ca.
70 km van de luchthaven FACILITEITEN • 320
kamers en suites en 13 villa’s • wifi in het hotel
• tropische tuin • zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • lounge met douches voor vroege
aankomst of laat vertrek • toegang tot alle
faciliteiten van het Dinarobin Beachcomber Golf
Resort & Spa (met gratis shuttle) • Tegen betaling:
• boetieks, juwelier • helipad • wasserijservice
• verpleegpost RESTAURANTS EN BARS •
hoofdrestaurant ‘Le Brabant’ voor ontbijtbuffet,
lunch en dinerbuffet • 3 à-la-carte restaurants:
‘La Palma’ (mediterraan; lunch en diner, snacks
in de namiddag), ‘Blue Marlin’ (ontbijt, lunch
en diner; menu langouste op maandag- en
donderdagavond), ‘La Ravanne’ (Mauritiaanse
keuken onder de sterren, 6 avonden per week
geopend) • 4 bars: ‘Paradis Bar’, ‘Blue Marlin Bar’,
‘La Ravanne Bar’ (strandkiosk en rumbar), ‘Golf
Club Bar’ • roomservice van 06:30-23:00 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
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yoga, stoombad (16+), ontspanningszone met
zwembad • fitnesscenter (Technogym) • aerobic
• tennis (6 courts, verlicht, tennisballen (€)) •
tafeltennis • voetbal • petanque • beachvolleybal
• joggingparcours • watersporten: waterski,
glasbodemboot, windsurfen, zeilen, snorkelen,
waterfietsen, kajakken, stand-up paddle, aqua
gym, wakeboard • dag- en avondanimatie Tegen
betaling: • wellnesscenter: massages, kapsalon •
privélessen • duiken, kitesurf • Paradis Golf Club
(18 holes par 72), golf academy • bevoorrechte
toegang tot de golfparcours van Mont-Choisy-Le
Golf KINDEREN • Gratis: • miniclub van 3 t/m
11 jaar met kinderzwembad, speeltuin met
springkasteel, activiteitenprogramma, creatieve
workshops, restaurant uitgerust met kleine
tafels en stoelen • Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle zeegerichte kamers en suites, in
bungalows van 2 of 3 verdiepingen, beschikken
over badkamer met bad, douche, haardroger,
flatscreen tv, wifi, telefoon, minibar (€), water,
thee, koffie aangeboden, kluisje, airconditioning
en balkon of terras • de suites en villa’s
genieten van een Nespresso® apparaat alsook
voorbehouden ligstoelen en parasol op het strand
PRIJS • vanaf € 182 pp/nacht in kamer en ontbijt
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Royal Palm Beachcomber Luxury
star star star star star
Dit palace hotel, lid van ‘Leading Hotels
of the World’, ligt aan de lagune van
Grand Baie, omzoomd door een parelwit
strand. Het wordt beschouwd als één
van de meest prestigieuze adressen van
Mauritius. Ondanks die exclusieve opzet
is het een heel warm en persoonlijk hotel
gebleven dat rust en sereniteit uitstraalt.
Van de Spa Beachcomber - The Art of
Wellness, een echte parel, tot de drie
klasserestaurants met verfijnde keuken
en de diversiteit aan watersportopties:
het is een fantastisch toevluchtsoord
om de pauzeknop even helemaal in te
drukken en te herbronnen.
Grand Luxe • Droomstrand •
Excellente service • Honeymoon •
Moment met twee • Mooi strand •
Wellness • Watersport • Butlerservice •
Familie • Fijnproevers • Kleinschalig
Hotelcode: HMRU026
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• Grand Baie

LIGGING • gelegen aan de zonnigste kust van
het eiland langs een poederzacht wit zandstrand,
beschut van de wind • ca. 1,5 km van het centrum
van Grand Baie, de Bazar en Sunset Boulevard
met winkeltjes • ca. 25 km van Port Louis • ca.
75 km van de luchthaven FACILITEITEN • 69
suites • 1 lift • wifi in het hele hotel • salonruimte
• lounge voor vroege aankomst en laat vertrek •
sigaarlounge • conciërge • tuin • zonneterrassen
• 3 verwarmbare zwembaden • gratis ligbedden,
matrasjes en handdoeken aan het zwembad en
op het strand • Tegen betaling: • exclusieve boetieks •
kapper by Leonor Grey • barbier • wasserijservice
• doktersservice op aanvraag RESTAURANTS
EN BARS • signature restaurant ‘La Goélette’
met panoramisch zicht over de baai voor het
ontbijt (buffet/à la carte) en het diner à la carte
• ‘Le Bar Plage’ in de schaduw van een badamier
(lunch en diner à la carte), ‘La Brezza’, Italiaanse
Trattoria tegenover de lagune (diner), ‘Royal
Grill’, elke donderdag dinerbuffet op het strand
• 3 bars: ‘The Bar’, ‘Le Bar Plage’ en ‘La Cave à
vin’ voor een degustatie van wijn met een selectie
aangepaste tapas • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • ‘Spa Beachcomber’:
18 behandelingskamers, yoga, meditatie, 2
sauna’s, 2 stoombaden • fitness, pilates, Kinesis
en Power Plate • tennis (3 courts) • squash •
tafeltennis • petanque • darts • watersporten:
waterski,
windsurfen,
kajakken,
zeilen,
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glasbodemboot, snorkelen, stand-up paddle,
wakeboarden • elke avond live muziek van
19:00-00:00 Tegen betaling: • ‘Spa Beachcomber’:
schoonheidsbehandelingen, reiki, Qi-Gong,
ayurveda, acupunctuur • privélessen • duiken
• bootuitstappen • in de omgeving: golf MontChoisy ca. 7 km KINDEREN • Gratis: • miniclub
‘Ti Royal’ van 3 t/m 11 jaar, 09:00-23:00 •
origineel activiteitenprogramma Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle zeer smaakvol en
elegant ingerichte suites zijn naar zee gericht
en beschikken over bad, douche, haardroger,
dressing, satelliet-tv, dvd-speler op aanvraag,
wifi, telefoon, zithoek, minibar (gratis water,
bier en frisdranken), koffie- en theefaciliteiten,
kluis, airconditioning, balkon of terras • de
6 signature suites en de royal suite genieten
van een butlerservice • Junior Suite (60 m²),
intiem cocon met zicht op de tropische tuin en
de lagune • Ocean Suite (125 m2), apart salon,
dubbel terras, tegenover de oceaan • Tropical
Suite (85 m²), op de eerste verdieping, privétrap
die vanop het terras rechtstreeks leidt naar het
strand • Palm Suite (105 m²), op het gelijkvloers,
ruim met geïntegreerde woonkamer • Signature
Suites : Penthouse - Suite île D’Ambre (195 m²),
Suite Crystal Rock, Suite Coin de Mire, Suite îlot
Gabriel (260 m²), Romances Suites (125m²) •
Royal Suite (385 m²), op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 415 pp/nacht in kamer en ontbijt

LUX* Grand Baie Resort & Residences
star star star star star
Welkom in het nieuwste top luxe hotel
van de gereputeerde LUX* keten. Een
toonbeeld van moderniteit, gelegen
aan het meest begeerde strand aan de
noordkust van Mauritius, dat hoofden
doet omdraaien en harten doet omslaan.
LUX* Grand Baie herdefinieert de codes
van luxe en nodigt u uit om te genieten
van het rustige ritme van het leven op
de eilanden. Dit elegante boetiekhotel
is, net als de badplaats waaraan het
zijn naam ontleent, betoverend en
opwindend. De ongeëvenaarde culinaire
scène, de adembenemende rooftop en de
ultramoderne spa nodigen u uit om ten
volle van elk moment te genieten.
Centrale ligging • Design • Droomstrand •
Excellente service • Gourmets •
Honeymoon • Moment met twee •
Privézwembad • Rooftopbar
Hotelcode: HMRU025

• Grand Baie

LIGGING • gelegen aan een prachtig
zandstrand • in het centrum van Grand Baie •
ca. 72 km van de luchthaven FACILITEITEN •
116 suites, villa’s en residences • gratis wifi in
het hele hotel • 3 zwembaden waaronder 22
m lang infinity zwembad (in de schitterende
rooftop ‘Bisou’ (1190 m²) met bar en restaurant)
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en het strand • discotheek ‘Club Ai
KISU’ (do-zat) • LUX* Boutique en kunstgalerij
• gratis parking • Tegen betaling: • kunstgalerij
LUX* • LUX* boetiek • wasserijservice •
doktersservice RESTAURANTS EN BARS •
à-la-carte ontbijt in restaurant ‘Beach Rouge’ •
3 à-la-carte restaurants: fantastische bohemian
chic ‘Beach Rouge’ aan het strand (mediterraans
met vegetarische en vegan opties, lunch en
diner), rooftop ‘Bisou’ (tapas met Europese
en Zuid-Amerikaanse invloeden en ‘Ai Kisu’
(hedendaagse Aziatische gastronomie, diner) •
bars: ‘Beach Rouge’ met 3 bars (aan strand &
zwembad), ‘Maison LUX*’ in Italiaanse stijl
(met o.a. patisserie en koffiespecialiteiten),
‘ICI’ (artisanaal ijs) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • LUX* Me
Spa: hamam, verwarmd zwembad, ice room,
zwembad voor ontspanning • uitstekende
fitness met Technogym uitrusting en juice
bar, extra rooftop buitengedeelte van 350 m²
• cycling studio • aquagym • watersporten:
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windsurfen, waterfietsen, kajakken, snorkelen,
hobby cat, stand-up paddle Tegen betaling: •
schitterende ‘LUX* ME SPA’ (1625 m²) op drie
niveaus: o.a. pedicure (by Bastien Gonzalez),
kapsalon, barbier, 8 treatment rooms, hamam,
sauna, experience douches, relaxatie zwembad
en massages • talloze groepslessen (o.a. pilates,
yoga, meditatie, spinning) • duiken, catamaran,
waterski, diepzeevissen • omgeving: kite surf en
golf (o.a. 18 holes Mont Choisy) KINDEREN •
Gratis: • ‘PLAY’ miniclub (3 t/m 11 jaar, 09:0022:00) met talloze activiteiten • ‘STUDIO17’
teensclub (12 t/m 17 jaar, 09:00-22:00)
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
schitterende, riante en hedendaagse kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
dressing, Nespresso-apparaat®, airconditioning,
kluisje, flatscreen tv, wifi, minibar (€) en balkon
of terras • de residences en penthouses zijn
van het hotel gescheiden door een kustweg en
hebben privézwembad (verwarmbaar) • LUX*
Juniorsuites (65 m²) op het gelijkvloers, 1ste
of 2de verdieping • 2 slpk LUX* Residences
(180 m²) op de 1-3de verdieping met 2 kamers, 2
badkamers, living en ruim terras • 3 slpk LUX*
Penthouses (325 m²) op de 3de verdieping met
3 kamers, 3 badkamers, living, butlerservice en
ruim terras met barbecue • 2 slpk duplex LUX*
Villas (240 m²) eveneens mogelijk PRIJS • vanaf
€ 244 pp/nacht in kamer en ontbijt
MAURITIUS | NOORDWESTKUST

20 Degrés Sud - Relais & Châteaux
star star star star star
20 Degrés Sud, een echte oase van
exclusiviteit op Mauritius, is een
boetiekhotel met slechts 36 kamers en
suites en het enige ‘Relais & Châteaux’
op Mauritius. Aan het zicht onttrokken,
achter een grote eikenhouten poort,
verscholen in een oud kokospalmbos
aan zee, ligt één van de best bewaarde
geheimen van Mauritius: het 20 Degrés
Sud Hotel. Het eerste karaktervolle,
kleinschalige hotel op het eiland dat
u de luxe en uitmuntendheid van een
vijfsterrenhotel biedt in een exclusief
en gezellig kader met de afmetingen
van een charmant hotel en een prachtig
uitzicht op Coin de Mire! De eigenaar
van dit hotel is een Belg.
Adults only • Authentiek •
Centrale ligging • Kleinschalig •
Mooi strand • Moment met twee

LIGGING • idylische ligging aan een
zandstrandje uitgevend op de baai van Grand
Baie • ca. 3 km van Grand Baie • ca. 20 km
van Port Louis • ca. 70 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 36 kamers en suites • kinderen
jonger dan 12 jaar niet toegelaten • gratis wifi
in het hele hotel • volledig gerenoveerd in
2020 • mooi zwembad met houten terras deck
(verwarmd tot 28°C) • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het strand •
ponton en eigen boot M/S Lady Lisbeth (oudste
motorboot van Mauritius) • gratis boottransfers
naar Grand Baie (4x per dag naargelang het
weer, behalve zon- en feestdagen) • bibliotheek
• gratis parking • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘L’Explorateur’ • à-la-carte restaurant
‘L’Explorateur’ (lokale en exotische keuken,
lunch en diner) met live music (3x per week)
• ‘La Voile’ strandbar (met lichte maaltijden) •
‘M/S Lady Lisbeth’ met unieke gastronomische
diner cruises in Grand Baie (max 8 couverts)

Hotelcode: HMRU015
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• Grand Baie
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • yoga • aquagym • mountainbiken •
windsurfen, kajakken, laser, snorkelen, Hobie
cat en paddle Tegen betaling: • ‘Secret Spa’: 3
treatment rooms, zwembad, hamam, massages
en schoonheidsbehandelingen • kite surf,
duiken, diepzeevissen en boottochten LOGIES
• alle uiterst stijlvolle, koloniale en romantische
kamers beschikken over een bad, douche
(sommigen met buitendouche), haardroger,
Nespresso-apparaat®, airconditioning, kluisje,
flatscreen tv, wifi, minibar (€) en balkon of terras
• Charme kamers (25 m²) op het gelijkvloers
of 1ste verdieping met tuinzicht • Beachfront
kamers (35-50 m²) op het gelijkvloers of 1ste
verdieping met zeezicht • suites (50 m²) op het
gelijkvloers of 1ste verdieping met zeezicht •
suites Australes (80-100 m²) op het gelijkvloers
of 1ste verdieping met privé zwembad of jacuzzi
en zeezicht • Secret Suite (110 m²) duplexkamer,
privézwembad en jacuzzi, tuinzicht PRIJS •
vanaf € 191 pp/nacht in halfpension

The Oberoi Beach Resort, Mauritius
star star star star star
The Oberoi Beach Resort, Mauritius is
één van de beste hotels in Mauritius,
direct gelegen aan een wit zandstrand
van het zeereservaat Turtle Bay. Verspreid
over 8 hectare weelderige tropische
tuinen, biedt het een adembenemend
uitzicht op de zonsondergang en een
hemel vol met sterren ‘s nachts. Prachtige
accommodatie in Balinese en Afrikaanse
stijl met traditionele rieten daken en
villa’s met een volwaardig zwembad. Al
even unieke restaurants met authentieke
creoolse en internationale gerechten en
een dagelijks activiteitenprogramma
‘Touching Senses’, ontworpen om
de gasten unieke, gastronomische
en kleurrijke ervaringen te geven die
Mauritius te bieden heeft. Dit alles
aangevuld met een warm onthaal en een
onberispelijke service!
Villa • Wellness • Fijnproevers •
Moment met twee • Privézwembad •
Tennis • Watersport • Authentiek
Hotelcode: HMRU016

• Pointe aux Piments

LIGGING • rustig gelegen aan het strand met
zicht over de baai van Turtle Bay • ca. 15 km
van Port Louis • ca. 63 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 71 pavilions en villa’s • gratis
wifi in het hele hotel • adults-only zwembad en
familiezwembad • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en het strand •
gratis parking • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
‘The Restaurant’ • 3 à-la-carte restaurants:
‘The Restaurant’ (internationaal, Aziatisch
en Mauritiaans; diner), ‘On The Rocks’ aan
het zwembad (lichte maaltijden, salades, grill,
lunch en diner), ‘The Gunpowder Room’
een voormalige 18de eeuwse opslagplaats
van buskruit (max 12 personen, Mauritiaans,
diner, maa-vrij) en het unieke ‘Herb Trail’
(4-gangendiner in de moestuin; zat & zon)
• bars: ‘The Bar’ degustatie van cocktails,
champagne, uitgelezen wijnen, lokale rum met
zicht op de oceaan • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis (2
courts) • fietsen ter beschikking • uitgebreide
activiteitenkalender op vaste tijdstippen (o.a.
diverse initiaties, kooklessen, rum tastings,
wandelingen,
snorkelen
kajaktochten,
sterren kijken, stretching, meditatie, yoga, Tai
Chi) • watersporten: waterfietsen, waterski,
wakeboarden, windsurfen, kajakken, snorkelen,
hobie cat, stand-up paddle, glasbodemboot
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• exclusieve ‘The Oberoi Spa’:
ruime keuze oosterse en Indische massages
en schoonheidsbehandelingen • duiken
KINDEREN • Gratis: • miniclub ‘The Hub’ (4
t/m 11 jaar) met talloze activiteiten • verwarmd
zwembad Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alle uiterst ruime en luxueuze pavilions en
villa’s in Afrikaanse en Balinese stijl beschikken
over een prachtige badkamer (verzonken
bad, douche, haardroger), dressing, zithoek,
Nespresso®-apparaat, airconditioning, kluisje,
flatscreen tv (met Netflix), wifi (gratis), minibar
(€) en ruim terras • Luxury Pavilions (70 m²) met
ruim terras met tuin- en zeezicht • Luxury Villas
(70 m²) met ruime ommuurde privé tuin en ruim
terras met overdekt eetgedeelte, met of zonder
privé zwembad • Premier Villas (70 m²) gelegen
vlakbij de zee, met half ommuurde privé tuin en
privé zwembad en zeezicht • 2 slpk Luxury Villas
(140 m²) bestaande uit 2 villas (één met king en
één met twin bedden) verbonden via de privé
tuin, met privé zwembad • Presidential Villa
(85 m²) met aparte slaapkamer, living, ruime
tuin en 11 m lang privé zwembad en zeezicht
• Royal Villa (85 m²) met ruim terras met privé
zwembad van 55 m² en zeezicht • unieke 3 slpk
Royal Villa (225 m²) met ruime tuin met privé
zwembad en zeezicht • alle privé zwembaden
zijn verwarmbaar PRIJS • vanaf € 269 pp/nacht
in kamer en ontbijt
Tegen betaling:
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Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
star star star star star
Er zijn maar weinig plekken waar de
zonsondergang zo mooi is als hier. Met
zijn wit zandstrand, turquoise lagune en
tropische tuin van 35 hectare is dit hotel
een droomlocatie voor families, koppels
en honeymooners. Dit is waarschijnlijk
het hotel met de meeste waterpartijen
op het eiland. Hoewel er verschillende
zwembaden verspreid liggen over
de tuin, kan u er ook voor opteren te
verblijven in een villa of beachfrontsuite
met privézwembad. Daarnaast biedt
het hotel een waaier aan sport- en
ontspanningsactiviteiten. Van een
indrukwekkende spa en 6 restaurants
met klinkende namen tot diverse
tennisvelden, een vlakbijgelegen golfclub
en duikacademie: verveling staat niet in
het woordenboek van dit hotel.
Mooi strand • Privézwembad • Villa
• Watersport • Moment met twee •
Honeymoon • Tennis • Familie • All Inclusive
Hotelcode: HMRU013
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• Trou Aux Biches

LIGGING • gelegen langs een prachtig 2 km
lang zandstrand aan de Noordwestkust • ca. 8
km van Grand Baie • ca. 20 km van Port Louis
• ca. 66 km van de luchthaven FACILITEITEN
• 306 suites en 27 villa’s met 2 of 3 kamers
• wifi in het hele hotel • zonneterrassen • 7
zwembaden verspreid over de tropische tuin
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en het strand • Tegen
betaling: • boetieks, juwelier • wasserijservice
• verpleegpost RESTAURANTS EN BARS •
hoofdrestaurant ‘L’Oasis’, ontbijtbuffet, lunch
en dinerbuffet (internationale keuken of fusion
volgens programma) • 5 à la carte restauants : ‘La
Caravelle’, ontbijtbuffet, lunch en diner (verfijnde
Mauritiaanse keuken), ‘Il Corallo’, diner 6x/week
(Italiaans), ‘Le Deck’ voor een pizza ‘s middags
en zeevruchtspecialiteiten ‘s avonds (6x/week),
‘Blue Ginger’, diner (Aziatische fusionkeuken,
6x/per week), ‘Mahiya’, diner (Indisch, 6x/week)
• 2 bars: ‘La Caravelle’ bar en ‘L’Oasis Bar’ SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter
met 17 massagekamers, zwembad, 2 sauna’s,
2 hamams, ontspanningszone • fitnesscenter
(16+), Technogym, aerobic, spinning • tennis: 6
courts (tennisballen €) • tafeltennis • petanque
• beachvolleybal • aquagym • watersporten:
waterski, windsurfen, zeilen, glasbodemboot,
snorkelen, kajakken, waterfietsen, hobie
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cats, stand-up paddle, wakeboard • dag- en
avondanimatie : kooklessen, zwembadspelletjes,
livemuziek, traditionele dans, dj-avonden Tegen
betaling: • duiken (vanaf 10 jaar) • diepzeevissen
• privélessen • tennisinstructeur • golf:
bevoorrechte toegang tot Paradis Golf Club
en Mont Choisy Le Golf (18 holes par 72),
green fee, golfcart en transfer KINDEREN •
Gratis: • miniclub voor kinderen van 3 tot 11
jaar • speeltuin met zwembad • creatieve en
educatieve workshops • tijdens weekdagen gratis
babysitservice van 13:00-16:00 voor peuters van 1
tot 2 jaar • maaltijden voor baby’s beschikbaar op
aanvraag • Teens club voor tieners van 12 tot 17
jaar, met dagelijkse activiteiten zoals snorkelen,
tennistornooi, etc. Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle moderne en ruime suites (min.
63 m²) zijn ondergebracht in individuele
bungalows verspreid over de tropische tuin en
beschikken over badkamer met bad, douche,
haardroger, satelliet-tv, wifi, minibar (€),
kluisje, airconditioning, terras of balkon • met
uitzondering van de junior suites en bepaalde
family suites zijn alle suites voorzien van een
buitendouche • keuze uit diverse juniorsuites,
(senior) beachfront suites met privézwembad,
2-bedroom family suites en villa’s met 2 of 3
slaapkamers PRIJS • vanaf € 168 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Paradise Cove Boutique Hotel
• Anse la Raie

star star star star star
Als u helemaal zeker wil zijn van rust
en ontspanning, kiest u voor dit unieke
boetiekhotel, dat rond een lagune en in
een mooie tropische tuin van 3 hectare
gelegen is. De unieke en bevoorrechte
omgeving biedt een panoramisch
uitzicht op de vijf noordelijke eilanden.
Dit hotel met slechts 75 kamers laat
enkel gasten toe vanaf 18 jaar om
een verblijf in alle rust en privacy te
garanderen. De ‘Love Nests’, echte
liefdesnestjes met strodak aan zee,
bieden een adembenemend uitzicht.
Bovendien onderging het hele hotel een
uiterst geslaagde renovatie in 2019. Voor
een op en top romantisch verblijf!
Tuin • Watersport • Moment met twee •
Honeymoon • Adults only • All Inclusive •
Wellness • Tennis
Hotelcode: HMRU003

LIGGING • rustig gelegen aan mooie lagune met
zandstrand • ca. 5 km van het centrum van Grand
Baie met winkels, restaurants en bars • ca. 30 km
van Port Louis • ca. 80 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 75 kamers en suites met zicht
op de kreek • volledig gerenoveerd in 2019 • gratis
wifi in het hele hotel • 3 prachtige zwembaden
(waarvan 2 met zeewater en 1 (verwarmbaar)
infinity zwembad) • zandstrand aan de lagune,
verschillende ‘love nests’ met veel privacy langs
de zee • mooie tuinen • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • lounge voor vroege aankomsten en late
vertrekken • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘The Dining
Room’ • 4 à-la-carterestaurants: ‘The Dining
Room’ (hedendaags Mauritiaans; hoofdgerecht
met live showcooking; diner), ‘XO’ (sushi en
gezonde keuken; diner), ‘The Cove’ (zeevruchten;
• diner), ‘Peninsula’ (tapas en food sharing;
lunch en diner) • 4 bars: ‘STAY’ (met lichte
maaltijden), ‘Tea Bar’, ‘Peninsula’ en ‘Beach
Bar’ • roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • yoga • fietsen • petanque •
tennis (2 courts) • watersporten: windsurfen,
waterfietsen, kajakken, hobie cat, snorkelen,
stand-up paddle, glasbodemboot • live muziek
(elke avond) Tegen betaling: • Spa ‘Cinq Mondes’:
6 treatment rooms (waarvan 1 kiosk aan het
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strand), kapsalon, hamam, zwembad, massages
en schoonheidsbehandelingen • kite surf (ION
Club), diepzeevissen, duiken • catamaran cruises
• kooklessen LOGIES • alle volledig gerenoveerde
en romantische kamers beschikken over een
totaal vernieuwde en ruimere badkamer (dubbele
douche, haardroger), dressing, airconditioning,
kluisje, minibar (€), koffie- en theefaciliteiten,
flatscreen-tv, wifi en balkon of terras met
lagune zicht • Deluxe Premium kamers (45 m²)
gelegen op de 1ste of 2de verdieping • Junior
Suites (51 m²) gelegen op het gelijkvloers of 1ste
verdieping met ruime zithoek • Junior Suites
Prestige (54 m²) op het gelijkvloers, met bad
en aparte douche • Senior suites (98 m²) op het
gelijkvloers, met aparte slaapkamer, ruime living,
jacuzzi bad en 2 terrassen met ligstoelen ALL
INCLUSIVE mits toeslag • ontbijtbuffet, lunch à
la carte, dinerbuffet of à la carte • dine around
in 3 restaurants • 1 x per week rumdegustatie •
afternoon tea 16:00-17:00 • snacks 12:00-15:00 •
een selectie van lokaal gebottelde alcoholische
dranken, water, frisdranken, fruitsappen, koffie
en thee, cocktails, selectie van 9 wijnen tijdens
de lunch en diner (geserveerd per glas), sterke
dranken (gin en rum) 08:00-23:30 • dagelijks
gevulde minibar: water, frisdranken, fruitsappen
en bier • 20 min. massage per persoon per verblijf
PRIJS • vanaf € 158 pp/nacht in halfpension
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LUX* Grand Gaube Resort & Villas
star star star star star
Het met pijn- en palmbomen omzoomde
LUX* Grand Gaube is een gedurfd
innovatief resort waar een ongedwongen
eclectische retro-chique sfeer heerst. De
golvende baaien, de turkooizen lagune
en de 2 stranden gaan er naadloos in
elkaar over en maken het tot een ideale
plaats voor een paradijselijk uitje.
Het biedt een overvloed aan sport- en
wellnessfaciliteiten en voldoende
ruimte voor dolce farniente aan één van
zwembaden of op het strand. In de vele
restaurants en bars geniet u van een
culinaire wereldreis.
Fijnproevers • All Inclusive •
Design • Honeymoon • Mooi strand •
Moment met twee • Familie • Tennis
Hotelcode: HMRU006

MAURITIUS | NOORDKUST

• Grand Gaube

LIGGING • gelegen op een privéschiereiland
• aan een lagune met 2 stranden • ca. 12 km
van Grand Baie • ca. 29 km van Port Louis • ca.
76 km van de luchthaven FACILITEITEN • 186
kamers, suites en villa’s • gratis wifi in het hele
hotel • 2 zwembaden (waarvan 1 verwarmbaar
en 1 adults-only in het aparte Banyan gedeelte)
• 2 stranden aan een kalme lagune, waarvan
1 voorbehouden voor volwassenen • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • tropische tuinen
• bioscoop • gratis parking • Tegen betaling: •
LUX* Boutique • helipad • doktersservice •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet in het uitstekende
restaurant ‘The Palm Court’ met verschillende
culinaire standen • 4 uitstekende à-la-carte
restaurants: ‘Creole Smokehouse’ (Creools,
adults only), ‘Inti’ (Zuid-Amerikaans), ‘Bodrum
Blue’ (Turks) en ‘Beach Rouge’ (mediterraans)
• bars: ‘The Palm Court Bar’, ‘BB’s’ (burgers),
originele ‘French Kiss Bar’, ‘Rum Treehouse’
(boomhut met 88 soorten Rum), ‘G&T 100
Club’ (exclusieve gin bar), ‘Cafe LUX*’ (met
koffiespecialiteiten) en ‘ICI’ (huisgemaakt ijs) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• uitstekende LUX* fitness met Technogym®
materiaal • aerobics • beachvolleybal, voetbal,
tafeltennis • tennis (4 courts) • padel (1 court) •
yoga, tai chi • watersporten: aquagym, waterski,
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kajakken, snorkelen, waterfietsen, windsurfen,
zeilen, paddleboard, glasbodemboot Tegen
betaling: • ‘LUX* Me Spa’: 12 treatment rooms,
sauna, hamam, jacuzzi, manicure, barbier,
kapsalon en ruime keuze aan massages en
schoonheidsbehandelingen • fietsen • duiken,
diepzeevissen, kitesurf, individuele waterski
tours en catamarancruises • golfpractice (6
holes) • in de omgeving: 18 holes golfterrein
Mont Choisy Golf Club (op 15 min) KINDEREN
• Gratis: • speeltuin • ‘PLAY’ (3 t/m 11 jaar 09:0022:00) met talloze activiteiten • activiteiten
voor tieners (12 t/m 17 jaar) Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle hedendaagse
en prachtig ingerichte kamers hebben een
bad (vanaf deluxe), douche, haardroger,
dressing (vanaf deluxe) flatscreen-tv, LUX*koffieapparaat®, telefoon, zithoek, minibar,
kluisje, airconditioning en zeegericht balkon of
terras • Superior kamers op het gelijkvloers of
1ste verdieping • Wellness Junior Suites (51 m²)
met talloze extra’s en uitrusting gericht op
gezondheid, adults only • Junior suites (56 m²)
met directe toegang tot het strand • Junior suites
Ocean (70 m²) op de tweede verdieping met
balkon en buitenbad • LUX* Suites (85 m²) en
Family Suites (85 m²) aparte kamer, living en 2
badkamers • Prestige Junior suites (75 m²) terras
met jacuzzi (+16 jaar) PRIJS • vanaf € 107 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Saint Denis
La Possession
Boucan Canot

La Réunion

Saint Gilles
Les Bains

Vulkanische landschappen, watervallen en valleien, regen- en
nevelwouden afgewisseld met vanille- en suikerrietplantages. Het
meest tropische stukje Europa vindt u in de Indische Oceaan.

RÉUNION

Sainte Anne

Saint-Leu

INDISCHE
OCEAAN

Saint-Pierre

Onze tips
De keuken van La Réunion is beïnvloed door
de Indiase, de Creoolse en de Afrikaanse
keuken. Er is geen betere manier om de
multiculturele achtergrond van het eiland te
ontdekken dan door de typische gerechten
van het eiland te proberen, zoals rougail.

Maak een wandeling en ontdek de door het
UNESCO-erkende keteldalen en pieken op
het eiland Reunion. Kies een pad en ga op
avontuur.

Probeer canyoning, een buitengewone
sensatie in een adembenemende omgeving.
Duizelingwekkende watervallen, glijbanen
en ziplines voor beginners tot gevorderden.
Steeds onder begeleiding van professionals.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Identiteitskaart of paspoort moet geldig zijn gedurende het volledige verblijf, incl. dag van terugreis (ook verplicht voor kinderen
(met foto)). • WANNEER BEZOEKEN La Réunion kent 2 seizoenen: de zuidelijke zomer van november tot april, met warm en vochtig klimaat en de
zuidelijke winter van mei tot oktober, droger met aangenaam klimaat aan de kust en gevoelig frissere temperatuur in de bergen. De beste reistijd is van
mei t/m december. Risico op cyclonen januari/februari. VLIEGTIJD ca. 11u • TIJDSVERSCHIL 3u later (winter) en 2u later (zomer) dan in België •
MUNT Euro, La Réunion is een Frans overzees departement. TAKSEN Ter plaatse dient een verblijfstaks betaald te worden: € 1.5 of € 2 per persoon per
nacht (afhankelijk van het hotel)
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La Réunion vanuit de lucht
Unieke ervaring
Als La Réunion het ‘eiland is met duizend gezichten’,

voet ontdekken is een beleving op zich, maar vanuit

dan biedt een helikoptervlucht u de kans om ze

de lucht krijgt de schoonheid ervan een heel andere

allemaal ineens te zien. Zelfs met alle trekkings,

dimensie. Dan maakt u op een geheel andere manier

hikes en mountainbiketochten in het achterhoofd,

kennis met het gebied.

is dit de meest bijzondere manier om de schoonheid
Een helikoptertocht neemt u 25 tot 55 minuten

van deze plek te ervaren.

mee in een vlucht over het eiland. Vanuit Saint-

Duizend gezichten in één blik

Gilles of Saint-Pierre vertrekt u richting de meest
spectaculaire plaatsen. U ziet het landschap

La Réunion is prachtig. De cirques van Cilaos, Mafate

variëren in verschillende tinten groen en geniet

en Salazie, de grote attractiepolen van het eiland,

van panoramische zichten op de ontelbare kraters,

staan niet voor niets op de lijst van UNESCO. Die te

watervallen, kliffen en dalen.
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7-daagse rondreis met huurwagen
Unieke ervaring
Van de afwisselende kustgebieden tot

Dag 3

Dag 6

het grillige, groene binnenland. Réunion

Na het ontbijt rijdt u naar de oostkust

Bezoek aan Cirque de Cilaos in de

schreeuwt om ontdekt te worden. Tijdens

en de Cirque de Salazie. U brengt er een

namiddag rijdt u naar het stadje

deze zevendaagse rondreis maakt u op

bezoek aan Hell-Bourg, beschouwd als

Saint Leu aan de kust, waar u de

uw eigen tempo kennis met het eiland.

één van de mooiste dorpjes van Frankrijk.

rest van de dag doorbrengt in het

U verblijft er in het hotel Sarana.

vijfsterrenboetiekhotel Blue Margouillat.

Aankomst op de luchthaven, waar u

Dag 4

Dag 7

verwelkomd wordt met de nodige uitleg.

U geniet van het ontbijt, waarna u

Vroeg in de ochtend rijdt u naar Piton

Vandaar rijdt u door naar Lodge Roche

het ongerepte zuiden van het eiland

Maïdo, een plateau in de Cirque de Mafate

Tamarin, ingekapseld in de prachtig

opzoekt. waarna u doorrijdt het centrum

dat u trakteert op een adembenemend

groene natuur aan de westkust.

van Saint-Pierre waar u verblijft in

uitzicht over de bergen en valleien.

Dag 1

Villa Belle.

Dag 2

Dag 8

Vrije verkenning van het westelijke deel

Dag 5

Vrije dag, waarbij een helikoptervlucht

van Réunion. Aanraders zijn Saint-

Vroeg in ochtend vertrekt u richting

over het eiland echt een aanrader is. Alles

Paul, Saint-Gillis en Dos D’Ane dat een

de vulkaan Piton de la Fournaise. Op

wat u de dagen voordien heeft gezien,

indrukwekkende uitzicht biedt over

uw weg passeert u o.a. de maanachtige

krijgt u nogmaals onder ogen. Nadien

Cirque de Mafate.

landschappen van Plaine des Sables.

vertrekt u naar de luchthaven, waar u de
auto inlevert en terug huiswaarts keert.
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LUX* Saint Gilles
star star star star star
Dit uitgestrekte hotel van de LUX*
keten is ongetwijfeld het beste resort
van het eiland en bevindt zich als enige
5* hotel direct aan één van de mooiste
stranden van het eiland waar u geniet
van een kalme lagune, omgeven door
een prachtig koraalrif. De eigentijdse
kamers liggen verspreid over 23 creoolse
villa’s in de schaduw van kokosbomen
en casuarina’s en hebben allen een
zee- en tuingericht balkon of terras. Een
echte aanrader voor zowel families als
koppels en de ideale uitvalsbasis voor
toeristische trekpleisters (Cilaos, Salazie
en Mafate) en activiteiten zoals duiken,
helikoptervluchten en diepzeevissen.
Natuurdecor • Authentiek •
Mooi strand • Tuin

• Saint-Gilles-les-Bains

LIGGING • directe toegang tot het mooiste
strand van het eiland • gelegen aan de westkust
van La Réunion • ca. 4 km van het centrum
van Saint-Gilles • ca. 50 km van de luchthaven
van Saint-Denis • ca. 40 km van de luchthaven
van Saint-Pierre FACILITEITEN • 174 kamers
en suites • wifi in het hele hotel • prachtige
tropische tuin van 7 ha • groot zwembad
(1100 m²) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en het strand
• gratis parking • Tegen betaling: • boetiek •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt- en dinerbuffet in restaurant ‘La Cuisine’
met thema avonden • 2 à-la-carte restaurants:
‘Orangine’ (gastronomisch, diner) en ‘La Plage’
aan het strand met mooi terras (lokale keuken en
grill, lunch en diner) • ‘Café LUX*’ met ruime
keuze aan koffiespecialiteiten • ‘Le Bar’ aan het
zwembad met lichte maaltijden en snacks (lunch)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • beachvolleybal, petanque,
tafeltennis • tennis (1 court, tennisballen €)

Hotelcode: HRUN001
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Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
diepzeeduiken, duiken, jetski en bootexcursies
• mountainbike • talrijke excursies en
helikoptertours KINDEREN • Gratis: • kids
club ‘PLAY’ (3 t/m 11 jaar, tijdens Franse
schoolvakanties en weekends) Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers liggen
verspreid over verschillende creoolse villa’s in
de weelderige tuin en hebben een badkamer
(bad, haardroger), airconditioning, kluisje,
minibar (€), thee- en koffiefaciliteiten, flatscreen
tv, wifi (gratis), minibar (€) en terras • superior
kamers (34 m²) gelegen op het gelijkvloers met
tuinzicht • deluxe kamers (36 m²) gelegen op de
1ste verdieping met zeegericht balkon • junior
suites (46 m²) gelegen op de 1ste verdieping met
ruimere badkamer (bad en douche), espressoapparaat, zithoek en zeegericht balkon • familie
kamers (68 m²) gelegen op het gelijkvloers
bestaande uit 2 connecting superior kamers
PRIJS • vanaf € 107 pp/nacht in kamer en ontbijt

Blue Margouillat Seaview Hotel
star star star star star
Het kleinschalige Blue Margouillat
Seaview Hotel behoort ongetwijfeld tot
de mooiste en meest karaktervolle hotels
van La Réunion. Deze schitterende
creoolse villa biedt een adembenemend
zicht over de baai van Saint-Leu en
de Indische Oceaan. U wordt hier
ondergedompeld in de koloniale sfeer
van weleer met een gemoedelijke sfeer
en uitstekende en persoonlijke service.
Liefhebbers van kust en gastronomie
zitten hier aan het juiste adres! Het hotel
is lid van de ‘Relais & Châteaux’ keten
dat garant staat voor een onberispelijke
service en uitstekende gastronomie.

• Saint-Leu

LIGGING • gelegen aan de westkust van La
Réunion met uitzicht over de baai van SaintLeu • ca. 7 min. wandelen naar het strand van
Saint-Leu met zijn lagune • ca. 60 km van de
luchthaven van Saint-Denis • ca. 20 km van de
luchthaven van Saint-Pierre FACILITEITEN •
14 kamers en suites met privé zwemspa • gratis
wifi • bibliotheek • kunstgalerij • zwembad
(verwarmbaar) • mooi zonneterras met prachtig
panoramisch zeezicht • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• gratis parking • Tegen betaling: • boetiek •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘Le Blue Margouillat’ •
uitstekend gastronomische à-la-carte restaurant
‘Le Blue Margouillat’ voor een romantisch
diner bij kaarslicht (lokale keuken en uitgelezen

champagne- en wijnkaart, diner) • lunchservice
aan het zwembad en aan de bar • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
snorkelen Tegen betaling: • massages mogelijk
in de kamer • in de omgeving: vissen, duiken,
surfen, paardrijden, trektochten, mountainbike,
quad en golf (18 holes) LOGIES • alle mooie
en klassieke kamers hebben een badkamer
(bad, douche, haardroger), airconditioning,
kluisje, flatscreen-tv, wifi, minibar (€), thee-en
koffiefaciliteiten, strijkijzer en balkon of terras
• grand large kamers (35 m²) met terras of
balkon • prachtige suites créole (130 m²) met
zithoek, extra buitendouche en schitterend riant
terras met een zwemspa van 4m40 x 2m30 met
tegenstroom en ligstoelen om te relaxen PRIJS •
vanaf € 160 pp/nacht in kamer en ontbijt

Authentiek • Excellente service •
Fijnproevers • Kleinschalig •
Moment met twee • Panorama
Hotelcode: HRUN009
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Palm Hotel & Spa
star star star star star
Welkom in dit unieke en één van
de beste hotels van La Réunion.
Palm Hotel & Spa geniet van een
geprivilegieerde ligging op een klif en
biedt een schitterend zicht over de baai
van Grande Anse. Het is het eerste
hotel uit de regio dat bekroond werd
met het Europese ‘Ecolabel’. Grootste
troeven zijn o.a. het aangelegde strand
‘KAH Beach’ rondom het zwembad,
de persoonlijke service, de uitstekende
keuken en de unieke en romantische
(pool) lodges met schitterend zicht
waar u zich werkelijk in een tropisch
regenwoud waant. Kortom, een
schitterend luxehotel op mensenmaat
met een attente en persoonlijke service!
Een echte aanrader!
Centrale ligging • Familie •
Panorama • Tuin • Kleinschalig
Hotelcode: HRUN008
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• Grande Anse

LIGGING • idyllische ligging met zicht over de
baai van Grande Anse • gelegen in het zuiden
van La Réunion • ca. 15 min. wandelen naar het
strand van Grande Anse met natuurlijk zwembad
• ca. 100 km van de luchthaven van Saint-Denis
• ca. 20 km van de luchthaven van Saint-Pierre
FACILITEITEN • 70 kamers en suites • gratis wifi
• business corner • prachtige tuin van 3,5 ha • 2
mooie zwembaden (waarvan 1 verwarmd) • ‘KAH
Beach’ (1200 m²) rondom het zwembad met
strand en hamam en jacuzzi • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
gratis parking • helipad • Tegen betaling: • boetiek
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘Makassar’ • à-la-carte
restaurant ‘Makassar’ met mooi terras (lokale,
internationale en seizoensgebonden keuken,
diner) • lounge ‘Kah Beach & Restaurant’ met
zicht over de baai van Grande Anse met lichte
maaltijden (lunch) • ‘Kokoa Bar & Lounge’ met
de beste cockails en ’s avonds eveneens tapas,
met prachtig panoramisch terras • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
petanque, tafeltennis, biljart • speelruimte (met
spelconsoles) • observatorium om walvissen te
spotten (juni-oktober) • live entertainment Tegen
betaling: • ‘Akéa Spa & Beauty’ (435 m²): 6 treatment
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rooms (waarvan 2 voor koppels), hamam, jacuzzi,
boetiek, massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: diepzeevissen, duiken,
rafting, kayakken, mountainbike, quad en golf
(ca. 20 min, 18 holes) • talrijke excursies en
helicoptertours LOGIES • alle mooie vernieuwde
kamers liggen verspreid in verschillende villa’s
in de tuin en hebben een badkamer (douche,
haardroger), airconditioning, kluisje, minibar
(€), Nespresso-apparaat, flatscreen tv, wifi,
minibar (€) en terras • superior kamers (34 m²)
gelegen op het gelijkvloers of 1ste verdieping
met tuinzicht • deluxe kamers (41 m²) met extra
zithoek en veranda met tuinzicht • suites (55 m²)
met ruimere badkamer (bad en buitendouche),
dressing, veranda en terras met jacuzzi • familie
suites (55 m²) zoals suites met extra kinderkamer
(voor max 2 kinderen) met tv en spelconsole •
unieke lodges (100 m², max 2 volw) boven aan de
klif gelegen met uniek panorama over de baai van
Grande Anse, met badkamer (bad en douche),
zithoek en prachtig terras met zithoek en jacuzzi
• splinternieuwe pool lodges (140 m²) met
badkamer (bad en douche), ruime living, aparte
slaapkamer, dressing en prachtig terras met privé
infinity zwembad (6 x 3 m) PRIJS • vanaf € 160
pp/nacht in kamer en ontijt

Praslin

INDISCHE
OCEAAN

Seychellen

La Digue

Silhouette
Island

De kuststroken zijn witter dan wit, het water even blauw als
de hemel erboven: deze eilandengroep is een oase van zon, zee,
strand en weelderige natuur.

Victoria

SEYCHELLEN
Mahé

Onze tips
De Vallée de Mai op het eiland Praslin wordt
geïndentificeerd met de Bijbelse Tuin van
Eden en prijkt op de werelderfgoedlijst van
Unesco. De befaamde coco de mer werpt er ‘s
werelds grootste kokosnoten.

Het met palmbomen afgebakende Anse
Intendance is één van Mahés mooiste
stranden en een favoriete verblijfsplaats van
surfers.

Curieuse is een klein eiland voorbij Praslin
en is een dagtrip waard vanwege de enorme
populatie reuzenschildpadden. Geniet er van
het oogverblindende witte zandstrand aan
Anse Jose.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, geldig voor de duur van het verblijf. Praktische informatie in verband met reisdocumenten: http://
www.diplomatie.belgium.be • WANNEER BEZOEKEN De Seychellen hebben het hele jaar een constante temperatuur van 25 tot 30°C en kent 2
moessonseizoenen: Noordwest passaatwind van november tot maart (kalme zee, warm tropisch klimaat, vochtiger van december tot februari). Zuidoost
passaatwind van mei tot september (ruwe zee, droog weer en koeler). De maanden april en oktober bieden de beste omstandigheden om te zwemmen
en te duiken. • VLIEGTIJD Ca. 10u • TIJDSVERSCHIL 2u (zomer) en 3u (winter) later dan in België • MUNT Seychelse Roepie: 10 SCR = ca. € 0,71
(aug ‘22).
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De natuurlijke rijkdom van de Seychellen
Unieke ervaring
Als de Seychellen voor één ding

begeleid door een lokale gids. Het Hilton

Nationaal Park Port Launay. Vanaf

garant staan, dan wel natuurschoon.

Seychelles Labriz Resort & Spa stelt

Kempinski Seychelles zit u dan weer op

Smaragdgroene heuvels, diepblauwe

verschillende gegidste rondleidingen voor.

een boogscheut van het duikcentrum

lagunes, parelwitte zandstranden. Een

De wandelroutes nemen u mee langs

van Anse La Mouche. Zowel Constance

overzicht van wat u alvast niet links mag

afgesleten granietrotsen en zeldzame

Ephélia als Kempinski Seychelles bieden

laten liggen.

botanische variëteiten richting palm-

overigens uitgebreide lessen aan voor

en kokosbomen, tabaksplantages en

beginners en gevorderden.

Rotsachtige wandelroutes op
Silhouette

traditionele creoolse huizen.

Grillig, golvend en glooiend. Silhouette

Snorkelen en duiken op Mahé

Natuurlijke schoonheid en
unieke biodiversiteit

doet zijn naam alle eer aan. Als een groen

Op de Seychellen is Mahé de uitgelezen

Voorbij de poederige zandstranden,

massief torent het boven de horizon uit

bestemming voor liefhebbers van de

azuurblauwe oceaan en wuivende

met Mont Dauban als meest markante

onderwaterwereld. Op een goede dag

palmbomen valt er heel wat meer te

punt. De 751 m hoge berg stijgt schijnbaar

kan u tot wel 30 meter diep kijken langs

ontdekken op de Seychellen. Meer dan

op uit het regenwoud dat het overgrote

granietrotsen en koraal-riffen waar vissen

de helft van het grondgebied bestaat uit

deel van het eiland inneemt. Silhouette is

zich hullen in levendige kleuren. Hotel

natuurreservaat. De biodiversiteit is enorm

een natuurjuweel en daarom een paradijs

Constance Ephélia heeft zich strategisch

en het leven ronduit uniek met meer dan

voor wandelaars. Het loont de moeite om

gepositioneerd langs enkele van de beste

duizend soorten endemische flora en

deel te nemen aan één van de expedities

duik- en snorkellocaties van het Marine

fauna die nergens anders voorkomen.
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Four Seasons Resort Seychelles
star star star star star
Het Four Seasons Resort Seychelles
ligt verscholen tegen een heuvelflank
en strekt zich uit over een weelderig
domein van 69 ha met een prachtig
uitzicht over de schitterende baai van
Petite Anse. Deze oogverblindende
baai met azuurblauw water leent zich
perfect tot watersporten en surffanaten
kunnen voor lessen terecht bij het
gerenommeerde ‘TropicSurf’ en zich
uitleven op de golven! Zowel koppels
als families komen hier tot rust in één
van de riante pool villa’s, genesteld in
het groen en voorzien van alle mogelijke
luxe. U heeft de keuze uit maar liefst
4 uitstekende restaurants en u kan
zich laten verleiden tot een romantisch
privédiner op het strand voor een
onvergetelijk moment met zijn twee.
Grand Luxe • Droomstrand •
Familie • Moment met twee •
Privézwembad • Villa • Wellness
Hotelcode: HSEZ006

• Mahé

LIGGING • idyllische ligging aan de prachtige
baai van Petite Anse met schitterend strand •
tegen een heuvelflank aangebouwd met prachtig
zeezicht • ca. 20 km van de luchthaven van
Mahé FACILITEITEN • 75 pool villa’s, suites en
residences • gratis wifi • gratis buggy service •
bibliotheek • prachtige en uitgestrekte tropische
tuinen • 28 m lang zwembad (vlak aan het strand)
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en aan het strand • gratis parking •
helipad • Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘ZEZ’
• 4 à-la-carte restaurants: in de hoogte gelegen
restaurant ‘ZEZ’ (Aziatisch sharing menu;
diner), ‘Kannel’ aan het zwembad (moderne
creoolse keuken (lunch) en mediterrane keuken
(diner)), uitstekende en intieme ‘KOI’ (Japans
restaurant, diner) en ‘Steak Shack’ (premium
vlees- en visgrillades; diner van woe-zo) • 2 bars:
halfopen ‘Kannel Bar’ aan het zwembad met
lichte maaltijden en ‘ZEZ Bar’ met Aziatische
streetfood • destination dining (privé diner op
het strand of op het terras van de villa), ‘Griyaz
Kreol’ (creoolse privé barbecue aan het strand)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • badminton, beachvolleybal
• joggingpad • kajakken, snorkelen, body
boarding, waterfietsen en windsurfen Tegen
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• ‘Le Syel Spa’ gelegen bovenaan de
heuvelflank met prachtig zicht: yoga, meditatie,
massages en schoonheidsbehandelingen •
vissen, duiken • ‘TropicSurf’ lessen (surfen en
stand-up paddle) met instructeurs • cooking
classes • bootexcursies en excursies in Mahé en
naar de naburige eilanden KINDEREN • Gratis:
• ‘Kids For All Seasons’ (4 t/m 11 jaar) met
uitgebreid activiteitenprogramma Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle riante villa’s in een
luxueuze en geraffineerde stijl met veel lichtinval
hebben een ruime badkamer (verzonken, bad,
binnen- en buitendouche, haardroger), zithoek,
airconditioning, kluisje, koffie en theefaciliteiten,
flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€) en mooi
terras met gazebo, ligstoelen en privé zwembad
• garden-view villas (186 m²) met tuinzicht,
ocean-view villas (186 m²) met zeezicht en
hoog op heuvelflank gelegen hilltop ocean-view
villas (186 m²) met panoramisch zicht • serenity
villas (186 m²) met ultieme privacy en prachtig
panoramisch zicht • 2 slpk ocean-view suites
(524 m²) met ruime living en 2 slaapkamers
(één met kingsize bed en één met 2 queensize
bedden), 2 badkamers en schitterend terras met
jacuzzi en ruim infinity zwembad • andere 2, 3
en 4 slpk suites en residences eveneens mogelijk
PRIJS • vanaf € 609 pp/nacht in kamer en ontbijt
betaling:

SEYCHELLEN | MAHÉ

SEYCHELLEN | MAHÉ
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Anantara Maia Seychelles Villas
star star star star star
Anantara heet u welkom op dit
opmerkelijke privé schiereiland en
toevluchtsoord dat naadloos overgaat
in de schitterende natuur en 12 ha aan
tropische vegetatie, waarin de villa’s
liggen genesteld. De 30 unieke en riante
villa’s ontworpen door Bill Bensley,
zijn gelegen aan het strand of liggen
tegen de heuvelflank aangebouwd en
bieden een eindeloos zicht en staan
garant voor ultieme luxe, ruimte en
privacy. U verblijft hier op basis van het
al even unieke ‘Beyond All Inclusive’
concept waar u geniet van de beste
maaltijden en premium dranken,
waar en wanneer u het wenst! Maak
kennis met de ongeëvenaarde en uiterst
gepersonaliseerde service van uw
‘Villa Host’!
Grand Luxe • All Inclusive • Villa •
Privézwembad • Wellness •
Moment met twee • Honeymoon •
Familie • Fijnproevers
Hotelcode: HSEZ014

• Mahé

LIGGING • idyllische ligging op het schiereiland
Anse Louis • direct aan een prachtig zandstrand
• tegen een heuvelflank aangebouwd met
prachtig uitzicht op de oceaan • ca. 30 min van
de luchthaven van Mahé FACILITEITEN • 30
pool villa’s • gratis wifi • persoonlijke butler
gedurende het hele verblijf • schitterende
tropische tuinen • mooi landschapszwembad
aan het strand • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • gratis parking • helipad • Tegen betaling:
• boetiek • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • uniek ‘anytime’
concept’ voor het ontbijt, lunch en diner in het
restaurant ‘Tec Tec’ (met keuze uit o.a. 4 menu’s)
of in de villa • ‘Sunset Pool Bar’ aan het zwembad
met lichte maaltijden en o.a. premium cocktails
• ‘The Wine Boutique’ met bekroond wijnmenu
(met meer dan 250 labels van over de hele
wereld) • dining by design • de menu’s kunnen
ongelimiteerd in de villa of het restaurant
genomen worden SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness (Technogym) • groepslessen yoga
(volgens programma) • snorkelen, kajakken,
stand-up paddle Tegen betaling: • exclusieve
‘Anantara Spa’ : 3 spa paviljoenen (120 m²),
massages en schoonheidsbehandelingen •
duiken • bootexcursies (per luxe boot of yacht) en
excursies in Mahé en naar de naburige eilanden
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KINDEREN • Gratis: • ‘VIK’ (Very Important Kids
Program) (4 t/m 11 jaar) met talloze activiteiten
en initiaties Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle uiterst luxueuze en schitterende
villa’s in een elegante en warme stijl bieden
veel open ruimte en hebben een prachtige
badkamer (verzonken buitenbad, douche,
haardroger), dressing, zithoek, airconditioning,
kluisje, Lavazza® machine, flatscreen tv, wifi
(gratis), gepersonaliseerde minibar (gratis) en
ruim terras met dagbed, ligstoelen en privé
infinity zwembad • klanten in premier villas
genieten van extra privileges • ocean view pool
villas (250 m²) met zeezicht • premier ocean
view pool villas (250 m²) met panoramisch
zeezicht • premier beach pool villas (250 m²)
met toegang tot het strand ALL INCLUSIVE
‘Beyond All Inclusive’ • ontbijt, lunch en diner
volgens ‘anytime’ concept in de villa of in het
restaurant ‘Tec-Tec’ • premium niet-alcoholische
en alcoholische dranken (volgens menu bij
aankomst) • premium champagne bij aankomst
in de villa • ongelimiteerde en gepersonaliseerde
minibar • persoonlijke ‘Villa Host’ gedurende het
hele verblijf • digitale press reader (met toegang
tot meer dan 3500 magazines en kranten in
verschillende talen) • beach service (met dranken
en snacks) PRIJS • vanaf € 1156 pp/nacht in
all inclusive
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Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts
star star star star star
Welkom in het nieuwste hotel aan de
zuidkust van Mahé van de ‘LXR Hotels &
Resorts’ collectie. Dit schitterende island
chic boetiekhotel in een geraffineerde
stijl staat voor ultieme gastvrijheid,
persoonlijke service en uitstekende
gastronomie zonder het authentieke
creoolse karakter uit het oog te verliezen.
De fantastische kamers, suites en villa’s
zorgen voor een nieuwe dimensie op de
Seychellen en zijn hedendaags ingericht
in een warme en strakke stijl en bieden
veel lichtinval. Kleinschalige topluxe
voor zowel koppels als gezinnen in de
voormalige residentie van de beroemde
Italiaanse fotograaf Gian Paolo Barbieri !
Kleinschalig • Excellente service •
Moment met twee • Familie • Privézwembad
Hotelcode: HSEZ017
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• Mahé

LIGGING • idyllische ligging aan de baai van
Anse Aux Poules Bleues • ca. 24 km van de
hoofdstad Victoria • ca. 17 km van de luchthaven
van Mahé FACILITEITEN • 41 kamers en villa’s
• gratis wifi • 3 zwembaden waarvan 1 prachtig
infinity zwembad • 2 kleine privé strandjes •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • gratis parking • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • à
la carte ontbijt in restaurant ‘Muse’ • 3 à-la-carte
restaurants: ‘Muse’ (Italiaanse keuken, lunch
en diner), ‘Azido’ (Japanse keuken, diner) met
prachtig terras en ongetwijfeld het mooiste
zicht van het resort en ‘Moutya’ met authentieke
creoolse keuken (lunch en diner) • ‘Soley’ lounge
terras met lichte maaltijden en healthy keuken
(lunch) • ‘Kokoye’ bar met de beste cocktails
op basis van rum en gin • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • prachtige fitness
(Technogym) met zeezicht • snorkelen • kajakken
Tegen betaling: • exclusieve ‘Anpe Spa’ met prachtig
zeezicht: talloze gepersonaliseerde massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
duiken, vissen, bananenboot, wake boarding •
talloze excursies en bootexcursies rond Mahé
en naar de nabijgelegen eilanden KINDEREN •
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Gratis: • ‘Mango Pips’ kids club (4 t/m 14 jaar) met

uitgebreid programma activiteiten en workshops
• babysitservice LOGIES • alle
eigentijdse en schitterend ingerichte kamers
met plafondhoge ramen bieden veel lichtinval en
hebben een badkamer (haardroger), hemelbed,
zithoek, airconditioning, kluisje, minibar
(€), Nespresso-apparaat en theefaciliteiten,
flatscreen tv, wifi en balkon of terras met
zeezicht • premium ocean view kamers (45 m²)
met badkamer met inloopdouche (king of 2
queensize bedden) • bay house familiekamers
(115 m²) bestaande uit 2 connecting kamers (één
met king en één met twee queensize bedden),
ruime badkamer (bad en douche) en twee
balkons of groot terras • 1 slpk ocean view suites
(90 m²) en 1 slpk cliff house suites (94 m²) met
aparte kamer, mooie living met sofabed, ruimere
badkamer (alleenstaand bad en douche) en
ruim terras • 2 slpk cliff house panorama suites
(138 m²) met 2 badkamers, 2 kamers (één met
king en één met twee queensize bedden), salon
en ruim balkon of terras met panoramisch zicht
over de baai • 3 slpk houses met privé zwembad
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 359 pp/nacht in kamer en ontbijt

Tegen betaling:

Kempinski Seychelles Resort
star star star star star
Dit resort ligt genesteld in een 64 ha
groot domein, omgeven door het groene
gebergte en ligt aan een paradijselijk
800 m lang zandstrand, aan de
beroemde Baie Lazare in het zuidwesten
van het eiland Mahé. Het is een heerlijk
toevluchtsoord en biedt een hele resem
aan activiteiten aan en is uitermate
geschikt voor zowel koppels als families
met kinderen. Sportievelingen komen
ook hier ruimschoots aan hun trekken
dankzij de vele sportmogelijkheden
en kunnen zich wagen aan één van
de trektochten! U geniet van een
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.
Droomstrand • Natuurdecor •
Wellness • Familie
Hotelcode: HSEZ003

• Mahé

LIGGING • prachtige ligging aan een 800 m
lang wit zandstrand • direct aan het zandstrand
van Baie Lazare aan de zuidwestkust van
Mahé • ca. 40 min van Victoria • ca. 30 min
van de luchthaven van Mahé FACILITEITEN
• 148 kamers • gratis wifi • mooi 50 m lang
zwembad vlakbij het strand • klein koraalrif
om te snorkelen • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en het strand
• gratis parking • helipad • Tegen betaling: •
souvenirshop • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet in restaurant
‘Café Lazare’ met internationale keuken en
thema avonden • 2 à-la-carte restaurants:
‘L’Indochine’ (fusion Aziatisch, diner) en
‘Windsong Beach Restaurant’ (met lichte
maaltijden en snacks; lunch en diner) • ‘Planters
Bar & Lounge’ gastropub (met sushi en tapas)
en ‘s avonds muzikale sfeer • destination dining
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • aquagym • tennis (2 courts) •
beach-volley, voetbal, petanque • golf putting •
fietsen • snorkelen Tegen betaling: • ‘Kempinski
The Spa’: 6 treatment rooms, massages
en schoonheidsbehandelingen • yoga en
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pilates • duikcentrum (PADI) en surfschool •
kajakken, stand-up paddle • talloze excursies
(o.a. snorkeltrips, hoogzeevissen) KINDEREN
• Gratis: • apart kinderbad met schaduw •
‘Kempinski Kids Club’ (4 t/m 12 jaar) met
plonsbad, speeltuin en activiteiten Tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • alle elegante kamers
met authentieke en moderne accenten liggen
in clusters verspreid in de tuin en hebben een
badkamer (douche, haardroger), hemelbed,
zithoek, airconditioning, kluisje, minibar (€),
koffie- en theefaciliteiten, flatscreen tv, wifi
(gratis) en balkon of terras • hill view kamers
(42-46 m²) en hill view suites (81-94 m²; met
aparte slaapkamer, living, ruimere badkamer
met bad en douche) gelegen op het gelijkvloers
of 1ste verdieping met heuvel- en zeezicht •
sea view kamers (42-46 m²) gelegen op de 1ste
verdieping met tuin- en zeezicht • sea view
garden kamers (42-46 m²) en sea view garden
suites (76-85 m²; met aparte slaapkamer, living
en ruimere badkamer met bad en douche)
gelegen op het gelijkvloers met directe toegang
tot de tuin en strand PRIJS • vanaf € 194
pp/nacht in kamer en ontbijt
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Constance Ephelia Seychelles
star star star star star
Constance Ephelia Seychelles op Mahé
is een parel, één met de natuur. Het ligt
op een unieke locatie, tussen jungle en
mangroven, omgeven door twee fijne
zandstranden die het kristalheldere
water naar zich toezuigen. De
snorkellocaties in de buurt behoren tot
de beste van het eiland. De suites en
villa’s liggen verspreid in een tropische
tuin. Vooral de villa’s schreeuwen om
superlatieven. Hiertoe behoren ook de
5 restaurants en bars die elk volgens
hun eigen concept verspreid liggen over
het gigantische domein. Uw honger
naar welzijn wordt dan weer gestild
in de Constance Spa, die de betekenis
van het wellness-begrip met tal van
behandelingen en faciliteiten ten
volle uitdiept.

LIGGING • gelegen tussen 2 fijnzandstranden
• op een domein van 120 ha • aan het Nationaal
Park Port Launay • ca. 17 km van de hoofdstad
Victoria • ca. 23 km van de luchthaven van Mahé
FACILITEITEN • 224 suites, 47 villa’s • wifi in
het hele hotel • 4 zwembaden • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken • Tegen betaling: • winkeltjes
• wasserij service • verpleegpost RESTAURANTS
EN BARS • hoofdrestaurant ‘Corossol’ voor
ontbijt, lunch en diner in buffetvorm • 4 à-lacarterestaurants:
‘Hélios’ (mediterraans),
‘Adam&Eve’ (Aziatisch), ‘Seselwa’ (creools),
‘Cyann’ (signature restaurant) • 6 bars : Zee,
Helios, Adam&Eve, Seselwa, Cyann, Kabana •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • wellnesscenter : stoombad, verwarmd
binnenzwembad, bubbelbad, koud plonsbad
• fitness • tennis (4 courts) • squash • nietgemotoriseerde watersporten : windsurfen,
waterfietsen, catamaran, kajakken, snorkelen
Tegen betaling: • ‘Constance Spa’ (by Sisley): 18
behandelingruimtes, diverse massages en
schoonheidsbehandelingen, sauna, • vissen •

Privézwembad • Droomstrand •
Natuurdecor • Panorama •
Buiten eten • Wellness • Villa
Hotelcode: HSEZ001
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• Mahé
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mangrove kayaking • duiken (PADI) • lessen
(tennis, yoga) • zip-lining, klimmuur • fietsen
(gratis voor de gasten in de villa’s KINDEREN
• Gratis: • miniclub: 4-11 jaar met aangepast
zwembad voor kinderen LOGIES • alle elegant
ingerichte suites liggen verspreid over de
tropische tuin en beschikken over bad, douche,
haardroger, wifi, flatscreen tv, mac mini, telefoon,
koffie en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€),
kluisje, aircondtioning, plafondventilator, balkon
of terras • junior suites (62 m²), gelegen langs de
kant van het zuidstrand • senior suites (72 m²),
gelegen langs de kant van het noordstrand • de
villa’s hebben een privézwembad • family villas
(330 à 350 m²) verspreid over de tropische tuin,
met 2 of 3 slaapkamers • beach villas (240 à
370 m²), gelegen aan het noordstrand met 1 of 2
slaapkamers • hillside villas (120 à 220 m²) met
1 of 2 slaapkamers, gebouwd op de granieten
rotsen met prachtig panoramisch zicht over
de oceaan PRIJS • vanaf € 350 pp/nacht in
halfpension

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa
star star star star star
Dit schitterende hotel ligt genesteld
op een heuvelflank, langs de kleine
baaitjes aan het strand van Beauvallon.
Een echt juweeltje dat zonder twijfel de
meest romantische zielen zal weten te
bekoren dankzij het intieme karakter
waar u ultieme rust kan terugvinden.
Vanuit elke hoek hebt u een prachtig
en adembenemend zicht over de zee en
de kleine baaien die omgeven worden
door granietrotsen. De riante villa’s van
min. 90 m², gebouwd op palen, zijn in
traditionele stijl ingericht en genieten
allen van zeezicht. Een absolute
aanrader voor een huwelijksreis in een
idyllisch kader!
Adults only • Privézwembad •
Moment met twee • Kleinschalig •
Honeymoon

• Mahé

LIGGING • idyllische ligging aan de mooie
baai van Beauvallon • gelegen aan zee en kleine
baaien en strandjes • ca. 7 km van de hoofdstad
Victoria • ca. 16 km van de luchthaven van Mahé
FACILITEITEN • 56 villa’s • toegankelijk vanaf
13 jaar • gratis wifi • bibliotheek • eco-friendly
resort omgeven door tropische vegetatie •
prachtig infinity zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
lounge met douches en snacks (voor vroege
aankomsten en laattijdige vertrekken) • gratis
parking • Tegen betaling: • boetiek • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • à-la-carte ontbijt
in ‘Mahé Restaurant’ • 2 à-la-carte restaurants:
‘Mahé Restaurant’ met schitterend terras
met
panoramisch
zeezicht
(interactieve
lokale creoolse keuken, diner) en intiemere
‘Wave Restaurant’ (lunch en diner) • 2 bars:
‘The Oceanview Bar’ met prachtig zeezicht
en romantische ‘The Lower Deck Gin Bar’ •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •

• fitness • snorkelen Tegen betaling: • ‘eForea
Spa’ : massages en schoonheidsbehandelingen •
talrijke (gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde)
watersporten in de omgeving • bootexcursies in
Mahé en de naburige eilanden LOGIES • alle
luxueuze en riante villa’s in traditionele stijl
zijn opgetrokken in hout en rieten daken en
hebben een ruime badkamer met jacuzzibad,
douche, haardroger, dressing, ruime zithoek,
airconditioning, kluisje, Nespresso® machine,
flatscreen tv, wifi, minibar (€) en ruim balkon of
terras met ligstoelen en zeezicht • king sunset
villas (90 m²) en king oceanview villas (90 m²)
met zeezicht • king premium oceanfront villas
(90 m²) met mooiste ligging aan zee • king grand
oceanview pool villas (124 m²), recente villa’s in
iets modernere en kleurrijkere stijl met ruim
terras en schitterend privé infinity zwembad •
op aanvraag : signature grand ocean pool villa en
2-bedroom oceanfront pool villa PRIJS • vanaf
€ 259 pp/nacht in kamer en ontbijt

Gratis:

Hotelcode: HSEZ018
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SEYCHELLEN | MAHÉ

Le Domaine de la Réserve
star star star star
Le Domaine de la Réserve ligt genesteld
tegen een heuvelflank en kijkt uit over
de prachtige baai van Anse Petite Cour,
aan de noordoostkust van Praslin.
Het is idyllisch gelegen tegenover het
eiland Curieuse in het hart van het
‘Curieuse Marine Park’ en aan een klein
privé strand. Charme en authenticiteit
staan hier centraal en u geniet er van
een persoonlijke service. Het hotel
zal in maart 2023 heropenen na een
volledige renovatie.
Kleinschalig • Moment met twee
Hotelcode: HSEZ016

SEYCHELLEN | PRASLIN

• Praslin

LIGGING • idyllische ligging in de beschermde
baai van Anse Petite Cour • ca. 7 km van de jetty
Baie de Sainte Anne • ca. 14 km van de luchthaven
van Praslin FACILITEITEN • 40 kamers • gratis
wifi • business center • ruim zwembad • klein
privéstrand omgeven door dikke granietrotsen
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • gratis toegang tot het
‘Curieuse Marine Park’ • gratis parking • Tegen
betaling: • boetiek RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘L’Obrizan’ • restaurant
‘L’Obrizan’ met open keuken en prachtig terras
over het water met zicht over de baai, met
diner in buffetvorm (en thema avonden) en live
entertainment • ‘William Pool Bar & Grill’ met
swim-up bar (internationaal menu en snacks,
lunch) • ‘Kamtole Bar’ naast het restaurant, ‘Dan
Disab Beach Bar’ aan het strand • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • snorkelen
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• kajakken Tegen betaling: • ‘Water Lily Wellness
Spa’: massages en schoonheidsbehandelingen •
in de omgeving: duiken, vissen en golf (18 holes)
• bootexcursies naar de nabijgelegen eilanden
KINDEREN • Gratis: • kinderzwembad Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle uiterst
ruime kamers in een authentieke en creoolse
stijl hebben een badkamer (douche, haardroger),
airconditioning, kluisje, minibar (€), thee-en
koffiefaciliteiten, flatscreen tv, wifi, minibar (€)
en terras met zeezicht • colonial superior villas
(64 m²) met badkamer (met douche), gelegen
tegen de heuvelflank met zicht over het eiland
Curieuse • beachfront family villas (70 m²) met
een iets modernere inrichting met badkamer
(met douche) en extra stapelbed • beachfront
deluxe villas (68 m²) met ruime badkamer (met
verzonken bad en aparte douche) PRIJS • prijs op
aanvraag

Constance Lemuria Seychelles
star star star star star
Constance Lemuria, lid van de befaamde
‘Leading Hotels of the World’ is
uitermate luxueus, elegant en verfijnd
en ligt op een uitzonderlijke site op
het eiland Praslin. Het schitterende en
heuvelachtige 18-holes golfparcours biedt
prachtige zichten en Constance Lemuria
is daarmee het enige golfresort van de
Seychellen. Alle suites en villa’s liggen
langs het strand en bovendien hebt u
exclusieve toegang tot het nabijgelegen
en ongerepte strand van Anse Georgette,
één van de mooiste van de Seychellen.
Moment met twee • Fijnproevers •
Privézwembad • Wellness • Droomstrand •
Natuurdecor • Golf
Hotelcode: HSEZ002

• Praslin

LIGGING • op het eiland Praslin • aan het
strand van Petit/Grand Anse Kerlan • ca. 10 km
van de Vallée de Mai • ca. 14 km van Baie St.
Anne • ca. 4 km van de luchthaven van Praslin
FACILITEITEN • 96 suites en 9 villa’s • wifi in
het hele resort • lounge voor vroege aankomst
of laat vertrek • bibliotheek • zwembad op
3 niveaus met waterval • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Tegen betaling: • winkeltjes
• kapsalon • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • ‘Legend’:
hoofdrestaurant, ontbijtbuffet, lunch à la carte,
diner (buffet of thema-avond) • 3 restaurants:
‘Diva’ (diner à la carte, mediterraans, uitgelezen
selectie wijnen), ‘The Nest’ (lunch en diner à la
carte, zeevruchten, vis creoolse stijl), ‘Takamaka’
(barefoot lunch, kleine gerechten) • 5 bars:
poolbar ‘The Legend’, ‘Takamaka’, ‘The Nest Bar’,
‘The Diva’, ‘Huna Bar’ • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • ‘Constane Spa’ (by
Sisley): sauna, plunge pool, stoombad • fitness •
mountainbike • tennis (2 courts, met verlichting)
• golf: 18 holes Championship Golf Course (par
70/5556 m, gratis green fees, clubcar verplicht en
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met toeslag) • niet-gemotoriseerde watersporten:
windsurfen,
kajakken,
laser,
hobiecat,
waterfietsen, bodyboard, snorkelen Tegen betaling:
• ‘Constance Spa’ (by Sisley): massages en
schoonheidsbehandelingen • duiken (PADI)
• diepzeevissen • lessen (watersporten, golf,
duiken, tennis) KINDEREN • Gratis: • miniclub
van 4 t/m12 jaar, met zwembad en speeltuin
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
suites, op 15 m van het strand en gericht naar
Petite of Grande Anse Kerlan, beschikken
over bad, douche, haardroger, wifi, satelliet-tv,
Mac® Mini, telefoon, Nespresso-apparaat,
zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning,
plafondventilator, balkon of terras • junior suites
(52 m²) • senior suites (115 m²), met apart salon,
bad met whirlpool, extra douchekamer met toilet,
ruim terras of balkon • 2 slpk pool villas (725 m²)
met badkamer, salon, eethoek, buitendouche en
-bad, privézwembad, paviljoen (de pool villa kan
omgevormd worden tot 1-bedroom pool villa met
privézwembad) • unieke 3 slpk presidential villa
(1250 m²) met ruim privé zwembad op 3 niveaus
en privé strand PRIJS • vanaf € 469 pp/nacht in
kamer en ontbijt

SEYCHELLEN | PRASLIN

SEYCHELLEN | PRASLIN

48

Raffles Seychelles
star star star star star
Het exclusieve Raffles Seychelles behoort
tot de beste hotels van de Seychellen en
ligt in een tropisch domein van 30 ha,
gebouwd op een heuvelflank uitkijkend
over het strand van Anse Takamaka. De
unieke en idyllische ligging rechtover
het eiland Curieuse, de gelauwerde
‘Raffles Spa’, de voortreffelijke keuken en
de uitstekende ‘Sugar Palm Kids Club’
zijn de absolute troeven van dit resort
bestaande uit 86 glamoureuze villa’s
met privézwembad! De gastvrijheid en
uitstekende Raffles service maken het
plaatje compleet. De ideale plaats om
te ontsnappen aan het alledaagse en te
genieten van een ‘Praslin Sling’ aan het
grootste zwembad van de Seychellen.
Villa • Privézwembad •
Moment met twee • Familie •
Excellente service • Butlerservice
Hotelcode: HSEZ005

• Praslin

LIGGING • idyllische ligging aan het zandstrand
• ca. 4 km van Anse Lazio, één van de mooiste
stranden ter wereld • ca. 10 km van Vallée de Mai
• ca. 16 km van de luchthaven van Praslin • ca.
60 min per ferry van de haven van Mahé gevolgd
door een transfer van ca. 25 min FACILITEITEN
• 86 pool villa’s • wifi in het hele hotel • 2 prachtige
en mooie zwembaden van 45 m lang • 475 m
lang zandstrand • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• buggyservice • helipad • gratis parking • Tegen
betaling: • ‘Raffles Boutique’ • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Losean’ • 3 à-la-carte restaurants:
‘Losean’ (creoolse en mediterrane keuken; diner),
‘Curieuse’ (Indische, Chinese en ZuidoostAziatische keuken, diner) en ‘The Sushi Room’
(sushi en vis; diner) • ‘Pool Restaurant & Bar’
aan het zwembad met lichte maaltijden (salades,
sushi en klassiekers; lunch) • 2 bars: ‘Danzil Bar
Lounge’ (o.a. gin & tonic bar en cocktails) en
‘Pool Bar’ met o.a. cocktails en mixology classes
• destination dining (o.a. privé barbecue op het
strand, romantische diner onder de sterren etc) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • tafeltennis, biljart, darts, petanque
• snorkelen, kajakken, stand-up paddle Tegen
betaling: • exclusieve en bekroonde ‘Raffles Spa’
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(1234 m²): 12 treatment paviljoenen (waarvan
2 voor koppels), spa boetiek, yoga paviljoen,
zwembad, sauna, jacuzzi en experience douches,
massages
en
schoonheidsbehandelingen
• fietsen • duiken, zeilen, diepzeevissen •
bootexcursies en excursies in Praslin en naar
de naburige eilanden • in de omgeving: golf
(18 holes) KINDEREN • Gratis: • ‘Sugar Palm
Kids Club’ (4 t/m 17 jaar, 0 t/m 3 jaar mogelijk
onder toezicht van ouders, nanny of babysit (€))
met uitgebreid aanbod aan activiteiten LOGIES
• alle uiterst luxueuze en riante villa’s in een
elegante stijl bieden veel open ruimte en hebben
een prachtige badkamer met daglicht (bad met
zicht, binnen- en buitendouche, haardroger,
yoga mat), dressing, zithoek, airconditioning,
kluisje, espresso machine, Marshall® bluetooth
speaker, flatscreen tv, wifi, minibar (€) en ruim
terras met dagbed, gazebo, ligstoelen en privé
plunge pool • hillside pool villas (125 m²) met
tuinzicht, ocean view pool villas (125 m²) met
zeezicht en panoramic pool villas (125 m²) met
panoramisch zicht • 1 en 2 slpk pool villas (200
en 275 m²) met tuin-, zee- of panoramisch zicht,
met ‘Raffles’ butlerservice, aparte slaapkamer(s),
living en kitchenette en riant terras met infinity
plunge pool PRIJS • vanaf € 668 pp/nacht in
kamer en ontbijt

SEYCHELLEN | PRASLIN

Le Domaine de l’Orangeraie Resort & Spa
star star star star
Domaine de l’Orangeraie is een uiterst
charmant hotel gebouwd tegen een
heuvelflank, in het hart van een tropische
tuin. Het is ongetwijfeld het beste
hotel van La Digue, één van de meest
authentieke eilanden van de Seychellen.
Verken het eiland per fiets en ontdek
de schitterende stranden van o.a. Anse
Source d’Argent of Grand Anse, omgeven
door majestueuze granietrotsen en
palmbomen. Paradijselijker kan het
niet! De authentieke en ruime ‘villas
de charmes’ zijn een echte aanrader en
liggen verscholen tussen de tropische
vegetatie en bieden een prachtig
panoramisch zicht!
Authentiek • Buiten eten •
Excellente service • Kleinschalig •
Moment met twee • Natuurdecor
Hotelcode: HSEZ010

SEYCHELLEN | LA DIGUE

• La Digue

LIGGING • direct aan zee en aan een klein
strandje • tegen een heuvelflank aangebouwd
met prachtig zeezicht • ca. 3 km van Anse Source
d’Argent, geroemd als het meest gefotografeerde
strand ter wereld • ca. 4 min per golfbuggy
van de jetty van La Digue met rechtstreekse
ferryverbindingen naar Mahé (60 min) en Praslin
(15 min) FACILITEITEN • 63 suites en villa’s •
gratis wifi • gratis buggyservice van en naar de
jetty van La Digue • kleine bibliotheek • mooi en
ruim infinity zwembad aan zee • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • lounge met douche voor vroege
aankomst of laat vertrek • Tegen betaling: • boetiek
‘Le Safran Vert’ RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt- en dinerbuffet in restaurant ‘Santosha’
met show cooking • à-la-carte restaurant ‘Le
Combava’ met mediterrane keuken met creoolse
en Aziatische touch (lunch en diner) • 2 bars:
‘Infinity Pool Bar’ en ‘L’Alambic Bar’ SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • snorkelen
Tegen betaling: • ‘Eden Rock Wellness Centre
& Spa’ gelegen bovenaan de heuvelflank met
prachtig panoramisch zicht en omgeven door
granietrotsen: manicure, pedicure, hamam,
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massages en schoonheidsbehandelingen •
fietsen • bootexcursies en excursies in La Digue
en naar de naburige eilanden LOGIES • alle
ruime suites en villa’s hebben een badkamer
(haardroger), zithoek, airconditioning, kluisje,
Nespresso® machine, flatscreen tv, wifi (gratis),
minibar (€) en balkon of terras • de garden
villas en garden suites liggen in kleine villa
clusters in de tuin beneden het resort en
zijn moderner en eigentijdser ingericht • de
villas de charme (en élégance) liggen tegen de
heuvelflank aangebouwd te midden van de
tropische vegetatie en granietrotsen en zijn
ingericht met vele natuurlijke elementen •
garden villas (60 m²) gelegen in de tuin met
open zithoek, gelegen op het gelijkvloers (met
terras) of op de eerste verdieping (met balkon)
• garden suite residences (100 m²) met living,
aparte slaapkamer, halfopen badkamer (met
buitendouche) en ruim terras • villas de charme
(70 m²) met halfopen badkamer (met bad en
douche) en terras • villas de charme élégance
(100 m²) met dressing, buitenbadkamer (met
bad en douche) en ruimer terras met jacuzzi
PRIJS • vanaf € 223 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
star star star star star
Op ca. 40 min per boot van Mahé ligt
het bergachtige eiland Silhouette. Een
smaragdgroen landschap ontvouwt
zich er richting de azuurblauwe hemel,
terwijl het turquoise water de parelwitte
zandstranden omspoelt. Middenin zoveel
paradijselijkheid ligt het eco-friendly
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.
111 luxueuze villa’s zijn genesteld vlakbij
het strand en in de tropische tuinen van
het hotel. Palm- en kokosbomen zwaaien
er u toe, de Indische Oceaan is maar een
oogwenk weg. Duikcentrum, wellness,
cruises, Kids Club: aan ontspanning en
avontuur verder geen gebrek. Bovendien
serveren 7 verschillende restaurants en
bars er het beste van de wereldkeuken.
Droomstrand • Natuurdecor • Panorama •
Wellness • Privézwembad
Hotelcode: HSEZ004

• Silhouette

LIGGING • idyllische ligging op Silhouette
Island • 2 km lange prachtige witte zandstranden
• transfer van ca. 15 km van de luchthaven van
Mahé naar de jetty van Bel Ombre gevolgd
door een boottransfer van ca. 40 min naar het
eiland FACILITEITEN • 111 villa’s • wifi in het
hele resort • eco-friendly resort omgeven door
tropische vegetatie en nationaal park • ruim
infinity zwembad • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • ‘Labriz Art Gallery’ • Tegen betaling: •
wasserijservice • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet (met thema
avonden) in restaurant ‘Café Dauban’ • 4
à-la-carte restaurants: ‘Gran Kaz’ in prachtig
koloniaal huis (authentieke creoolse keuken,
diner), ‘Sakura’ met open keuken (Aziatische
fusion keuken, diner), halfopen ‘Teppanyaki’
(Japanse keuken met show cooking, diner) en
romantische ‘Portobello’ met terras aan het meer
(mediterraans, diner) • ‘Aria’ restaurant aan het
zwembad (lichte maaltijden en pizzeria; lunch en
diner) • ‘Lo Brizan Bar’ met live entertainment en
bar/restaurant ‘The Four Degree’ (visgerechten
aan het strand, lunch en diner) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
wandeltochten met gids (5 routes) • tafeltennis,
tennis (1 court) • snorkelen Tegen betaling: •
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authentieke ‘eForea Spa’ aan zee: 6 treatment
rooms, stoombad, sauna, jacuzzi, plonsbad,
massages
en
schoonheidsbehandelingen
• yoga en beach yoga • minigolf • fietsen •
duikcentrum • talrijke (gemotoriseerde en nietgemotoriseerde) watersporten • bootexcursies
en sunset cruises KINDEREN • Gratis: •
kinderzwembad • ‘Jungle Fun Kids Club’ (4
t/m 11 jaar) met ‘island academy’, kampen en
talloze activiteiten Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle riante villa’s in traditionele stijl zijn
opgetrokken in hout en rieten daken en hebben
een ruime badkamer (bad, douche, haardroger),
dressing, ruime zithoek, airconditioning,
kluisje, Nespresso® machine, flatscreen tv,
wifi, minibar (€) en terras • king garden villas
(88 m²) gelegen temidden van de tropische
vegetatie • beachfront villas (101 m²) met directe
toegang tot het strand • beachfront pool villas
(101 m²) met directe toegang tot het strand en
privé plunge pool • king sanctuary pool villas
(185 m²) in het groen met ruime badkamer (met
groot rond bad) en terras met privé zwembad •
andere villas mogelijk op aanvraag: beachfront
villas + plunge pool, 2 slpk garden oasis family
pool villas en 2 slpk Silhouette Estate eveneens
mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf € 197 pp/
nacht in kamer en ontbijt

SEYCHELLEN | SILHOUETTE

Six Senses Zil Pasyon
star star star star star
Six Senses Zil Pasyon behoort tot één
van de meest exclusieve hotels van de
Seychellen. Aankomen doet u er in
stijl met een helikopter vanuit Mahé of
met een privéboot vanuit Praslin of La
Digue. Witte zandstranden bezaaid met
opvalllende granietrotsen omkaderen
de tropische vegetatie van dit privéeiland. De unieke en luxueuze villas
liggen verspreid tussen de rotsen en de
weelderige tropische vegetatie. Geniet
aan het privé zwembad van uw villa
of van één van de drie stranden en
herbron in de schitterend in de rotsen
geïntegreerde ‘Six Senses Spa’. Uw
persoonlijke ‘Guest Experience Maker’
zorgt voor een onberispelijke service!
Grand Luxe • Excellente service •
Moment met twee • Natuurdecor • Villa •
Privézwembad • Familie • Honeymoon
Hotelcode: HSEZ013

SEYCHELLEN | FÉLICITÉ

• Félicité

LIGGING • idyllische ligging op het
eiland Félicité • 2 km lange prachtige witte
zandstranden • ca. 20 min. per helicopter van de
luchthaven van Mahé • ca. 20 min. per speedboat
van Praslin FACILITEITEN • 30 unieke pool
villa’s • gratis wifi • 24u/24 ‘GEM’ (Guest
Experience Maker) butlerservice • ‘Library’ met
ruime keuze aan boeken en magazines • infinity
zwembad • 3 zandstranden • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
strand • Tegen betaling: • ‘Laboutik’ boetiek en
kunst & accessoires RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Island Café’ • 2
à-la-carte restaurants: ‘Island Café’ met open
lounge (Europese en Aziatische keuken met
lokale touch, lunch en diner) en ‘Ocean Kitchen’
(lunch en thema-avonden met speciaal menu) •
traditionele ‘Lakanbiz’ bar met selectie rum en
sigaren, ‘Koko Bar’ aan zee en ‘Ice-cream Bike’
aan het zwembad met homemade ijs (gratis!) •
‘Chef’s Kitchen’ voor privé diners (max. 6 pers.)
met live cooking en interactie met de chef • ‘The
Wine Cellar’ met wijndegustaties en privé diners
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • ‘Cinema Paradiso’ met
filmvertoningen onder de sterrenhemel • wandelen trektochten (3 routes) • snorkelen, kajakken,
stand-up paddle Tegen betaling: • exclusieve en
in de hoogte gelegen ‘Six Senses Spa’ met
schitterend zeezicht: 5 treatment villa’s, sauna,
52

yoga- en meditatiepaviljoen, zoutwaterzwembad
en massages en schoonheidsbehandelingen •
kooklessen • duiken • vissen • bootexcursies
naar de nabijgelegen eilanden KINDEREN •
Gratis: • kids club ‘Grow With Six Senses’ (4 t/m
11 jaar) met talloze activiteiten Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle unieke en luxueuze
villa’s in een authentieke en verfijnde stijl
beschikken over een schitterende badkamer
(verzonken bad, douche, yoga mat, haardroger),
butlerservice,
dressing,
ruime
zithoek,
airconditioning, kluisje, minibar (€), thee-en
koffiefaciliteiten, wijnkoelkast (€), flatscreen tv
met Mac® Mini, Marshall® bluetooth speaker,
wifi en riant buitengedeelte met zonneterras,
eetgedeelte, dagbed en privé infinity zwembad
van 20 m² • hideaway pool villas (175 m²) gelegen
ten oosten van het resort • panorama pool villas
(200 m²), hoger gelegen aan beide kanten van het
resort met panoramisch zicht • oceanfront pool
villas (200 m²) aan beide kanten van het resort en
vlakbij zee gelegen • pasyon pool villas (200 m²)
aan beide kanten van het resort, met privé tuin
en buitendouche • signature pool villas (243 m²)
met sunset zicht • 2 slpk pool villas (440 m²) met
ruimer infinity zwembad (40 m²) en gelegen
vlakbij het strand en hotelfaciliteiten • unieke 3 &
4 slpk residences (min. 733 m²) op verschillende
niveaus eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS •
vanaf € 844 pp/nacht in kamer en ontbijt

Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island
star star star star star
Dit exclusieve Four Seasons resort is een
echt romantisch toevluchtsoord en enige
hotel op het koraaleiland Desroches, op
35 min. vliegen van Mahé. Kom tot rust
aan uw privé zwembad of aan één van de
9 witte zandstranden, goed voor 14 km
aan paradijselijke stranden. Verken het
eiland te voet of per fiets en ontdek de
uitzonderlijke fauna en flora en ontmoet
één van de reuzenschildpadden. Kortom,
een echt paradijs op een uniek eiland!
Grand Luxe • Droomstrand •
Excellente service • Familie •
Moment met twee • Natuurdecor •
Privézwembad
Hotelcode: HSEZ007

• Desroches

LIGGING • schitterende ligging op het
402 ha grote eiland Desroches • 14 km aan
witte zandstranden • ca. 35 min. vliegen van
de luchthaven van Mahé FACILITEITEN • 71
suites, villa’s en residences, allen met privé
zwembad • gratis wifi • schitterend infinity
zwembad aan het strand • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • ‘Discovery Centre’ waar
u de unieke vegetatie en onderwaterwereld
van Desroches ontdekt • ‘Tortoise Sanctuary’
in teken van de reuzenschildpadden op het
eiland • Tegen betaling: • boetiek • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Claudine’ • 2 à-la-carte restaurants:
uitstekende ‘Claudine’ (mediterraan, lunch
en diner) en prachtige ‘Lighthouse Lounge’ in
vuurtoren met 180° terras met prachtige sunset
view (zeevruchten en vleesspecialiteiten, diner)
• ‘The Deli’ met lichte maaltijden en take away
snacks (lunch en diner) • 3 bars: ‘The Castaway
Bar’ en prachtige overdekte ‘The Bar’ aan het
strand met o.a. cocktails, shisha en sigaren
en ‘Lighthouse Lounge’ • destination dining
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness (Technogym) • fietsen •
snorkelen, kajakken, snorkelen, stand-up
paddle Tegen betaling: • ‘Le Syel Spa’ : 5 treatment
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suites, massages en schoonheidsbehandelingen
• yoga paviljoen • tennis (1 court) • ‘Castaway
Centre’ met o.a. duiken, zeilen en surfen
(met ‘TropicSurf ’ programma’s en lessen)
KINDEREN • Gratis: • ‘Kids For All Seasons’ (4
t/m 11 jaar) met speeltuin en activiteiten Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle luxueuze
en riante villa’s in hedendaagse bohemian chic
stijl hebben een ruime badkamer (alleenstaand
bad, binnen- en buitendouche, haardroger),
zithoek, airconditioning, kluisje, Nespresso®
machine, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar
(€) en een privé tuin met terras, gazebo met
dagbed en privé zwembad • ocean-view pool
villas (191 m²) ten zuiden van het eiland aan
Coral Beach • beach pool villas (256 m²) ten
noorden van het eiland, met o.a. prachtige
ruimere badkamer (met o.a. dubbele douche)
• sunset-view pool villas (195 m²) ten westen
van het eiland met directe toegang tot Sunset
Beach en extra terras op de eerste verdieping
• sunset beach suites (267 m²) ten westen van
het eiland met directe toegang tot Sunset Beach,
met aparte slaapkamer en ruime living • 2 slpk
Desroches suites, 2 slpk Presidential villas en
riante residences (2-5 slpk) eveneens mogelijk
op aanvraag PRIJS • vanaf € 538 pp/nacht in
kamer en ontbijt

SEYCHELLEN | DESROCHES

Nungwi

INDISCHE
OCEAAN
Kiwengwa

Zanzibar

Mangapwani

Witte zandstranden, koraalriffen, turkooizen lagunes zijn
het decor van het paradijselijke eiland Zanzibar. Maar dit
kruideneiland is meer dan een bounty strand, ontdek er het
cultureel erfgoed met Arabische en Omaanse invloed.

ZANZIBAR
Stone Town

Onze tips
Stone Town is het hart en de ziel van het
eiland. Een ongelooflijke mengeling van
kronkelige steegjes en oude gebouwen in
Arabische stijl, je kunt jezelf tijdelijk verliezen
in de magie van de stad.

Ga op ontdekking naar Jozani Nationaal
Park, het enige dat op Zanzibar te vinden is.
Het moerassige park is de thuisbasis voor de
bedreigde Zanzibarfranjeaapjes, die je hier in
het wild kan observeren.

Forodhani, een spectaculaire foodmarket,
opent in de late middag in Stone Town. De
drukte en energie van deze markt zijn uniek,
hier kan u verse lokale producten, evenals
vers gegrilde vis, vlees en groenten vinden.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (minstens 6 maanden langer geldig dan de dag van aankomst). Voor Tanzania
en/of Zanzibar is een afzonderlijk visum verplicht (vooraf online https://eservices.immigration.go.tz/visa/ of ter plaatse op de luchthaven ca. USD 50).
Een ouderlijke toestemming wordt aanbevolen als de kinderen niet reizen met beide ouders. • WANNEER BEZOEKEN Het is het hele jaar warm in
Zanzibar. De warmste maanden zijn de wintermaanden van november tot maart met een gemiddelde dagtemperatuur van 30°C. De koelste maanden
zijn juli en augustus met een gemiddelde dagtemperatuur van 25°C. Het regenseizoen loopt van maart tot juni. De beste reisperiode is tussen december
en maart. VLIEGTIJD Ca. 11u • TIJDSVERSCHIL 1u later (zomer) en 2u later (winter) dan in België • MUNT Tanzaniaanse Shilling: TZS 1000 = ca.
€ 0,43 (aug. ‘22). • HEALTH & SAFETY Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A en B beschermd
zijn. Ook vaccinatie tegen buiktyfus is sterk aangeraden alsook een update van polio, tetanus en difterie. Een inenting tegen gele koorts is verplicht. Antimalaria tabletten en een goede muggenmelk zijn sterk aanbevolen.
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Magisch kruideneiland Zanzibar
Unieke ervaring
Zanzibar is een mix van Afrikaanse, Arabische en

Die verschillende culturen vinden elkaar nog altijd

Indische invloeden. Die laten zich ook proeven in

moeiteloos in de lokale keuken.

de keuken. Dankzij de rijkdom aan specerijen en

Exotisch parfum

kruiden ervaart u hier een ware wereldkeuken.

Specerijen uit Zanzibar zijn over de hele wereld

Bakermat fusion-keuken

beroemd. Van oudsher worden er ontelbaar veel

Als u ergens de principes van de fusion-keuken kunt

kruiden verbouwd en verhandeld. Nog altijd

ervaren, dan is het op Zanzibar. U smult er van de

vormen ze er de belangrijkste bron van inkomsten.

meest originele gerechten, die vaak een mengvorm

Citroengras, nootmuskaat, kaneel, kurkuma, vanille,

zijn van diverse culinaire tradities. Arabieren, Perzen,

kokosnoten, papaja, chili, zwarte peper, jackfruit,

Portugezen en Indiërs hebben het eiland immers

kardemom, cassave, sinaasappels. In Zanzibar klampt

eeuwenlang overspoeld op hun handelsroutes.

zich een bijzonder parfum vast aan de lucht.
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Gold Zanzibar
star star star star star
Een uitstekende service op een
adembenemende locatie voor koppels
die zich graag verdiepen in het blauw
van de zee. Dat is het Gold Zanzibar in
essentie. U verblijft er in Kendwa, een
afgelegen plek aan de noordwestelijke
kust van Zanzibar, aan een droomstrand
waar de strandparasols en ligstoelen
al klaar staan. De kamers, suites en
villa’s houden de oceaan in het oog
of knipogen naar de omliggende
tuinen. Sommige van hen geven
rechtstreeks uit op het strand. Dat
doet ook één van de twee restaurants,
waar u wordt ondergedompeld in
lokaal lekkers. Opmerkelijk zijn ook
de wellnessvoorzieningen. In het hotel
is een Balinees dorpje nagemaakt met
een grote spa en wellnessclub waar u in
zachte handen valt.
Moment met twee • Droomstrand •
Wellness • Familie • All Inclusive

• Kendwa Beach

LIGGING • direct aan het zandstrand dat niet
onderhevig is aan eb en vloed • ca. 50 m van
winkeltjes, restaurants en bars • ca. 4 km van
het dorp Nungwi • ca. 60 km van Stone Town
• ca. 65 km van de luchthaven van Zanzibar
FACILITEITEN • 72 kamers, suites en villa’s •
wifi in het hele hotel • kluisjes • tuin • zonneterras
• zoutwaterzwembad (900 m²) • gratis ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • boetiek •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt- en dinerbuffet in het hoofdrestaurant
‘Kilimandjaro’ (internationale keuken en lokale
smaken) • à-la-carte restaurant ‘Gold restaurant’
(vis en zeevruchten, diner) • 2 bars: ‘Sultan
bar’, ‘Ocean Dhow Bar’: beach-/snackbar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• beachvolleybal • fitness • pilates • gevarieerde
internationale animatie: o.a. livemuziek en
avondshows Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Healing Earth Spa’: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • snorkelen •
duiken • kanoën • vissen • in de omgeving:
o.a. windsurfen, zeilen en golf KINDEREN •
Gratis: • miniclub van 3 t/m 12 jaar Tegen betaling:

Hotelcode: HZNZ004

ZANZIBAR | NOORDWESTKUST
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• babysitservice (op aanvraag) LOGIES • alle
kamers, suites en villa’s, met Afrikaanse en
Omaanse invloeden , beschikken over bad,
douche, haardroger, wifi, flatscreen-tv, telefoon,
koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€),
kluisje, airconditioning, plafondventilator, balkon
of terras • deluxe kamers (70 m²) met tuinzicht
of zeezicht • beach suites (90 m²) zithoek met 2
sofabedden met directe toegang tot het strand,
sommige met privépaviljoen • jungle villa (200 m²)
met butlerservice, 2 slaapkamers, 2 badkamers
en privézwembad aan tuinzijde • beach villa
(200 m²) met zeezicht ALL INCLUSIVE met
toeslag • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in het
‘Kilimanjaro’ restaurant • vers sinaasappelsap
tijdens ontbijt • afternoon tea • dranken 10:0023:00 : water, frisdrank, vers fruitsap, lokaal bier,
selectie huiswijn en cocktails (geen premium
spirits) • minibar dagelijks gevuld met water
en frisdrank • bij de optie ‘Gourmet Meal Plan’:
ook lunch en diner in het à la carte restaurant,
snacks aan het strand en het zwembad, premium
dranken van de barlijst en uitgelezen wijn per
glas (geen champagne, cognac en oude whisky)
PRIJS • vanaf € 203 pp/nacht in halfpension

Zuri Zanzibar Hotel & Resort
star star star star star
Zuri Zanzibar ontvouwt zich aan
Kendwa Beach, een hagelwit zandstrand
omzoomd door een azuurblauwe
lagune. U verblijft er in een van de
56 villa’s en bungalows die absolute
privacy garanderen en allemaal zijn
uitgerust met buitendouches en grote
terrassen. Bovendien liggen de meeste
accommodaties op een helling met direct
zicht op de zee, als onderdeel van een
enorm tropisch park waar honderden
tuiniers en landschapsontwerpers meer
dan twee jaar werkten aan de bijzondere
selectie van bomen en bloemen. Het
resultaat is een prachtige hulde aan de
gevarieerde schoonheid van Zanzibar
en zijn rijke historische nalatenschap.
Dit hotel kon geen betere naam kiezen:
‘zuri’ betekent ‘prachtig’ in het Swahili.
Droomstrand • Panorama • Natuurdecor •
Moment met twee • Watersport •
Adults only • All Inclusive

• Kendwa Beach

LIGGING • rustig gelegen • gelegen aan de
noordwestkust van Zanzibar • direct aan
het fijne zandstrand van Nungwi, dat niet
onderhevig is aan de getijden • ca. 45 km van
Stone Town • ca. 50 km van de luchthaven
van Zanzibar FACILITEITEN • 55 bungalows,
suites en villa’s • wifi in het hele hotel •
bibliotheek • tropische tuin en kruidentuin
• infinity zwembad • bubbelbad • gratis
ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken
aan zwembad en strand • kinderen jonger dan
13 jaar zijn niet toegelaten • Tegen betaling: •
boetiek • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet in restaurant
‘The Upendo’ met showcooking • à-lacarterestaurant ‘Maisha’ (fusion, lunch en
diner) • snackbar ‘Bahari’ • mogelijkheid tot
‘Dining by Design’ • 4 bars: ‘Peponi bar’,
poolbar, beachbar, ‘Dhow’ bar • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
yoga • snorkelen Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen •
watersportfaciliteiten • duiken • kooklessen
KINDEREN • Gratis: • speeltuin Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle bungalows, suites en
villa’s, luxueus ingericht met stijlvol hedendaags
meubilair en lokale artisanale elementen en

kunstwerken, beschikken over badkamer met
douche of bad, buitendouche, haardroger,
wifi, flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, kluisje, eco-friendly airconditioning
systeem ‘Evening Breeze’ en ruim terras •
bungalows (66 m²) met kingsize bed of 2 enkele
bedden, de jacuzzi bungalows hebben een
privéjacuzzi buiten, tuinzicht • suites (132 m²)
toegang tot de VIP Beach, badkamer met bad
en douche, buitenjacuzzi en apart salon met
sofabed, opgesplitst in Jacuzzi suites tuinzicht en
Ocean-front Suites, zeezicht • garden 2-bedroom
villa (317 m²), woon/eetkamer, kitchenette,
hoofdkussenmenu, butlerservice, ruim terras
met jacuzzi en tuinzicht • ocean-front 2-bedroom
villa (260 m²) met adembenemend zeezicht •
ocean-front 3-bedroom luxury villa (500 m²), 3
aparte slaapkamers, woon/eetkamer, kitchenette,
privézwembad (12 m²), jacuzzi, pooltafel,
ruim terras met zeezicht en directe toegang
tot het strand ALL INCLUSIVE mits toeslag •
ontbijtbuffet in ‘Upendo’ • lunch in ‘Maisha’ en
‘Bahari’ • diner in ‘Upendo’ en ‘Maisha’ • selectie
lokale (alcoholische) dranken: frisdranken,
cocktails, mocktails, sterke dranken, wijn per
glas, thee en koffie • dagelijks gevulde minibar
PRIJS • vanaf € 242 pp/nacht in halfpension

Hotelcode: HZNZ002
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Baraza Resort & Spa
star star star star star
Dit ecovriendelijke all-inclusive
boutique-villaresort maakt deel uit van
de prestigieuze Zanzibar Collection.
De architectuur heeft veel weg van
een sultanpaleis en knipoogt zo
ostentatief naar het rijke Arabische
erfgoed van het eiland. Het hotel
bestaat uit dertig smaakvol ingerichte
villa’s met een privézwembadje en
terras, ondergebracht in een tropische
tuin. De locatie is exceptioneel aan het
uitgestrekte strand van Bwejuu-Paje,
dat door Condé Nast recent uitgeroepen
werd tot één van de dertig mooiste
stranden ter wereld. Bovendien beschikt
Bazara over een eigen waterclub met
instructeurs voor windsurfen, kitesurfen
en zeilen.
All Inclusive • Droomstrand •
Familie • Kleinschalig • Villa •
Honeymoon • Privézwembad

LIGGING • direct aan het wondermooie
zandstrand Bwejuu Beach • naast het zusterhotel
Breezes Beach Club & Spa • ca. 6 km van het
dorpje Bwejuu • ca. 58 km van Stone Town • ca.
60 km van de luchthaven FACILITEITEN • 30
villa’s waarvan 16 met 2 slaapkamers • tropische
tuin • wifi in het hele hotel • bibliotheek •
mooi groot zwembad • zonneterrassen • gratis
ligbedden, matrasjes en handdoeken aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • boetiek
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ‘Livingstone Terrace’: ontbijtbuffet en diner
enkele avonden per week • ‘’Ocean Lounge’ voor
een lichte lunch, pizza’s en slaatjes (lunch) •
‘The Sultans Dining Room’ met afwisselend
buffet of table d’hôte met creaties van de chef
(diner) • 2 bars: ‘Ocean Lounge’ en ‘Dhahabu Bar
& Lounge’ voor een cocktail voor of na het diner •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • tennis • beachvolleybal, strandvoetbal,
petanque • snorkelen, kajakken Tegen betaling:
• ‘Frangipani Spa Zanzibar’: zwembad
met onderwatermuziek, ontspanningsruimtes,

Hotelcode: HZNZ009

ZANZIBAR | ZUIDOOSTKUST

• Bwejuu
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professionele therapeuten uit Bali, Thailand en
India, massages en schoonheidsbehandelingen
• yoga • kitesurfen, windsurfen, duiken,
snorkelsafari’s • talrijke excursiemogelijkheden
KINDEREN • Gratis: • kinderzwembad • ‘Baraza
Kids Club van 4 t/m 12 jaar met een keuze
aan spelletjes en activiteiten (begeleiding van
monitors tijdens de maanden juli en augustus
en de eindejaarsperiode, andere periodes
toegankelijk onder begeleiding van de ouders)
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle ruime
villa’s met een klassieke Swahilli architectuur
en Arabisch getinte decoratie beschikken over
ruime badkamer met vrijstaand bad, haardroger,
dressing, wifi, flatscreen tv, cd-speler, salon,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, lounge,
groot terras en privé plunge pool • 1 slpk villas
(148 m²) met tuin- of oceaanzicht • 2 slpk villas
(193 m²) met 2de slaapkamer en badkamer met
douche • royal beach 2 slpk villa (254 m²) met
kitchenette, kamer voor nanny die meereist,
groter zwembad en spectaculair zeezicht PRIJS
• vanaf € 438 pp/nacht in all inclusive

White Sand Luxury Villas & Spa
star star star star star
Dit hotel is lid van ‘Relais & Châteaux’
en een kleinschallig absoluut
pareltje. Het bestaat uit elf villa’s met
privézwembad en butler, discreet
ondergebracht in een tropische tuin
aan Paje Beach, een paradijs om te
kitesurfen. Andere troeven zijn de
rooftop champagnebar, de spa met
een breed scala aan behandelingen en
een high-end watersportcentrum. Een
belangrijke nadruk ligt bovendien op
duurzaamheid. Het hotel doet er alles
aan om zijn ecologische voetafdruk
te beperken. Zo zet het volop in op
zonne- en windenergie, beschikt het over
een eigen waterbron en voert het een
innovatief recyclagebeleid.
Butlerservice • Kleinschalig •
Moment met twee • Familie • Watersport •
Privézwembad • Villa • All Inclusive
Hotelcode: HZNZ010

• Paje

LIGGING • aan de zuidoostkust halfweg tussen
de dorpjes Paje & Jambiana (beide op ca. 1 km)
• rustig gelegen aan een 200m lang prachtig wit
zandstrand • ca. 52 km van Stone Town en de
luchthaven FACILITEITEN • 11 unieke luxueuze
villa’s en 3 cinnamon kamers • wifi in het hele
hotel • prachtige tropische tuin met baobabs,
mangobomen etc. • groenten- en kruidentuin •
zwembad • zonneterrassen • gratis ligbedden,
matrasjes en handdoeken aan zwembad en
strand • gratis parking • Tegen betaling: • boutique
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• à la carte ontbijt in het restaurant ‘Doors To
Zanzibar’ • à-la-carte restaurant ‘Doors To
Zanzibar’ (creatieve keuken in een elegante
setting aan het zwembad, lunch en diner) •
‘Beach Restaurant’ (gezonde gerechten, vis en
vlees op de bbq, slaatjes, etc., lunch) tevens de
plaats voor een champagne & sunrise experience
(05:30 - 09:00) • 3 bars: ‘Lounge Bar’ (overdag en
‘s avonds), ‘Champagne Sunset Bar’ (shishas,
champagne en cocktails in de avond), ‘Kite Bar’
(een verfrissend drankje bij de zee overdag) •
dining by design • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
stoombad, infrarood sauna, bubbelbad •
openluchtfitness • yoga • fietsen • petanque,
tafeltennis, darts • volleybal, tennis • doorzichtige
kayak, stand-up paddle, snorkelen • dagelijks
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georganiseerde activiteiten voor de hotelgasten
• live entertainment Tegen betaling: • ‘The Senses
Spa’: massages en schoonheidsbehandelingen
• windsurfen, kitesurfen in de uitmuntende
club ‘Zanzibar Kite Paradise’ (kite school
open van 15/06-15/09 en 15/12-15/03) •
Hobie cat, duiken • privélessen yoga • talrijke
excursie mogelijkheden: skydiving, boot en
dhowexcursie, snorkelsafari’s, etc KINDEREN •
Gratis: • speeltuin en speelkamer met Playstation
• kinderzwembad • kinderfietsen • mini boerderij
Tegen betaling: • babysitservice • kitesurfen
(vanaf 8 jaar) LOGIES • alle unieke en luxueus
ingerichte villa’s beschikken over badkamer met
douche en buitenbad, haardroger, wifi, telefoon,
flatscreen-tv, Bluetooth speaker, eetkamer en
salon, bed met muskietennet, minibar (€), koffieen theezetfaciliteiten, kluis, airconditioning,
plafondventilator, butlerservice, grote privétuin
(730 m²) met eettafel, privézwembad en terras
met dagbed en hangmat • 1-bedroom beachfront
villas (430 m²) bestaande uit 2 gebouwen,
één met dakterras en zeezicht • 2-bedroom
family villas (470 m²), gelegen in de tuin met 2
slaapkamers met eigen badkamer (verbonden
via een buitentrap) • bescheidenere cinnamon
kamers op 100 m van strand en voorzien van o.a.
een badkamer (regendouche) en tuinzicht PRIJS
• vanaf € 355 pp/nacht in halfpension

ZANZIBAR | ZUIDOOSTKUST

The Residence Zanzibar
star star star star star
Dit luxueuze villaresort draagt het
prestigieuze Leading Hotels of the
World-label en is omgeven door liefst
32 hectare kokospalmenwoud. U logeert
aan een 1 km lang parelwit droomstrand,
en met uw voeten in het azuurblauwe
zeewater voelt u het tropische briesje
op uw gelaat. De prachtige villa’s bieden
u onder meer een privézwembad en
butlerservice, en zijn opgetrokken
in Afrikaanse stijl met Omaanse en
Europese invloeden. De fijne keuken
verrast u met mediterrane en oriëntaalse
specialiteiten. Voor u zich opmaakt
voor het diner onder een fonkelende
sterrenhemel, geniet u in de spa van een
exclusieve massage.
Droomstrand • Villa • Butlerservice •
Privézwembad • All Inclusive
Hotelcode: HZNZ005

ZANZIBAR | ZUIDWESTKUST

• Kizimkazi

LIGGING • rustig gelegen te midden een
tropische tuin aan zuidwestkust van Zanzibar
• direct aan het zandstrand • ca. 10 km van
Kizimkazi, gekend voor dolfijnsafari’s • ca. 60 km
van de luchthaven van Zanzibar • ca. 62 km van
Stone Town FACILITEITEN • 66 villa’s met 1 of
2 slaapkamers en privézwembad • gratis wifi •
tropische tuin • beachfront infinity zwembad •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • Tegen betaling: • boetiek
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet en diner à la carte in ‘The
Dinning room’ • 2 à la carte restaurants: ‘The
Dining Room’ (internationaal, lunch en diner),
‘Pavilion Restaurant’ (mediterrane en oosterse
smaken) • 1 bar: poolbar • in villa dining •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • wellnesscenter: sauna, hamam,
jacuzzi, zwembad • fitness, yoga • petanque,
strandvoetbal, volleybal • fietsen • tennis
(1 court) • watersporten: catamaran, kajakken,
pedalo, hobie cat Tegen betaling: • ‘Spa by Ila’:
genesteld in het hart van 2 ha tropische tuin,
6 treatment paviljoenen, diverse massages en
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schoonheidsbehandelingen • duiken • snorkel
safari’s • in de omgeving : dolfijnsafari, dhow
cruises, kitesurfen KINDEREN • Gratis: • miniclub:
4 t/m 14 jaar, met dagelijks activiteitenprogramma
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle villa’s
met privézwembad, fietsen en butlerservice
beschikken over bad, douche, buitendouche,
haardroger, muskietennet, satelliet-tv, wifi,
telefoon, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, airconditioning, plafondventilator en
ruim terras • Luxury Garden Pool villa’s (155 m²)
met terras en zwembad • Luxury Ocean Front
Pool villa’s (155 m²) • Prestige Ocean Front Pool
villa’s (194 m²) met adembenemend zeezicht
vanuit elke hoek • Frangipani Garden Pool
villa’s (153 m²) met 2 slaapkamers, 2 badkamers,
tuinzijde • Frangipani Ocean Front Pool villa’s
(153 m²) spectaculair zicht op de Indische
Oceaan • Presidential villa (468 m²) op en top
luxe met groot privézwembad (35 m²) ALL
INCLUSIVE met toeslag • ontbijtbuffet, lunch
en diner à la carte • lokale (alcoholische) en een
selectie internationale dranken • minibar PRIJS •
vanaf € 235 pp/nacht in halfpension

ZIMBABWE
BOTSWANA
NAMIBIË
Skukuza
Johannesburg
Upington

LESOTHO

Durban

ZUID-AFRIKA
Kaapstad

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika, is een land dat u zal verrassen! Een gastvrije en
inspirerende bestemming waar natuur, cultuur en avontuur
gemakkelijk in één reis te combineren zijn. Ervaar de
gastvrijheid van de lokale bevolking en de authenticiteit van de
dorpen en tradities. Droom weg bij de prachtige landschappen
en ga in de talrijke wildparken op zoek naar de Big 5. Ontdek de
vele verborgen parels en proef de uitmuntende gastronomische
gerechten, steeds gepaard met heerlijke lokale wijnen.
Laat u beroeren door de woelige geschiedenis van het land,
zowel koloniaal als politiek. Ga mountainbiken, paardrijden,
wandelen of golfen op één van de vele golfterreinen te midden
een prachtig decor. Geniet van het comfort van de charmante
gastenverblijven of luxueuze safari Lodges. Zuid-Afrika is een
veelzijdig land dat u kan ontdekken in groep, op individuele
basis met een huurwagen of een privé chauffeur-gids of zelfs
aan boord van een luxueuze trein.
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Port Elizabeth

REISDOCUMENTEN (voor Belgische
onderdanen) Internationaal paspoort
(nog minstens 30 dagen geldig vanaf
de datum van terugreis en voorzien
van 2 opeenvolgende blanco pagina’s).
Indien gereisd wordt met minderjarige
kinderen zijn extra documenten
noodzakelijk! Indien uw reis een
verblijf in eSwatini of Lesotho omvat,
gelden afwijkende voorwaarden. Voor
een rondreis met huurwagen is een
internationaal rijbewijs aanbevolen. •
WANNEER BEZOEKEN maart-april
en september-oktober, maar eigenlijk
kan men het ganse jaar door naar
Zuid-Afrika reizen, elk seizoen heeft
zijn charme. • VLIEGTIJD ca. 11u30
(Air Belgium naar Johannesburg) •
TIJDSVERSCHIL geen tijdsverschil
(onze zomer)/ 1 uur later (onze
winter) • MUNT Zuid-Afrikaanse
Rand (ZAR): 1 ZAR = ong. € 0,05899
(juni ’22) • TAKSEN Alle lokale
taksen zijn inbegrepen in de prijs •
FOOIEN Zijn gebruikelijk in ZuidAfrika, in restaurants wordt 10% op
de factuur aangerekend, in hotels
en lodges voorziet men een Tipbox,
bij een rondreis kan rekening
gehouden worden met een richtlijn
van 8 à 10 usd per persoon per dag
voor een chauffeur-gids. U bent
uiteraard vrij het bedrag van de fooien
zelf te bepalen in functie van uw
tevredenheid. • PARK FEES zijn over
het algemeen inbegrepen in de prijs,
op enkele uitzonderingen na, dit wordt
steeds vermeld bij de reservatie. •
VERZEKERING Het is raadzaam een
goede reisverzekering af te sluiten
wanneer u naar Zuid-Afrika reist.

Bezienswaardigheden
KAAPSTAD, is prachtig gelegen op
een schiereiland aan de voet van de
beroemde Tafelberg, geflankeerd door
de Duivelspiek en de Leeuwekop. In
deze sfeervolle en kosmopolitische
stad zijn de Nederlandse, Britse en
Kaap-Maleise invloeden zowel in de
historische gebouwen als keuken en
tradities herkenbaar. Een bezoek aan de
Tafelberg is een must, vanaf de top is
het uitzicht op de imposante Tafelbaai
werkelijk fenomenaal! Andere niet te
missen attracties: het Cultureel Historisch
Museum, het Kasteel de Goede Hoop,
de Gardens, het V&A Waterfront, de
Kirstenbosch Botanische Tuinen,
de Bo-Kaap en een boottocht naar
Robbeneiland. Zodra u de stad verlaat,
komt u in een prachtig landschap met
bergen, wijngaarden, palmbomen, witte
stranden, de blauwe oceaan en pittoreske
vissersdorpjes. Een tocht langs het Kaapse
schiereiland is een absolute aanrader.
Bezoek de felgekleurde strandhuisjes in
Muizenberg, de zeeleeuwen in Kalk Bay,
de grappige pinguïns bij Boulders Beach,
het Kaap de Goede Hoop natuurreservaat
en Cape Point. Wandel langs het
strand van Kommetije en reis terug via
Chapman’s Peak Drive, een kustweg met
prachtige uitzichten op de oceaan.
WIJNROUTE, vlakbij Kaapstad in een
landschap van glooiende groene heuvels
tegen een achtergrond van ruige bergen,
liggen vruchtbare dalen met uitgestrekte
wijngaarden, elegante Kaap-Hollandse
wijndomeinen en schilderachtige
stadjes. Het klimaat is ideaal voor de

druiventeelt, met een overvloed aan
zon overdag en een frisse zeewind die
voor verkoeling zorgt. Bezoek enkele
gerenommeerde wijnbedrijven voor een
fascinerend inzicht in het productieproces
en proeverij van enkele bekroonde
wijnen. Stellenbosch, een bruisend
universiteitsstadje wordt aanzien als het
historische centrum van de wijnindustrie.
Fransschhoek, een charmant stadje
is naast wijndorp, misschien wel hét
culinaire centrum van het land. Topchefs
bereiden gastronomische creaties, steeds
gepaard met heerlijke lokale wijnen.
Andere vaak bezochte plaatsen langs de
wijnroute zijn Paarl, Montagu en Tulbagh.
TUINROUTE, is gelegen tussen Mossel
Bay en Plettenberg Bay. Hier reist u langs
een magnifieke kuststrook met diepe
baaien, rivieren en lange zandstranden
die worden afgewisseld door woeste
kliffen en rotsen. Knysna is gelegen aan
een enorme lagune en wordt bewaakt
door de iconische Knysna Heads.
Plettenberg Bay, is dan weer een chiquere
kustplaats, bekend om haar zandstranden
en milde klimaat dat ook in de winter
reizigers aantrekt. Het inheemse bos
van Tsitstikamma National Park is een
prachtig stukje regenwoud dat zich
uitstrekt tot vlakbij de kust. Port-Elizabeth,
heeft enkele opmerkelijke historische
bezienswaardigheden zoals het 19de
-eeuwse stadhuis en Fort Frederick.
EASTERN CAPE, strekt zich uit van de
kust met ongerepte stranden en bossen
tot het ruige woestijnlandschap van de
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Karoo. De Eastern Cape kan bogen op
een grote rijkdom aan fauna & flora. In
de kustwateren leven een overvloed aan
dolfijnen en occasioneel kan zelfs een
Zuidkaper walvis voor de kust gespot
worden. In de talrijke dierenreservaten
treft u de Big 5 (olifant, leeuw, luipaard,
neushoorn en buffel) aan. Er zijn 2
nationale parken - Addo National, in het
bijzonder bekend van de grote olifanten
populatie en Mount Zebra National
Park, leefgebied van de zeldzame Cape
Mountain Zebra. Nog meer natuurschoon
vindt u in de verschillende private
natuurreservaten. In de steden GraaffReinet, Cradock, Nieu Bethesda, zet u een
stapje terug in de tijd. Hier herbeleeft u
het koloniale verleden.
WESTERN COAST, een vrij ongekend
gebied met maagdelijke stranden,
authentieke vissersdorpen en uitgestrekte
vlaktes bezaaid met kleurrijke wilde
bloemen in contrast met de helderblauwe
zee en lucht. De schoonheid van de natuur
staat in schril contrast met de hevigheid
van de geschiedenis. In Paternoster,
werden de schepen van de Portugese
zeevaarders op de rotsen van deze
meedogenloze kuststrook verpletterd.
West Coast National Park is een divers
natuurpark met een divers scala aan
planten, zoogdieren en vogels. Vanaf
de kust kunt u walvissen en dolfijnen
spotten (juli-november). Dit is de ideale
bestemming voor actieve reizigers:
wandelen, fietsen en paardrijden zijn
een schitterende manier om dit gebied
te verkennen.

NORTHERN CAPE, de grootste maar
dunst bevolkte regio van het land. Hier is
het landschap droog en dor en bevinden
zich enkele van de meest afgelegen
nationale parken. Het Kgalagadi
Transfrontier Park, dat zich uitstrekt
tot in Botswana is het leefgebied van
zwartmanige leeuwen, grote katten
en roofvogels. Het Ai-Ais Richtersveld
Transfrontier Park en Augrabies Falls
National Park herbergen unieke planten
en dieren. Het Namaqua National Park
wordt in de lente een ware bloemenzee.
Er zijn ook enkele historische steden en
in Kimberley kan u kennismaken met de
geschiedenis van de diamantmijnen.
JOHANNESBURG, niet alleen het
economisch centrum van het land, maar
tevens een moderne stad met een schat
aan geschiedenis, kunst en cultuur. In
de hippe Maboneng wijk vindt u tal
van galerijen waar lokale kunstenaars
hun werken tonen, maar ook Street
Art en Grafitti zijn hier in zwang. De
universiteit, Constitution Hill zijn
bijzondere bezienswaardigheden. Soweto,
ooit de thuishaven van Zuid-Afrika’s
grootste legende, Nelson Mandela is een
must bij uw bezoek aan de stad.
PANORAMAROUTE, een van de
mooiste routes waarbij u de hooglanden
van Mpumalanga verkent. In dit ruige
gebergte krijgt u dramatische uitzichten
op één van de mooiste plekken ter wereld.
Het meest populaire deel van deze route
baant zich van het stadje Sabie via enkele
sierlijke watervallen - de Sabie Falls,
Bridal Veil Falls, Mac Mac Falls - naar
God’s Window, de Blyde River Canyon,
Bourke’s Luck Potholes en de drie
Rondavels. Andere routes leiden naar de

Lydenburg Falls, Ohrigstad Dam Nature
Reserve en de Echo Caves of langs de
Long Tom Pass of van het historische
mijndorp Pilgrim’s Rest naar Graskop.
KRUGER NATIONAL PARK, beroemd
vanwege de grote variëteit aan wildlife,
de rijke flora en uitgestrekte savannes.
Het natuurgebied ligt tussen de Limpopo
rivier en de Krokodil rivier. Het natuurpark
vormt het leefgebied van de ‘Big 5’, maar
ook veel andere dieren zoals de giraffe,
het nijlpaard, de impala, de wilde hond,
de zebra, de cheetah, de hyena, bavianen
en diverse vogelsoorten zijn talrijk
aanwezig. Aan de rand van het nationale
park bevinden zich verschillende private
natuurgebieden: Timbavati Private Game
Reserve, Sabi Sands Private Game Reserve,
Sabi Sabi Private Game Reserve zijn
de bekendste.
WATERBERG, WELGEVONDEN
GAME RESERVE EN MADIKWE
GAME RESERVE, zijn drie schitterende
natuurgebieden in de Limpopo provincie.
De Waterberg is verbluffend schoon maar
heeft ook een archeologische waarde.
Het landschap wordt gekenmerkt door
weelderige bossen, pittoreske valleien,
kloven en savanne. De Welgevonden Game
Reserve biedt 33000 hectare wildernis
met vlakke open graslanden, woodland,
savanne, woud en spectaculaire rivieren.
Wandelaars kunnen naar de grotten
met spectaculaire rotsschilderingen,
nagelaten door de San bevolking. U kan
ook wandelen langs de oevers van één van
de drie rivieren waar talrijke vogels leven.
De Madikwe Game Reserve is een parel
en één van de mindergekende geheimen
van het land. Het natuurgebied, dat werd
opgericht in 1991 is uitgegroeid van een
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voormalig jachtgebied tot een ongelooflijk
natuurreservaat. Het landschap kenmerkt
zich door uitgestrekte grasvelden, bossen,
rotsachtige heuvels en bergen en vormt het
leefgebied van talrijke wilde honden.
KWAZULU NATAL is een schilderachtige
streek die profiteert van de warme
Agulhasstroom van de Indische Oceaan
en hierdoor geniet van een subtropisch
klimaat. The Battlefields lijken op een
door de wind geteisterde vlakte bezaaid
met de resten van stenen forten en
begraafplaatsen. Getuigen van ontelbare
veldslagen. Eerst was er de strijd tussen de
Voortrekkers in een poging te ontsnappen
aan de Britse heerschappij en de Zoeloe
krijgers. Later, de vele botsingen tussen het
Britse rijk en de Zoeloe natie in de AngloZulu oorlog in 1879, met de beroemde
veldslagen bij Isandlawana en Rorkes
Drift. Tal van monumenten houden deze
geschiedenis in herinnering. Durban,
gelegen tussen de vele suikerrietplantages
en de gouden stranden aan de Indische
Oceaan is een veelzijdige stad en paradijs
voor surfers. Het iSimangaliso Wetland
Park, is een prachtige aaneenschakeling
van stranden, koraalriffen, meren,
moerassen, kustbossen en graslanden
dat zich uitstrekt van Sta Lucia tot Kosi
Bay, tot aan de Mozambikaanse grens.
In het binnenland lonkt een wildernis
van moerassen, bossen en savanne,
met enkele schitterende wildreservaten:
&Beyond Phinda Private Game Reserve,
Hluhluwe-iMfolozi Park, Mkuzi Game
Reserve, Mun-Ya-Wana Conservancy …
De Drakensbergen, een bergketen met
toppen die reiken tot 3482 meter hoog,
vormen een uitdaging voor wandelaars en
bergbeklimmers. In de grotten kan men
rotstekeningen van de San-bevolking zien.

Ontdek Kaapstad
Dag 1: Kaapstad
Aankomst in Kaapstad, onthaal en
transfer naar het hotel. Verblijf in een
elegant boetiekhotel met uitzicht op de
Atlantische Oceaan, de 12 Apostles, de
Tafelberg en Lion’s Head. Het verfijnde
decor, de prachtige tuin en uitmuntende
service dragen bij tot een onvergetelijk
verblijf. ’s Namiddags begeleide
wandeling via het India Venster Trail,
naar de top van de Tafelberg voor
een verbluffend uitzicht. Terug met
de kabelbaan (gesloten half juli-half
augustus) en begeleid bezoek aan het
historische hart van de stad.

Dag 2: Kaapse Schiereiland
Vandaag ligt het accent op beleving!
Kennismaking met de lokale bevolking,
bezoek aan wilde nationale parken en
artistieke kustdorpen. Muizenberg,
het walhalla voor surfers en Kalk
Bay, een kleurrijke vissershaven. In
Simon’s Town is het genieten van de
capriolen van de pinguïns en kan u
snorkelen en peddelen in de beschutte
baaien. Picknick lunch opgefleurd
met lokale smaken. Bezoek aan Cape
Point en de Cape de Good Hope Nature
Reserve, op zoek naar wilde stranden,
scheepswrakken en wandelpaden ver
weg van de toeristische drukte. Afsluiter:
een drankje bij zonsondergang in een
lokale bar.

Dag 3: Wijnlanden
Wandeling in het gezellige Franschhoek
en ontdekking van haar fascinerende
geschiedenis. Bezoek aan kunstgalerijen
waar hedendaagse en klassieke
kunstwerken hand in hand gaan met
lokaal design. Een heerlijke kop koffie
in de Terbodore Koffiebranderij, waar
de koffiebonen met de hand worden
geroosterd en unieke mengelingen
worden gecreëerd. Kleur de dag verder
in naar uw voorkeur. Wijnliefhebbers
ontdekken, op drie exclusieve
wijndomeinen enkele smaakvolle
wijnen. Bierliefhebbers bezoeken

twee ambachtelijke brouwerijen waar
lokale Ale, Lager en Wit bier worden
geproduceerd. Ook voor kunst- en
tuinliefhebbers hebben we iets in petto.
Geniet onderweg van de natuurlijke
schoonheid van deze vallei.

Dag 4: Kaapstad – Cape Malay
Cooking Experience
Korte introductie op de geschiedenis
van de Apartheid met bezoek aan het
District 6 museum. Verder naar de
fotogenieke wijk Bo-kaap, met haar
felgekleurde huisjes. Tijdens een KaapMaleise kookworkshop leert u samosa’s
vouwen, rooties, chili bites en een
lokale curry bereiden. Wandeling door
de kleurrijke wijk en bezoek aan een
plaatselijke kruidenier.

Dag 5: Hermanus, Elgin
& Walker Bay
Rit langs de schilderachtige kustroute.
Bewonder bij False Bay het spectaculaire
uitzicht. Bezoek aan de kustplaatsjes
Betty’s Bay en Kleinmond. In Hermanus
gaat u de Zuidkaper walvissen spotten
(juli tot november). Rit naar de
spectaculaire Hemel-en-Aarde wijnvallei
en de Elgin vallei, van oudsher bekend
om zijn fruitteelt, en belangrijke
wijn producerende regio. Lunch (niet
inbegrepen) op de bruisende Elgin
Railway market, in een voormalig
appelmagazijn. Rondleiding en proeverij
in de brandewijn distilleerderij Oude
Molen en landschapsrit langs de
Franschhoek Pass.

Dag 6: Kaapstad
Vertrek uit Kaapstad of verlenging

INBEGREPEN: Onthaal op de luchthaven
en transfers naar/van het hotel, 7 nachten
in 5* hotel in 2 persk. (K+O), begeleide
wandeltocht Rise & Climb met stadsbezoek,
begeleide excursies: Cape Peninsula Active,
Franschhoek Valley Boutique Wine Tour,
Hermanus, Elgin & Walker Bay Tour en
Cape Malay Cooking Workshop.
NIET INBEGREPEN: ticket Table Mountain
Cable Car
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Golfreis
Dag 1-6: Constantia Valley
Aankomst in Kaapstad, onthaal en
transfer naar het sfeervolle hotel, gelegen
in de Constantia Valley, omringd door
uitgestrekte wijngaarden. Dit hotel biedt
een mooie combinatie van modern
comfort en gracieuze koloniale charme.
Voor deze golfreis reserveren wij graag
vooraf uw tee-off times op de golfterreinen
in de regio: Steenberg Golf Club, een
18-holes golfbaan met indrukwekkende
uitzichten op de wijngaarden, het gebergte
en False Bay; Clovelly Country Club,
gelegen in de rustige Silvermine Valley op
het Kaapse schiereiland, vlakbij Fish Hoek
en Kalk Bay. Ter afwisseling een begeleide
excursie: “The Constantia Wine Tour”
(5u – incl. lunch). De Constantia Valley,
op een steenworp van Kaapstad gelegen,
is een paradijs voor wijnliefhebbers. De
rondrit brengt u naar zowel moderne
als historische wijndomeinen in KaapHollandse stijl. Lunch in The Bistro in
Klein Constantia.

Dag 6-9: George – Tuinroute
Ontbijt en private transfer naar de
luchthaven van Kaapstad. Binnenlandse
vlucht naar George, gelegen in het hart
van de tuinroute. Aankomst, onthaal en
private transfer naar één van de bekendste
golf hotels in de regio. Verblijf in een
luxueus hotel, inclusief één rondje golf
per nacht op de Montagu OF Outeniqua
golfbaan, of voor niet-golfers een voucher
voor een spa behandeling of een diner in

het restaurant. Fancourt Golf Estate is een
van de top golfterreinen in Zuid-Afrika.
Binnen een straal van 100km zijn er ook
de Pezula Championship Golf Course en
Simola Golf & Country Estate.

Dag 9-12: Durban
Ontbijt, transfer naar de luchthaven
van Port Elizabeth met onderweg
een kort bezoek aan Knysna, gelegen
tussen de schilderachtige landschappen
van het Outeniqua gebergte en de
Indische Oceaan. Mogelijkheid om
een boottocht te maken op de Knysna
Lagune tot aan de Knysna Heads, twee
steile zandstenen kliffen die de lagune
afschermen van de oceaan. In de late
namiddag, binnenlandse vlucht naar
Durban. Aankomst, onthaal en transfer
naar het luxueuze 5* hotel gelegen in het
kustplaatsje Ballito, vlakbij de Zimbali
Country Club. Dit uitdagende golfterrein,
gelegen aan de Dolphin Coast biedt u
de mogelijkheid om naast een balletje
te slaan ook dolfijnen en walvissen te
spotten. Durban, ook wel de “Sunshine
City” genoemd, is een multiculturele
stad en paradijs voor surfers. In deze
stad valt heel wat te beleven voor zowel
volwassenen als kinderen.

Dag 12-15: Kruger National Park
Binnenlandse vlucht vanuit Durban naar
de Sukuza luchthaven (Kruger National
Park). Aankomst en onthaal door een
Ranger met 4x4 safari voertuig voor uw
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transfer naar een sublieme 5* lodge in de
Sabi Sabi Private Game Reserve. De recent
gerenoveerde lodge is bijna onzichtbaar
is in het landschap. Een verborgen pad
leidt naar de ingang en verder naar een
oase van rust en een eindeloos uitzicht
op het ononderbroken bushveld. Geniet
van de georganiseerde safariritten op zoek
naar de Big 5. Voor een buitengewone
golfervaring kan u per helikoptertransfer
naar de gerenommeerde Leopard Creek
Country Club, een prachtig 18-holes
golfterrein gelegen aan de rand van het
Kruger Nationaal Park. Dichterbij kan u
ook naar de Skukuza Golf Club (9 holes).

Dag 15: Skukuza - Terugreis
Ontbijt, transfer naar de luchthaven
van Skukuza, voor uw terugvlucht via
Johannesburg naar Europa.

INBEGREPEN: Onthaal op de luchthaven,
private transfers, 14 nachten in 5* hotel
in 2 persk (K+O), begeleide excursie The
Constantia Wine Tour, 1x golf per nacht op de
Montagu OF Outeniqua golfbaan, OF voucher
voor spa behandeling t.w.v. van 640 ZAR OF
voucher voor diner in het hotel t.w.v. van 375
ZAR (onder voorbehoud van wijzigingen), vol
pension en twee safariritten per dag in Sabi
Sabi Private Game Reserve.
NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken, helikopter vlucht, green fees,
boottocht in Knysna.

Selfdrive
Kaapstad – Wijnlanden – Tuinroute – Eastern Cape safari
Dag 1-4: Kaapstad
Aankomst in Kaapstad, onthaal, opname
huurwagen en rit naar het hotel. Verblijf
in Bantry Bay, in een fantastisch hotel
waar de grandeur van het verleden
in perfecte harmonie is met modern
comfort. Verken de fascinerende stad
en ontdek de culturele en natuurlijke
hoogtepunten: het prachtige uitzicht
vanaf de top van de Tafelberg; de
Kirstenbosch Gardens met het 130m
lange pad dat tussen de toppen van de
bomen slingert; het historische centrum
met het Iziko Kasteel van de Goede
Hoop, de Company Gardens, Green
Market Square, Long Street, Victoria &
Alfred Waterfront en de interessante
musea. Verken de kleurrijke Maleise
wijk Bo-Kaap en maak een rondrit
op het Kaapse schiereiland met stops
in Muizenberg, Kalk Bay en Simon’s
Town, en het diverse natuurgebied
van Kaap de Goede Hoop, waar je bij
Cape Point, vanaf de top van de klif een
eindeloos uitzicht krijgt. Bezoek ook
het indrukwekkende gevangeniseiland
Robben eiland waar Nelson Mandela
ruim 20 jaar lang werd opgesloten.

Dag 4-6: De wijnlanden
Vandaag reist u naar de wijnlanden.
Verblijf in een gracieus hotel aan de
rand van het stadje Stellenbosch waar
u wordt omringd door de wijngaarden
met op de achtergrond het majestueuze
gebergte. Bezoek dit historisch
universiteitsstadje en belangrijk
wijncentrum. Bezoek de neogotische
Moederkerk en maak een wandeling
langs de oude Dorpstraat met gevels
in Victoriaanse, Gregoriaanse en
Kaap-Hollandse stijl. Hier vindt u vele
restaurantjes en winkeltjes waaronder
de legendarische dorpswinkel Oom
Samie se Winkel. Rit via de Helshoogte
Pass naar het schilderachtige stadje
Fransschoek. Stap aan boord van de
Wine Tram, een leuk alternatief voor

het bezoek aan de vele wijndomeinen.
De rit voert u langs het adembenemend
landschap van de Franschhoek Valley
en maakt haltes bij enkele van de meest
vooraanstaande wijnhuizen.

Dag 6-8: De Hoop
Nature Reserve
Vertrek naar Hermanus. Tussenstop
in Kleinmond voor een wandeling op
het uitgestrekte strand of in de vlakbij
gelegen Kogelberg Nature Reserve.
Hermanus, gelegen aan Walkers Bay,
is een bruisend stadje en toeristische
attractie vanwege de walvisobservatie
(juli tot november). Boottocht op
zoek naar de reusachtige Zuidkaper
walvissen of iets gewaagder misschien:
een kajaktocht of Shark Cage Diving.
Wandel langs het mooie klif pad en
geniet van de fantastische uitzichten.
Verder via Stanford en Bredasdorp, naar
Cape Agulhas, het meest zuidelijke
punt van Afrika, waar de Atlantische en
Indische Oceaan samen komen. Vanaf
de top van de vuurtoren krijgt u een
mooi uitzicht. Stop ook even in Arniston:
Kassiesbaai, een wijk met authentieke
vissershuisjes en de Waenhuiskrans
grotten (enkel toegankelijk bij eb) zijn de
omweg waard.
Verblijf in een kleinschalige moderne
logde, opgetrokken uit natuursteen
en glas. Geniet hier van de attente,
persoonlijke service en de schitterende
ligging, op een afgelegen plek, vlakbij
Koppie Alleen, aan de ongerepte kustlijn
van De Hoop Nature Reserve. Geniet
de volgende dag van dit schitterend
natuurgebied dat in 1957 werd opgericht
ter bescherming van de Bontebok en
Cape Mountain Zebra. Het natuurgebied
grenst aan de zee en het afwisselende
landschap bestaat uit zandduinen,
kalksteen vlaktes, rotsachtige baaien,
bergen (Potberg) en een waterrijk gebied
(De Hoop Vlei). Van juli tot november
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is dit de beste plaats om vanaf het land
walvissen, dolfijnen en zeeleeuwen waar
te nemen. Een fantastisch gebied voor
natuur- en vogelliefhebbers.

Dag 8-10: Oudtshoorn
Reis via Swellendam, een historisch
stadje aan de voet van de Langeberg
Mountains vlakbij de Breede Rivier naar
de Route 62, een mooie landschapsroute
tussen Montagu en Oudtshoorn.
Hier komt u aan in het hart van de
struisvogelindustrie. Bezoek een
struisvogelfarm en kom alles te weten
over deze excentrieke vogel. Bezoek
zeker ook de Cango grotten. Een rit
langs de 27km lange Swartbergpas
met haar steile haarspeldbochten,
adembenemende uitzichten en
diverse landschappen brengt u naar
het pittoreske Karoo stadje Prince
Albert. In Oudtshoorn verblijft u in een
mooi boetiekhotel omgeven door een
prachtige rozentuin.

Dag 10-13: Plettenberg Bay
Vandaag verder naar het hart van de
tuinroute voor een royaal verblijf in
een subliem 5* hotel gelegen op een
rotsachtige landtong in de Plettenberg
baai. U geniet er niet alleen van eindeloze
vergezichten maar tevens van heerlijke
gerechten in het SeaFood restaurant.
De volgende dagen reist u door een
weelderig landschap met oerbossen,
lagunes, meren, kloven en rivieren.
Neem de tijd om het schilderachtige
Knysna te verkennen. De Featherbed
Lagune is één van de belangrijkste
trekpleisters in deze regio. Maak een
boottocht op de lagune of een stevige
wandeling langs één van de vele
“Hiking Trails” in Knysna Forest. U kan
hier ook verschillende watersporten
beoefenen en bovendien vormt deze
regio het mekka voor golfers met
18-holes golfterreinen van wereld
top niveau. Leuk voor de kinderen
zijn: Monkeyland, Birds of Eden en
Elephant Sanctuary. Ook hier kan
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u van juli tot november walvissen
en dolfijnen spotten. Breng wat tijd
door met luieren op de prachtige
stranden, verken de wandelpaden in het
Tsitsikamma National Park, wandel over
de hangbruggen bij Storms River, waag
u aan een Treetop Canopy parcours, of
misschien zelfs een bungeesprong.

Dag 13-15: Kwandwe
Private Game Reserve
Ontbijt en vertrek voor een verblijf in
de Kwandwe Private Game Reserve.
Deze 22.000 hectare grote ongerepte
wildernis vormt de thuishaven van de
beroemde Big 5 (leeuw, luipaard, olifant,
neushoorn, buffel), evenals een divers
aantal kleinere en bedreigde diersoorten.
Verblijf in een stijlvolle logde gelegen
aan de oevers van de Great Fish rivier.
Vanaf de grote terrassen kan u volop
genieten van de prachtige natuur
die u omringt en van de Afrikaanse
zonsondergang.
Neem deel aan de dagelijkse Game drives
georganiseerd door de lodge, ga onder
begeleiding van een gids wandelen in
het natuurpark en volg het spoor van de
witte of zwarte neushoorns, olifanten
en buffels. Geniet ’s avonds van uw
privézwembadje of een heerlijk glas wijn
en mijmer over de ervaringen van de dag.

Dag 15: Port Elizabeth –
terugreis
Na een laatste ochtendsafari, vertrek
naar Port Elizabeth. Indien voldoende
tijd, kort bezoek aan de historische
stad. Inlevering van de huurwagen
bij de luchthaven en check-in voor uw
terugvlucht.

INBEGREPEN: Onthaal op de luchthaven,
huurwagen, 14 nachten in 5* hotel in
2 persk. (K+O), vol pension en twee
safariritten per dag in Kwandwe Private
Game Reserve.
NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken.

Selfdrive
Johannesburg – Panoramaroute – Kruger National Park – Kwazulu Natal
Dag 1-3: Johannesburg
Aankomst op de luchthaven van
Johannesburg, onthaal en transfer naar
Houghton voor een verblijf in de residentie
van voormalig president Nelson Mandela,
waar hij verbleef na zijn gevangenschap
op Robbeneiland. De residentie is
omgetoverd tot een uniek boetiekhotel
en vertoont subtiele knipoogjes naar
de geschiedenis van het gebouw en het
leven van de president. Met de Go-AsYou-Please-excursies ontdekt u de stad op
uw eigen tempo, u hebt een voertuig en
Engelssprekende gids ter beschikking. Het
bezoek is flexibel en wordt aangepast aan
uw eigen specifieke interesses. Op dag één
bv. bezoek aan het Maboneng District, een
levendige en creatieve wijk, het culturele
hart van de stad. Verken op dag 2 de
hoogtepunten van de stad: het Apartheid
museum, Constitution Hill, Main Street,
Mining District, het Township Soweto, het

Hector Pieterson Museum … Tip: kies voor
een fietstocht in Soweto (mits toeslag)

Dag 3-5: Panoramaroute
Ontbijt, opname van de huurwagen
in de stad en vertrek naar Dullstroom,
toegangspoort tot de panoramaroute.
Vlakbij kan u de MacMac Falls en
het goudzoekersstadje Pilgrim’s Rest
bezoeken. Doorreis voor uw verblijf in
een sfeervol boetiek hotel gelegen aan
de rand van het stadje White River. De
ideale uitvalbasis voor uw bezoek aan
de Panoramaroute beroemd vanwege de
prachtige valleien en indrukwekkende
berglandschappen en bijzondere
natuurfenomenen zoals: Blyde River
Canyon; God’s Window; Pinnacle Rock;
Bourke’s Luck Potholes en de Three
Rondavels. Bezoek ook het historische
stadje Ohrigstad en de vele mooie
watervallen in de regio.
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Dag 5-7: Kruger National Park
Vandaag verder naar het Kruger National
Park voor een sensationeel verblijf in
een luxueus rijtuig van de trein die
eeuwig gestationeerd blijft op de Selati
brug boven de Sabie rivier. Hier kan u
genieten van fabelachtige uitzichten op
het grootste nationale park van ZuidAfrika. Het natuurpark wordt gekenmerkt
door prachtige landschappen en een
spectaculair wildleven. Twee maal per
dag neemt uw gids u mee voor een
spannend safari avontuur op zoek naar de
Big 5 (olifant, buffel, leeuw, luipaard en
neushoorn) en de talrijke vogelsoorten die
hier leven.

Dag 7-8: Piet Retief
Vertrek in de richting van Kwazulu
Natal. Piet Retief, een noodzakelijke
tussenstop, vanwege de afstand, ligt in
een bosrijk gebied en is een belangrijke

hout producerende regio. Bezoek de
papierfabriek Mondi Forest Pulp &
Paper Plant of het Game & Birds Park.
In de omgeving zijn er ook een aantal
oorlogsmonumenten te zien.

Dag 8-10: Sta Lucia –
iSimangaliso Wetland Park
Ontbijt en vertrek naar de Sta Lucia
Wetlands, een waar paradijs voor vogel- en
natuurliefhebbers. Verblijf aan de oevers
van het meer, in het iSimangaliso Wetland
Park (Unesco Wereld Erfgoed), waar u
kan genieten van de magie van ongerepte
stranden en uitgestrekte wetlands.
iSimangaliso Wetland Park, is een
merensysteem bestaand uit zout en zoet
water meren, rivieren, lagunes, graslanden,
zoetwater- en papyrusmoerassen. Tijdens
een boottocht gaat u op zoek naar
nijlpaarden, krokodillen, zeearenden en
zeldzame watervogels.

Dag 10-12: Mun-Ya-Wana
Conservancy
Korte rit naar de Mun-Ya-Wana Conservancy,
een associatie van drie natuurgebieden:
andBeyond Phinda Private Game Reserve,
Zuka Private Game Reserve en Bumbeni.
Dit 30000 ha grote natuurgebied is het
leefgebied van de Big 5. Verblijf in een
recent geopende lodge (okt 21) met stijlvol
hedendaags design waar u geniet van een
onberispelijke sevice. De rangers nemen u

dagelijks mee voor een buitengewone safari
in het uitgestrekte gebied gekenmerkt door
een weelderige vegetatie en omgeven door
het Lebombo gebergte.

Dag 12-14: Spioenkop Game
Reserve – Battlefields

gewoon van de rust. Trek naar het centrale
deel van het natuurgebied en bewonder
enkele van de meest gekende bergtoppen:
Cathedral Peak, Giant’s Castle, Mount-auxSources en de vele prachtige watervallen,
frisse bergriviertjes en mysterieuze grotten.

De volgend dagen reist u langs de
beroemde Battlefields Route. U verblijft in
een lodge met uitzicht over de spectaculaire
vallei van de Spioenkop Game Reserve. Uw
gastheren zullen naast een warm welkom
ook hun enorme kennis en passie voor de
geschiedenis van de Anglo Boerenoorlog
met u delen. Doorkruis het pittoreske
landschap met uitgestrekte velden, heuvels
en knoestige rotsformaties. Dit is de plaats
waar de grootste historische veldslagen
plaats vonden en waar de vlaktes bezaaid
zijn met overblijfselen van stenen forten
en begraafplaatsen. Islandwana; Roke’s
Drift en het Blood River Museum &
Heritage Site zijn enkele van de beroemdste
bezienswaardigheden.

Dag 16-18: Durban

Dag 14-16: Drakensbergen

INBEGREPEN: Onthaal op de luchthaven,
private transfers in Johannesburg, huurwagen
(dag 3-18), 17 nachten in 5* hotel in 2 persk
(K+O), vol pension en twee safari ritten per dag
in Kruger National Park, half pension en safari
activiteiten in Mun-Ya-Wana Conservancy,
vol pension en activiteiten in Sta Lucia, vol
pension in de Battlefields en half pension in de
Drakensbergen.

Ontbijt en rit naar de noordelijke
Drakensbergen. De kleinschalige lodge
waar u zal verblijven hecht heel veel belang
aan natuurbescherming en -behoud en
nodigt haar gasten uit volop te genieten
van openluchtactiviteiten en de prachtige
natuur die hen omringt. Ga wandelen,
mountainbiken, quad biken of geniet
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Deze reis eindigt met een ontspannen
verblijf in het kustplaatsje Ballito, 60-tal
kilometer ten noorden van Durban gelegen.
Het pas geopende (juli 22) boetiek hotel,
biedt ruime kamers met uitzicht op het
zwembad of terras. Een opmerkelijke
verblijfplaats waar u zal genieten van
uitmuntende gerechten.

Dag 18: Durban – Europa
Na het ontbijt, vrije tijd in het hotel en rit
naar de luchthaven van Durban. Inlevering
huurwagen en check-in voor de terugvlucht,
via Johannesburg naar Europa.

NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken.

Selfdrive
Noordelijke & Westelijke Kaap

Dag 1-2: Upington
Aankomst in Upington, opname
huurwagen en doorreis naar
het kleinschalige en charmante
gastenverblijf, gelegen tussen
de weelderige wijngaarden van
Kanoneiland, in het midden van de
Orange River. Het stadje Upington
is gesticht in 1870 onder de
oorspronkelijke naam Olyvenhouts Drift
vanwege het grote aantal olijfbomen in
deze streek. Het stadje is vooral bekend
vanwege de fruitteelt, de druiven,
rozijnen en wijnen en vormt de ideale
uitvalbasis voor uw bezoek aan het
Augrabies Falls National Park en de
verkenning van de Kalahariwoestijn.

Dag 2-4: Kalahari –
Kgalagadi Park
Ontbijt en vertrek naar de Kalahari
woestijn. Het Kgalagadi Transfrontier
Park, gelegen aan de grens met
Botswana werd officieel ingehuldigd
in mei 2000 en strekt zich uit over de
beide landen. Het landschap bestaat
overwegend uit rode zandduinen, hier
en daar bedekt met kameeldoorns en
grassen. Vanwege de schaarse vegetatie
trekken de dieren naar de droge
beddingen van de Auob en Nossob rivier
waar zij voldoende voedsel vinden. De
grootste attractie van het natuurgebied
zijn de roofdieren waaronder
zwartmanige Kalahari leeuwen, cheeta,
luipaarden en bruine en gevlekte
hyena’s. Andere veelvoorkomende dieren
zijn de grootoorvos, pangolin, honingdas
en roofvogels zoals de vechtarend,
de berghaan en havik. Uw unieke
verblijfplaats, gelegen in het hart van de
Kalahariwoestijn, is eigendom van de
Khomani San (Bosjesmannen) en Mier
bevolking. Verblijf op een magische
plek te midden van het heuvellandschap
waar u kan genieten van een sublieme
safaribeleving.

Dag 4-6: Augrabies Falls
National Park
Rit naar het Augrabies Falls National
Park. Belangrijkste trekpleister hier
is de Augrabies waterval, die haar
naam ontleent aan het Khoi woord
“Aukoerebis”, of de plaats van het grote
geruis, vanwege het donderende lawaai
waarmee de Oranje rivier zich in de
60m diepe ravijn stort. Pittoreske namen
zoals Moon Rock, Ararat en Echo Corner
beschrijven deze rotsachtige regio met
18km lange kloof gevormd door de
Oranje rivier. Het landschap bestaat uit
steile rotsformaties en met struikgewas
bezaaide vlaktes en wordt gekenmerkt
de kokerbomen en bijzondere fauna,
waaronder de klipspringer. Het is
een veelzijdig natuurpark waar u
kan wandelen, raften, kanoën of
bergbeklimmen. Vanuit uw lodge,
gelegen in een privaat wildreservaat, aan
een aftakking van de Oranje rivier, krijgt
u een adembenemend uitzicht op dit
ongerepte gebied.

Dag 6-8: Springbok –
Namaqualand
Vandaag reist u naar het schitterende
Namaqualand dat zich uitstrekt van de
Atlantische Oceaan aan de westkust,
tot het kleine stadje Pofadder in het
oosten, de Oranje rivier in het noorden
en Garies in het zuiden. In het voorjaar
(augustus/september) wordt het
dorre landschap omgetoverd in een
spectaculaire kleurrijke bloemenzee
wanneer de ontelbare margrieten en
Fynbos planten openbloeien in de
zon. Bezoek ook de Goegap Nature
Reserve, met haar granieten rotsen en
zanderige vlaktes en die gedomineerd
wordt door de Carolusberg, de hoogste
top in de streek. Interessant ook, is het
Richtersveld National Park, leefgebied
van de reebokantilope, duiker, steenbok,
klipspringer, kudu, Hartmans bergzebra,
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baviaan, vervet aap, caracal, luipaard
en 650 verschillende plantensoorten.
Uw romantische verblijfplaats wordt
omringd door de unieke Namaqua
vegetatie en biedt uitzicht op het
spectaculaire berglandschap.

Dag 8-10: Clanwilliam –
Cederbergen
Ontbijt en rit naar de prachtige
Cederbergen, een natuurgebied dat
wordt gedomineerd door een steile
bergketen en zich uitstrekt van de
Middelbergpas bij Citrusdal tot de
Pakhuisbergpas bij Clanwilliam.
Vooral in het zuidelijke deel wordt u
getrakteerd op sensationele panorama’s
en spectaculaire rotsformaties zoals bv.
Wolfberg Arch, Cracks of Maltese Cross.
In verschillende grotten kan u mooie
voorbeelden van San-rotschilderingen
zien. U verblijft in een luxueuze lodge
in een malariavrij natuurreservaat
waar u wordt omgeven door de grillige
granietrotsen, kronkelende rivieren en
uitgestrekte vlaktes. Dit is ongetwijfeld
één van de mooiste gebieden om te
wandelen, maar ook mountainbiken of
boottochten zijn mogelijk.

Dag 10-12: Paternoster
Vandaag reist u naar de ruige westkust
voor een verblijf in het pittoreske
vissersdorpje Paternoster. Het dorpje
wordt gekenmerkt door de witgekalkte
huisjes met blauwe luiken en rieten
daken. Op het strand kan u de vissers
ontmoeten wanneer zij hun vangst
binnenhalen. Dit is een rustige plek,
heerlijk op te wandelen op het strand,
te zwemmen in het frisse water van
de Atlantische Oceaan of te genieten
van een visschotel in een van de kleine
restaurantjes. Wist u trouwens dat
Paternoster gekend staat als het mekka
voor zeevruchten en kreeft. Regelmatig
kan u hier ook zeehonden, walvissen
en dolfijnen spotten. Verblijf in een
schitterend boetiek hotel, verscholen
aan de rand van het strand waar u kan
genieten van een prachtig uitzicht op de
blauwe hemel, het zand en de zee.
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Dag 12-14: Hermanus
Doorreis naar Hermanus, vooral
vanwege de walvisobservatie. Van
juli/augustus tot oktober kan u er de
Zuidkaper walvissen observeren tijdens
een boot- of kanotocht. De “Whale
Crier” in zijn traditioneel kostuum
kondigt, blazend op zijn hoorn, hun
aanwezigheid in de baai aan. Vaak ziet
men hier ook grote groepen dolfijnen
opspringen in het water en u kan de
witte haaien van dichtbij benaderen
wanneer u kiest voor Shark Cage diving.
In uw verblijfplaats baadt u in luxe en
door de schitterende ligging op de top
van een klif, krijgt u een waanzinnig
uitzicht op Walker Bay.

Dag 14-18: Kaapstad
Een verblijf in Kaapstad kan uiteraard
niet ontbreken tijdens deze reis. Verken
deze bruisende stad met haar rijke
geschiedenis, historische Victoriaanse
gebouwen en mix aan culturen op uw
eigen tempo. Bezoek de beroemde
Tafelberg of maak een wandeling
door de binnenstad. Er zijn tal van
bezienswaardigheden waaronder: het
iZiko Kasteel van Goede Hoop, de
Company Gardens, de vele musea,
het Victoria & Alfred Waterfront, de
Kirstenbosch Botanical Gardens en
Robbeneiland. Verken ook het Kaapse
schiereiland en de Constantia vallei waar
u enkele gerenommeerde wijndomeinen
kan bezoeken.

Dag 18: Terugreis
Ontbijt, vrije tijd in de stad en rit naar de
luchthaven. Afgifte huurwagen en checkin voor uw terugvlucht naar Europa.

INBEGREPEN: Huurwagen, 17 nachten in
4*/ 5* hotel in 2 persk (K+O), vol pension
en activiteiten in Kgalagadi NP, Augrabies
Falls NP en Cederbergen, half pension in
Namaqualand.
NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken.

Selfdrive
Oostelijke Kaap
Dag 1-2: Port-Elizabeth
(Gqeberha)
Aankomst in Port-Elizabeth, onthaal en
transfer naar het mooi gerestaureerde
Art-Deco hotel in een rustige
buitenwijk, ver weg van de drukte
van de stad. Vrije namiddag om de
stad te verkennen. Het 5km lange
Donkin Heritage Trail brengt u naar
de belangrijkste bezienswaardigheden
zoals het marktplein, het stadhuis en
enkele kerken. Een andere aanrader is
het Nelson Mandela Metropolitan Art
museum waar u werken van ZuidAfrikaanse kunstenaars kan bewonderen.

Dag 2-4: Samara Private
Game Reserve
Ontbijt en opname van de huurwagen.
Vandaag reist u naar de Samara
Private Game Reserve. Dit malariavrije
reservaat beslaat een oppervlakte van
70000 ha in een gebied dat gekend
staat als de Great Karoo. Het landschap
is er adembenemend en door de
aanwezigheid van vier vegetatiezones
zijn de fauna en flora heel divers.
Bedreigde cheeta’s, zwarte neushoorns,
olifanten en springbokken zwerven door
de uitgestrekte vlaktes omringd door
het dramatische gebergte, terwijl de
Kaapse bergzebra’s, gnoes en elanden
rondscharrelen op de uitgestrekte
plateaugraslanden, vergelijkbaar met de
Oost-Afrikaanse savannes. Uw Lodge
ademt een koloniale sfeer en nodigt uit
om met volle teugen te genieten van de
rust, open ruimte en prachtige natuur.

het stadscentrum en enkele historische
gebouwen: de Nederlands Hervormde
Kerk en het Reinet House Museum met
één van de oudste wijnstokken van het
land. In de late namiddag, begeleide
excursie naar de Valley of Desolation.
Vanaf verschillende uitkijkpunten
krijgt u een prachtig uitzicht op de
stad, de metershoge rotspunten en de
eindeloze vallei.

Dag 5-8: Shamwari Private
Game Reserve
Na het ontbijt doorreis naar de Shamwari
Private Game Reserve, een prachtig
natuurgebied met een overvloed aan
fauna en flora. Het woord “Shamwari”
is Shona voor “vriend” en getuigt van
het gastvrije onthaal. Iedereen is hier
bijzonder toegewijd om van uw verblijf
hier een uitzonderlijke safari ervaring te
maken. De Game drives zijn een must
maar ook begeleide natuurwandelingen
zijn hier mogelijk. Een plaats die u zich
zal blijven herinneren.

Dag 8-11: Sunshine Coast
Deze ochtend, een laatste safari activiteit.
Rit naar Port Alfred aan de prachtige
Sunshine Coast waar u een ontspannen
verblijf aan een 7km lang privaat strand
aan de Indische Oceaan kan combineren
met een ongerepte wildernis en
wildobservatie.

Dag 11: Terugreis

Dag 4-5: Graaff Reinet

Ontbijt en terugrit naar de luchthaven
van Port-Elizabeth. Inlevering van
de huurwagen en check-in voor de
terugvlucht naar Europa.

Vandaag, een korte rit naar het
stadje Graaff Reinet. Bij aankomst in
het mooie hotel in Kaap-Hollandse
stijl, wordt u opgewacht door de
lokale Engelssprekende gids voor
een ontspannen wandeling (2 à 3u)
door de historische straten van deze
schilderachtige Karoo-stad. Bezoek aan

INBEGREPEN: Huurwagen, 10 nachten in
4*/ 5* hotel in 2 persk (K+O), vol pension
en activiteiten in Samara Private GR en
Shamwari Private GR, 2 begeleide excursies
in Graaff Reinet.
NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken.
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NAMIBIË

ZUID-AFRIKA

Namibië
Namibië, is een land van eindeloze horizonten en verborgen schatten.
Het biedt een caleidoscoop aan activiteiten en avonturen voor een
ongeëvenaarde vakantie. Namibië zal uw hart weten te veroveren, u
verleiden met haar spectaculaire landschappen, fascinerende dieren, mix
aan culturen, veelvoud aan buitenactiviteiten, oorverdovende stilte en
glinsterende sterrenhemel.
De Namib woestijn trakteert u op een panorama van rijkgekleurde zandduinen, met
Dune 45 en Sossusvlei als grootste trekpleisters. In het Etosha National Park en de
aangrenzende private wildreservaten kan u op zoek naar kleine en grote dieren die er
hun toevlucht vonden, waaronder de Big 5 (olifant, leeuw, neushoorn, luipaard, buffel)
en verschillende soorten antilopen. Aan de kust baden duizenden zeehonden op de
stranden naast roze flamingo’s en witte pelikanen. In de Caprivi regio draait alles
rond het leven in en om de rivieren Okavango en Zambezi. In het Bwabwata en Nkasa
Lupala National Park is een boottocht een uitzonderlijke ervaring waarbij u wordt
omringd door tientallen nijlpaarden en krokodillen.
Er is een breed scala aan activiteiten voor elk type reiziger. In de kustplaatsen
Swakopmund en Walvisbaai heeft u de keuze uit: quadbiking, duneboarden,
dolfijncruises en kanoën. In Damaraland, de Erongo Mountains en het Waterberg
Plateau kan u alleen of onder begeleiding van een natuurgids prachtige wandelingen
maken of op zoek naar de San rotschilderingen die er in de granietgrotten werden
achtergelaten. Maar ook bergbeklimmen en Fat Biken of paardrijden in de woestijn
behoren tot de mogelijkheden.
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REISDOCUMENTEN (voor Belgische
onderdanen) Internationaal paspoort
(nog minstens 6 maanden geldig vanaf
de datum van terugreis en voorzien
van 2 opeenvolgende blanco pagina’s).
Indien gereisd wordt met minderjarige
kinderen of niet beide ouders meereizen,
zijn extra documenten noodzakelijk!
Voor een rondreis met huurwagen is
een internationaal rijbewijs aanbevolen. •
WANNEER BEZOEKEN april tot oktober,
temperaturen zijn aangenaam en geringe
kans op regen, maar eigenlijk kan men het
ganse jaar door naar Namibië reizen, elk
seizoen heeft zijn charme. • VLIEGTIJD
ca. 12u50 (Lufthansa, via Frankfurt) •
TIJDSVERSCHIL geen tijdsverschil
(eerste zondag van september tot laatste
zondag van oktober & laatste zondag van
maart tot eerste zondag van april) - 1 uur
vroeger (eerste zondag van april tot eerste
zondag van september) – 1 uur later
(laatste zondag van oktober tot laatste
zondag van maart) • MUNT Namibische
dollar (NAD): 1 NAD = ong. € 0,05899
(juni ’22) – de Namibische Dollar is
gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse
Rand • TAKSEN Alle lokale taksen zijn
inbegrepen in de prijs • FOOIEN Zijn
gebruikelijk in Namibië, in restaurants
wordt 10% op de factuur aangerekend, in
hotels en lodges voorziet men een Tipbox,
bij een begeleide rondreis kan rekening
gehouden worden met een richtlijn van
8 à 10 usd per persoon per dag voor een
chauffeur-gids. U bent uiteraard vrij het
bedrag van de fooien zelf te bepalen in
functie van uw tevredenheid. • PARK
FEES zijn over het algemeen inbegrepen
in de prijs, op enkele uitzonderingen na,
dit wordt steeds vermeld bij de reservatie •
VERZEKERING Het is raadzaam een
goede reisverzekering af te sluiten
wanneer u naar Namibië reist.

Bezienswaardigheden
WATERBERG PLATEAU PARK, is een
nationaal park in het centrum van het
land. Dit zandsteen plateau ligt op een
hoogte van 200m, in een uitbundig
groene omgeving. Het gebied werd in
1972 tot natuurreservaat uitgeroepen en
is het leefgebied van 200 verschillende
vogelsoorten, enkele zeldzame antilopen,
zwarte en witte neushoorn, hyena en
luipaard. In de granieten grotten kan men
rotsschilderingen van de San bevolking
ontdekken. Dit schitterende natuurgebied
is een waar paradijs voor wandelaars.
ETOSHA NATIONAL PARK, is één van
de grootste en bekendste natuurgebieden
in Namibië. Dit unieke wildpark heeft
een oppervlakte van 20000 km² en is
ongetwijfeld de beste plaats om de Big 5 te
zien. Etosha staat voor “grote witte plek”
wat verwijst naar de enorme zoutpan,
ooit een meer waar de Kunene rivier in
uit mondde. Het landschap bestaat uit
savanne, Mopane- en Moringa-bomen,
grassen en struiken. Bij de waterplassen
troepen de dieren samen om te drinken
en poseren gewillig voor de camera. U
kan het park gemakkelijk verkennen met
de huurwagen.
NAMIB DESERT, is één van de oudste
en grootste woestijngebieden dat zich
landinwaarts uitstrekt vanaf de Atlantische
Oceaan en reikt tot in Angola en ZuidAfrika. Het Namib Naufluft Park werd
opgericht om dit gebied te beschermen.
De goudoranje zandduinen reiken tot
385 m hoog en worden afgewisseld

met rivierdalen en zoutpannen met
ondergrondse rivieren. Op de meest
stabiele duinen groeien grassen en langs
de rivierbeddingen vindt men acacia’s
en vijgenbomen. De duinen Dune 45 en
Sossusvlei en de zoutpan Dead vlei vormen
er de topattracties. Grenzend aan dit
gebied ligt de NamibRand Nature Reserve,
één van de grootste privéreservaten, dat
enkele exclusieve accommodaties herbergt.
SWAKOPMUND & WALVIS BAY, liggen
beide ingeklemd tussen de Namib
woestijn en de Atlantische Oceaan.
Swakopmund heeft de karakteristieken
van het Duitse koloniale verleden weten te
bewaren. Het is een lieflijke stad en ideaal
voor een korte tussenstop. Maak een
wandeling op de houten pier, bezoek het
National Marine Aquarium of maak een
boottocht ter observatie van de dolfijnen,
zeerobben, flamingo’s en pelikanen.
DAMARALAND, een fascinerend
gebied waar open vlaktes, bergen
en rotsformaties elkaar afwisselen.
De belangrijkste bergtoppen zijn de
Spitskoppe en de Brandberg. Het is
een ruig gebied met indrukwekkende
natuurfenomenen waaronder Organ
Pipes, Burnt Mountain, Doros Crater
en het Petrified Forest. In de regio
van Twyfelfontein, kan u enkele
van de best bewaarde Bushman
rotsschilderingen bewonderen. Hier kan
u ook kennis maken met verschillende
bevolkingsgroepen: de Herero, Damara
en Himba’s. Verder vormen de zeldzame

74

Welwitschia-planten en Moringa-bomen
een bijzondere attractie en kan u er de
woestijnolifant, giraf, springbok, zebra,
oryx en struisvogels aantreffen.
KALAHARI DESERT, is een extreem
droog gebied vanwege de poreuze aarde
die geen water kan vasthouden. Toch
komt er in dit gebied relatief veel fauna en
flora voor. Dit is van oudsher het gebied
van de San Bushmen bevolking en tijdens
uw verblijf hier kan u kennismaken met
hun traditionele manier van jagen.
CAPRIVI STRIP, ligt in de uiterst
noordoostelijke regio van Namibië,
ingeklemd tussen Angola, Botswana,
Zambia en Zimbabwe. De levensader
van dit gebied is de Okavango rivier.
Het Bwabwata National Park is een
veelzijdig gebied en één van de mooiste
natuurparken van Namibië. Hier vindt
u vier van de Big 5 en aan de Horseshoe
Bent kan u tal van olifanten bewonderen.
FISH RIVER CANYON, ligt in het zuiden
van Namibië en is de op één na, grootste
kloof ter wereld. De kloof heeft een lengte
van 160km vanaf Seeheim tot Ai-Ais en
is op sommige plaatsen tot 550m diep
en tot 27km breed. De kloof ligt aan de
benedenloop van de Fish rivier en mondt
aan de grens met Zuid-Afrika uit in de
Oranje rivier. Het ruige heuvelachtige
landschap is fascinerend en de panorama’s
zijn verrassend mooi. Wandelen in de
kloof is, in bepaalde seizoenen, mogelijk
onder begeleiding van een gids.

Fly-In Namibië
Dag 1: Windhoek

Dag 4-6: Damaraland

Aankomst te Windhoek, onthaal en
transfer naar het elegante boetiek hotel
aan de rand van de stad. In Windhoek,
de hoofdstad van het land, wordt de
koloniale erfenis weerspiegeld in
de historische gebouwen, de Duitse
eetgelegenheden en het algemene gebruik
van de Duitse taal.

Een laatste safaririt, ontbijt en vertrek per
privé vlucht naar de Twyfelfontein regio
in Damaraland. Twyfelfontein, betekent
“twijfelachtige fontein” en is een waar
openlucht museum. Hier vindt men meer
dan 2000 rotstekeningen. De gravures
zijn naar schatting 6000 jaar oud en
velen geloven dat de makers ervan San
medicijnmannen of sjamanen waren.
Het gebied werd in 2007 uitgeroepen tot
Unesco Werelderfgoed. De luxueuze en
hedendaagse lodge is gebouwd aan de
voet van de granietrotsen en biedt een
prachtig uitzicht op de hoogste top van
het land: de Brandberg.

Dag 2-4: Etosha National
Park Oost
Ontbijt en transfer naar de Eros
luchthaven. Check-in voor de private
chartervlucht naar het oostelijke deel van
het Etosha National Park. Verblijf in een
sublieme lodge in het hart van de Onguma
Game Reserve. Geniet van het schitterend
uitzicht op de waterplas en de vele dieren
die er komen drinken. Het private
natuurreservaat grenst aan de Fisher’s Pan
en is één van de best bewaarde geheimen
van Namibië. Hier krijgt u de kans
Afrika te ervaren in al haar schoonheid
en diversiteit. Het reservaat beslaat een
oppervlakte van 34000 ha ongerepte natuur
en vormt het leefgebied van een groot
aantal savannedieren waaronder: koedoes,
giraffen, elanden, oryxen, hartebeesten,
zebra’s en impala’s. Tijdens de spannende
safariritten gaat u op verkenning binnen
het privédomein en in het Etosha
National Park. Dit bijzondere natuurpark
wordt gekenmerkt door de uitgestrekte
zoutvlakte, waar in het regenseizoen,
duizenden flamingo’s op afkomen en er
grote broedkolonies vormen.

Dag 6-8: Skeleton Coast
Ontbijt en korte vlucht naar Mowe Bay.
Onthaal en transfer per wagen naar uw
verblijfplaats gelegen aan de zuidelijke
oever van de monding van de Huarusib
rivier, genesteld tussen de duinen en de
Atlantische Oceaan. Vanwege de koude
Benguela stroming kan u genieten van
een verfrissend briesje terwijl u geniet
van het spectaculaire uitzicht vanaf uw
terras. De Skeleton Coast is een van de
meest afgelegen en barre gebieden waar
duizenden kilometers zandwoestijn
bezaaid liggen met scheepswrakken.

Dag 8-10: Namib woestijn
Terugrit naar Mowe Bay waar uw toestel
klaar staat voor een panoramische vlucht
over Damaraland naar de Namib woestijn.
De Namib is ’s werelds oudste woestijn
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en voor een grote zandwoestijn is het
landschap opmerkelijk gevarieerd met
bergen en rode zandduinen die tot 300
meter reiken. Verblijf in een fabelachtig
tentenkamp in de Karas regio, waar u kan
genieten van een prachtig panoramisch
woestijnlandschap en gastronomische
verwennerij. Hier staat alles in het teken
van verfijning, dit in contrast tot de
eenvoud van de eindeloze omgeving.

Dag 10-12: Greater Windhoek
Ontbijt en korte vlucht naar Sossusvlei
voor een bezoek aan de beroemde
zandduinen. Lunch en terugvlucht naar
de Eros luchthaven. Onthaal en transfer
naar een gebied dat wordt aangeduid als
Greater Windhoek. Het landschap wordt
er gekenmerkt door uitgestrekte valleien,
dicht struikgewas, rotsachtige heuvels
en gouden savanne. In het N/a’an ku
sê wildreservaat zal u genieten van de
verfijnde service van uw lodge, uitkijkend
over de grenzeloze savanne.

Dag 12: Terugreis
Ontbijt en transfer naar de luchthaven
voor uw terugvlucht naar Europa.

INBEGREPEN: Onthaal op de luchthaven,
private chartervluchten en transfers,
11 nachten in 5* hotel in 2 persk (FI),
activiteiten volgens het programma van de
lodges, Sossusvlei excursie.

Selfdrive
Klassiek Namibië
Dag 1: Windhoek
Aankomst te Windhoek, onthaal en
transfer naar het kantoor van onze
lokale vertegenwoordiger. Opname van
de huurwagen. Rit naar het elegante
boetiek hotel aan de rand van de stad. In
Windhoek, de hoofdstad van het land,
wordt de koloniale erfenis weerspiegeld
in de historische gebouwen, de Duitse
eetgelegenheden en het algemene
gebruik van de Duitse taal.

Dag 2-4: Otjiwarongo
Ontbijt en vertrek naar de bekende
Okonjima Nature Reserve. Dit 22000 ha
grote natuurreservaat is in de Waterberg
regio gelegen en wordt omringd door
het Omboroko gebergte. Dit is de
thuisbasis van de Africat Foundation,
een stichting die zich bezig houdt
met het opvangen en beschermen van
katachtigen. U verblijft er in één van de
luxueuze accommodaties omgeven door
de prachtige savanne. Tijdens de safari’s
gaat u op zoek naar de cheeta’s en
luipaarden. In het opvangcentrum kan
u deze dieren van dichtbij ontmoeten.

Dag 4-6: Etosha National Park
Vandaag reist u verder in de richting
van het Etosha National Park, één
van de mooiste en belangrijkste
natuurparken in Namibië. Het
natuurgebied met een oppervlakte
van 22270 km² is sinds 1907 een
nationaal park en wordt gekenmerkt
door de enorme zoutpan. U verblijft
in de oostelijke regio van dit gebied
in de Onguma Private Game Reserve.
In de Herero taal betekent Onguma,
“de plaats die je niet wil verlaten”, een
toepasselijke naar voor dit prachtige
natuurgebied. Op een oppervlakte
van 34000 ha kan u meer dan dertig
verschillende soorten savannedieren
spotten zoals koedoes, giraffen, elanden,
oryxen, hartebeesten, impala’s maar
ook leeuwen, cheeta’s en luipaarden.

De luxueuze lodge is op de ideale plek
gebouwd om van een spectaculaire
zonsondergang te kunnen genieten en
biedt uitzicht over de schaar begroeide
Etosha vlakte en een waterplas waar
dieren samentroepen om te drinken.

Dag 6-7: Etosha National Park
Vandaag reist u naar de zuidelijke
grens van het Etosha National Park.
Onderweg kan u genieten van een
ontspannen dag wildobservatie
vanuit uw eigen wagen. Bij de vele
waterplassen en uitzichtpunten kan
u de dieren van dichtbij observeren.
Uw charmante verblijfplaats ligt net
buiten het nationaal park in een privaat
wildreservaat van 5000 ha. U kan hier
genieten van uitstekende gerechten en
prachtig uitzicht op twee drukbezochte
drinkplaatsen.

Dag 7-9: Damaraland
Ontbijt en doorreis naar het hart
van Damaraland, de Twyfelfontein
regio. In dit kwetsbare gebied vindt
men enkele van de best bewaarde
San rotsschilderingen. Het gebied
staat bovendien bekend vanwege
de indrukwekkende rotsformaties
en resten van een prehistorische
vulkanische activiteit. Niet te missen
attracties zijn: Organ Pipes, Burnt
Mountain, Doros Crater en het
Petrified Forest. In Damaraland kan
u de woestijnolifanten aantreffen die
zich hebben aangepast aan de harde
leefomstandigheden in dit gebied. Deze
dieren leggen dagelijks grote afstanden
af om voedsel te vinden en zijn
gewend geraakt aan de waterschaarste.
Damaraland dankt zijn naam aan de
Damara bevolking maar hier wonen
ook Herero en Himba. De luxueuze en
hedendaagse lodge is gebouwd aan de
voet van de granietrotsen en biedt een
prachtig uitzicht op de hoogste top van
het land: de Brandberg.
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Dag 9-11: Swakopmund
& Walvis Bay
Vertrek vanuit Damaraland naar het
historische en gezellige kustplaatsje
Swakopmund. Ook in dit stadje dat in
1892 is gesticht vindt u overal getuigen
van het Duitse koloniale verleden.
Enkele opvallende gebouwen zijn de
oude gevangenis, het Warmannhuis
en het voormalige stationsgebouw
waarin nu een hotel is ondergebracht.
Het stadje is enorm geliefd bij
Namibiërs en Zuid-Afrikanen die er hun
zomervakantie doorbrengen (decemberjanuari). Vlakbij ligt Walvis Bay, de
belangrijkste zeehaven van Namibië.
Maak een boottocht langs de kust om
de dolfijnen en zeehonden te bekijken,
ga op zoek naar de vogelkolonies,
waaronder flamingo’s en pelikanen, in
de 10km lange lagune van Sandwich
Harbour of maak een uitstapje naar
Dune 7, de hoogste duin in de omgeving
waar u kan genieten van een prachtig
uitzicht en ook de trendy sport Sand
Boarding kan uitproberen.

Dag 11-12: Namib Naukluft
National Park - Sossusvlei
Een mooie landschapsrit vanuit
Swakopmund brengt u naar het
Namib Naukluft National Park. U
rijdt langs de Kuiseb Canyon, een
droog en desolaat gebied waar u zeker
even moet uitstappen om van het
indrukwekkende landschap te genieten.
In de late namiddag bereikt u uw
exclusieve verblijfplaats. De lodge ligt
in een privéconcessies en vanwege
zijn locatie heeft u de kans de duinen
in de vroege ochtend te bezoeken en
te kunnen genieten van de mooiste
lichtinval. Dit is de plaats waar u de
iconische zandduinen kan bezoeken en
beklimmen De belangrijkste attracties
zijn de Sossusvlei, Hiddenvlei, Big
Daddy, Dune 45 en Dead vlei. Vlakbij
is een bezoek aan de Sesriem Canyon,
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een diep uitgesleten kloof waar u langs
de prachtige rotswanden kan wandelen,
zeker de moeite waard.

Dag 12-14: NamibRand
Nature Reserve
Na het ontbijt reist u verder naar de
NamibRand Nature Reserve. Met
haar oppervlakte van 172000 ha en
vier verschillende ecosystemen is
dit een van de indrukwekkendste
natuurgebieden in privé bezit. De mix
van duinen, bergen, rotspartijen, zanden grindvlaktes vormen het leefgebied
voor een grote verscheidenheid aan
roofdieren waaronder jakhalzen, vossen,
antilopen en diverse wilde katten. Hier
kan u de mysterieuze “feeëncirkels”
in het landschap ontdekken en bij
zonsondergang genieten van een
verfrissend drankje. Bovendien is dit
gebied uitgeroepen tot één van de
eerste Dark Sky reservaten vanwege
de beperkte lichtvervuiling, dus mis
hier zeker niet de kans om de heldere
sterrenhemel te bewonderen. Het
schitterende tentenkamp ligt aan de
rand van een 250 meter hoge duin
en biedt een prachtig uitzicht op de
omgeving.

Dag 14: Terugreis
Ontbijt en terugrit naar de luchthaven
van Windhoek. Inlevering van de
huurwagen en check-in voor uw
terugvlucht naar Europa.

INBEGREPEN: onthaal op de luchthaven,
huurwagen, 13 nachten in 5* hotel in 2
persk., half pension in Onguma en Etosha,
fully inclusive in Okonjima, Damaraland,
Namib Desert en enkel ontbijt in Windhoek
en Swakopmund.
NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken, tenzij anders vermeld.

Selfdrive
Etosha National Park, Caprivi Strip & Victoria Falls
Dag 1-3: Windhoek Otjiwarongo
Aankomst te Windhoek, onthaal en
transfer naar het kantoor van onze
lokale vertegenwoordiger. Opname van
de huurwagen. Rit naar de bekende
Okonjima Nature Reserve, thuisbasis
van de Africat Foundation, een
stichting die instaat voor de opvang en
bescherming van bedreigde roofdieren.
Dit schitterende 22000 ha grote
natuurreservaat is in de Waterberg regio
gelegen en wordt omringd door het
Omboroko gebergte. U verblijft er in
één van de vijf luxueuze accommodaties
omgeven door de prachtige savanne.
Tijdens de safari’s gaat u op zoek
naar de cheeta’s en luipaarden. In het
opvangcentrum kan u deze dieren van
dichtbij ontmoeten.

Dag 3-5: Centraal Namibische
Hooglanden
Vandaag reist u naar het hart van de
Centrale Namibische Hooglanden.
Dit gebied met glooiende heuvels en
diepe valleien scheidt de Kalahari van
de duinen van de Namib woestijn.
We brengen u naar een verborgen
parel, verscholen in een prachtig
natuurgebied. Het landschap is zeer
divers, het ene moment rijdt u langs een
doornige savanne en voor u het weet
komt u bij een adembenemende kloof
waar in de grotten de resten van San
rotsschilderingen te zien zijn. Wanneer
u naar de top van de granieten rotsen
klimt krijgt u een fantastisch uitzicht op
de vlakte en zal u verstelt staan van de
enorme diversiteit aan fauna en flora in
dit gebied. In de dorpjes kan u kennis
maken met de lokale bevolking en hun
traditionele ambachten. In de Ohorongo
Game Reserve heeft men de laatste 50
jaar met grote toewijding gewerkt aan
de instandhouding van de natuur zodat
het een duurzaam erfgoed wordt voor de
toekomst. Uw magische verblijfplaats is

een waar paradijs tussen de granieten
rotsblokken en eindeloze vlaktes.
Hier zal u genieten van verrassende
wildervaringen.

Dag 5-7: Etosha National Park
Vroeg ontbijt en vertrek naar
de Anderssons Gate, zuidelijke
toegangspoort tot het Etosha
National Park, één van de mooiste
en belangrijkste natuurparken in
Namibië. Het natuurgebied met een
oppervlakte van 22270 km² is sinds
1907 een nationaal park en wordt
gekenmerkt door de enorme zoutpan.
Vanaf dit punt doorkruist u dit
prachtige natuurpark over een afstand
van ongeveer 180km tot bij de Von
Lindequist Gate, de oostelijke grens van
dit enorme nationaal park. Onderweg
kan u genieten van een ontspannen
dag wildobservatie vanuit uw eigen
wagen. Bij de vele waterplassen en
uitzichtpunten kan u de dieren van
dichtbij observeren. U verblijft in een
voortreffelijke lodge in de Onguma
Private Game Reserve, grenzend aan het
nationaal park. Dit private natuurgebied
met een oppervlakte van 34000 ha vormt
het leefgebied van meer dan dertig
verschillende soorten savannedieren
waaronder koedoes, giraffen, elanden,
oryxen, hartebeesten, impala’s maar
ook roofdieren zoals leeuwen, cheeta’s
en luipaarden. Vanaf het terras van
uw Bush Suite kan u uitkijken op
de prachtige natuur en genieten
van de stilte bij een spectaculaire
zonsondergang. Onder begeleiding van
de ervaren Rangers zal u in de vroege
ochtend en late namiddag op pad gaan
voor onvergetelijke safari’s.

Dag 7-8: Rundu
Een laatste safaririt en ontbijt. Vertrek
naar het uiterste noorden van het
land. Onderweg zal u ervaren hoe het
landschap wisselt en van een uitgestrekt

78

woestijnlandschap overgaat in een
weelderig groen gebied met rivieren en
uitgestrekte overstromingsgebieden.
Rundu bevindt zich aan de grens
tussen Angola en Namibië. De
Okavango rivier vormt de belangrijkste
aantrekkingskracht van het dorpje.
Verder is het een belangrijk centrum
van het traditionele houtsnijwerk. U
verblijft in een kleinschalig tentenkamp,
gelegen aan de oever van de rivier. Hier
kan u ontspannen bij het zwembad of
genieten van een boottocht op de rivier.

Dag 8-11: Caprivi Strip –
Bwabwata National Park
Ontbijt en doorreis naar het hart van de
Caprivi Strip. Onderweg kan u een korte
tussenstop maken voor een bezoek aan
de Popa Falls. De stroomversnellingen
banen zich een weg tussen de rotsen
en eilandjes in dit bosrijke gebied.
De Caprivi Strip, vormt een 450km
lange landtong die ingekapseld ligt
tussen Angola en Botswana en op haar
smalste gedeelte niet breder is dan
35km is. In dit waterrijk gebied stromen
verschillende rivieren, de belangrijkste
zijn de Okavango, Zambezi en Kwando.
Het centraal gelegen Bwabwata National
Park is ongetwijfeld één van de mooiste
natuurreservaten in Namibië. Het
wordt gekenmerkt door haar groene
vegetatie, rivieren en moerassen. Hier
leven grote troepen buffels en olifanten
en vindt men ook de Sitatoenga,
een vrij zeldzame antilopesoort.
Verblijf in een elegant tentenkamp
waar u vanaf het terras uitkijkt op
de overstromingsgebieden, die het
speelterrein vormen van de olifanten,
buffels en savannedieren.

Dag 11-13: Victoria Falls
Vandaag reist u naar Kasane, gelegen
aan de grens met Botswana. Hier
zal u de huurwagen achterlaten. De
lokale gids zal u vergezellen voor de
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douaneformaliteiten en u begeleiden
naar het voertuig dat klaar staat voor uw
transfer naar een volgend spectaculair
natuurfenomeen: de Victoria Falls.
De watervallen, worden in de lokale
taal “Mosi-oa-Tunya” genoemd, of “de
rook die dondert”, verwijzend naar de
enorme witte mist die boven de kloof
uitstijgt. Dit wereldwonder bestaat uit
zes afzonderlijke watervallen: Devil’s
Cataract, Main Falls, Horse Shoe Falls,
Rainbow Falls, Armchair Falls en
Eastern Cataract, die zich in een 108m
diepe kloof storten. De beste manier
om de watervallen te ontdekken is een
ochtendwandeling langs het pad voor de
watervallen. Het licht is dan het mooist
en de regenbogen kleuren op boven
de kolkende witte watermassa. Voor
de actieve reiziger valt hier bovendien
heel wat te beleven. U kan een bezoek
aan de watervallen combineren met
een safaririt in het Mosi-Oa-Tunya
National Park, een bezoek brengen
aan het Livingstone Museum of het
Railway Museum, een riviercruise, een
helikoptervlucht. Waaghalzen kunnen
kiezen voor een uitdagender activiteit
waaronder: ziplining, wildwater rafting,
kajakken of bungeespringen. U verblijft
in een statig historisch hotel vlakbij
de watervallen, waar de koloniale
geschiedenis nog duidelijk aanwezig is.

Dag 13: Terugreis
Ontbijt en transfer naar de luchthaven
van Victoria Falls en check-in voor uw
terugvlucht naar Europa.

INBEGREPEN: onthaal op de luchthaven,
huurwagen, 12 nachten in 5* hotel in
2 persk., fully inclusive in Okonjima,
Ohorongo, Onguma en Bwabwata National
Park, half pension in Rundu en enkel
ontbijt in Victoria Falls.
NIET INBEGREPEN: Excursies,
toegangstickets bezienswaardigheden en
natuurparken, tenzij anders vermeld.

SENEGAL

Dakar

Senegal

Palmarin

Saly
Fimela

GAMBIA

Senegal heeft een levendige mix van modern West-Afrika in
Dakar, de Franse geschiedenis in het stijlvolle St. Louis, het
dorpsleven aan de oevers van de Senegal rivier en oude koloniale
vestingen. Welkom in het land van Teranga!

ATLANTISCHE
OCEAAN

GUINEA

Onze tips
Breng een bezoek aan het voormalige
slaveneiland Île de Gorée (UNESCO
werelderfgoed) voor de kust van Dakar.
Flaneer er door de steegjes met pastelkleurige
huisjes en maak kennis met de lokale
artiesten.

Drijf in het roze zoutmeer ‘Lac Retba’.
Afhankelijk van de stand van de zon varieert
de kleur van roze tot paars. Het zoutgehalte is
er bijna even hoog als dat van de Dode Zee!

Ontdek de wondermooie natuur van de
Saloum Delta. Maak kennis met lokale
vissersdorpjes, spot er Pelikanen en lepelaars,
maak een tocht per prauw in de mangroven.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (nog minstens 6 maanden geldig na terugkeer). • WANNEER BEZOEKEN De
beste reistijd is december t/m februari. De warme, zuidelijke wind brengt van juni t/m september hitte en regen met zich mee. Aan zee is het het hele
jaar door droger. • VLIEGTIJD Ca. 5u30. • TIJDSVERSCHIL 2u vroeger (zomer) en 1u vroeger (winter) dan in België • MUNT De CFA Frank: 100
XOF = € 0,15 (aug. ‘22). In- en uitvoer van deze munt is verboden. Het is aangeraden om Euro’s mee te nemen. Kredietkaarten worden aanvaard, maar
opgelet: banken vragen 5% commissie. • HEALTH & SAFETY Inenting tegen gele koorst is verplicht in Senegal. Malaria: wij raden u ten stelligste aan
onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven.
Voorzorgsmaatregelen tegen hepatitis A, buiktyfus, polio, tetanus en difterie aangeraden.
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Lamantin Beach Resort & Spa
star star star star star
Lamantin Beach Resort & Spa, gelegen
aan een van de mooiste stranden van
‘Petite Côte’, bevindt zich in het hart
van een residentiële woonwijk en biedt
u een wereld van luxe, niet ver van het
centrum van Saly. Het is gebouwd in
Afrikaanse stijl en bestaat uit traditionele
hutten, ingericht met lokale materialen
die de ‘Serere’ traditie weerspiegelen.
Het zwembad en het strand met zijn
ligstoelen, Balinese bedden en talloze
verfrissingen zijn de ideale plek om
te onthaasten. De parel aan de kroon
van het hotel is het ‘Blue Bay’ gedeelte,
20 prachtige kamers met uitzicht op
het strand en opgetrokken in een ecoverantwoord houten gebouw met een
eigen te delen infinity zwembad. WestAfrika op zijn best!
Authentiek • Fijnproevers •
Watersport • Wellness • Mooi strand
Hotelcode: HDSS001

• Saly

LIGGING • direct aan het fijnzandstrand met
kokospalmbos • directe toegang tot het strand
• ca. 2 km van het centrum van Saly • ca. 40
km van luchthaven van Diass FACILITEITEN
• 146 kamers in hoofdgebouw en Afrikaanse
bungalows • ‘Blue Bay’ gebouw aan het strand
met eigen infinity zwembad en 20 kamers
met vip services • wifi in het hele hotel •
ontspanningsruimte (bibliotheek, spelletjes,
tv, biljart) • landschapszwembad (ca. 400 m²,
verwarmd van nov. tot maart) • gratis ligbedden,
matrasjes en handdoeken (waarborg) aan het
zwembad en aan het strand • Balinese bedden
op het strand en aan het zwembad • lounge met
vestiaires en douches • Tegen betaling: • winkeltje
• kleine artisanale avondmarkt RESTAURANTS
EN BARS • ‘Les Palétuviers’ voor het
ontbijtbuffet (binnen) • ‘La Terrasse du Port’,
restaurant/bar in openlucht met showcooking,
buffet ‘s middags en ‘s avonds • ‘Le Beach
Club’, restaurant bar, à la carte ‘s middags en ‘s
avonds (fusion keuken) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • bubbelbad op
het strand • tafeltennis • fitness (met coach)
• padel (1 court) • beachvolleybal • petanque •
animatie tijdens het hoogseizoen • planning
met sportieve en culturele activiteiten Tegen
betaling: • wellnesscenter: hamam, massages,
hydromassages, behandelingen • watersporten:
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jetski, pedalo, zeekajakken, banananboot •
befaamd centrum voor diepzeevissen • in de
omgeving: paardrijden, golf 18 holes, quad,
ULM KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad
met mini-aquapark: piratenboot, glijbaan,
fonteintjes • miniclub van 4 t/m 12 jaar,
educatieve, sportieve en ludieke activiteiten
Tegen betaling: • wellnesscenter voor kinderen en
tieners • babysitservice LOGIES • alle kamers
(28 m²) ‘Jardin’ (bed 160 cm) en ‘Balcon’, alsook
de suites (56 m²) liggen verspreid over de
bungalows in de bloementuin en zijn voorzien
van bad of douche, haardroger, satelliet-tv, wifi,
minibar (€), telefoon, kluisje, airconditioning
en terras of balkon • de 8 suites hebben een
bad en aparte douche, zithoek met sofabed,
dressing, kingsize bed, koffiezetapparaat
en VIP-ontvangst, zwembad- of zeezicht •
de 10 deluxe kamers (45 m²), waarvan 4 met
zeezicht, bevinden zich op de bovenverdieping
van het hoofdgebouw en beschikken over 2
bedden van 160 cm • de ‘Blue Bay’ kamers
(41 m²), 10 op het gelijkvloers ‘Plage’ en 10 op
de verdieping ‘Mer’ bevinden zich in het Blue
Bay gebouw aan het strand en hebben een bad
en douche met jetstralen, 10 m² terras met
ligbed, butlerservice en een gemeenschappelijk
infinity zwembad PRIJS • vanaf € 101 pp/nacht
in halfpension

SENEGAL

NOORD
MALE ATOL
Male

Malediven

ARI ATOL

Idyllische eilanden, kleurrijke koraalriffen en azuurblauwe
lagunes: als we ergens op de wereld het gevoel krijgen dat het
Aards Paradijs werkelijk bestaat, dan is dat in de Malediven.

ZUID
MALE ATOL

INDISCHE
OCEAAN

Onze tips
Snorkelen of duiken zijn hier een absolute
must, want de Indische Oceaan is met zijn
vele koraalriffen een feest voor het oog,
soms reikt het zicht onder water wel tot
50 meter ver.

Verblijf in één van de talrijke watervilla’s van
de resorts waar u door de glazen vloer de
vissen onder uw voeten ziet voorbij zwemmen
en waar u van op het terras rechtstreeks het
water induikt!

De spa’s op de Malediven behoren tot de
meest indrukwekkende ter wereld: van een
unieke onderwater spa in het hotel Huvafen
Fushi tot een massage hoog in de bomen!

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort (ook voor kinderen, nog minstens 6 maanden geldig vanaf de datum van aankomst) • WANNEER
BEZOEKEN De beste reistijd is van december t/m april. De temperatuur is het hele jaar door aangenaam. De zuidwest moesson, mei tot november,
zorgt voor de meeste regen • VLIEGTIJD Ca. 13u • TIJDSVERSCHIL 3u (zomer) en 4u (winter) later dan in België • MUNT Rufiyaa: 10 MVR = ca. € 0,64
(juli ‘22) • TAKSEN De ‘Green Tax’ (+/- € 6 per persoon per nacht) is reeds verrekend in de prijs • EXTRA INFO Indien uw transfer naar uw hotel per
watervliegtuig gebeurt, hebt u recht op 20 kg bagage en 5 kg handbagage. Extra kilo’s dienen terplaatse betaald te worden (maximaal gewicht per stuk
bagage bedraagt 30 kg).
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Dubai & Malediven
Unieke ervaring
Dubai behoort ongetwijfeld tot de meest tot de verbeelding

Verblijf in Downtown Dubai, het bruisende toeristische hart en

sprekende steden ter wereld! Een unieke en bruisende stad waar

ontdek de hoogtepunten van Dubai:

vele culturen en stijlen van over de hele wereld mekaar kruisen.

• Burj Khalifa: de hoogste toren ter wereld met ‘At The Top’
observatiedeck met unieke panoramische zichten

U vindt er werkelijk alles in de overtreffende trap: de beste

• Dubai Mall: ’s werelds grootste shopping mall met meer dan

shopping malls, meest exclusieve boetieks, talloze attracties en

1200 winkels

een schitterend aanbod aan hoogstaande restaurants.

• de unieke fonteinenshows in hartje Dowtown
• het kunstmatige eiland Palm Jumeirah met het ‘Aquaventure

Combineer de paradijselijke stranden van de Malediven met een

Waterpark’ van het hotel Atlantis The Palm

verblijf in deze fascinerende stad.

• Bluewaters Island met ’s werelds hoogste reuzenrad ‘Ain Dubai’
• … maar eveneens het authentieke en oude Dubai, Deira en Bur

Ontdek ons ruim aanbod hotels in Dubai in onze Midden-Oosten

Dubai, met o.a. Gold Souk, Spice Souk en talloze musea

brochure en op onze website.
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Four Seasons Explorer
Unieke luxe all-inclusive duikcruises met Four Seasons

Cruise op snelheid, duik op uw gemak, en

‘Winter of Wonder Cruises’

Alle cruises zijn inclusief:

ontspan in luxe aan boord van het enige

(tem april 2023, onder voorbehoud,

• volpension

drijvende ‘Resort’ van Four Seasons. Deze

verdere afvaarten op aanvraag):

• warme en niet-alcoholische dranken

luxe catamaran telt 10 Staterooms (20 m²)

• 3 nachten cruise: vanaf € 4960 pp

• dagelijks vers fruit in de kajuit

en 1 Explorer Suite (45 m²), voorzien van
airconditioning en alle luxe en comfort.
Uitstekend gastronomisch restaurant
(met terras), spa (privé treatment room),

• inscheping: elke maandag om 14:30
vanuit FS Kuda Huraa
• ontscheping: elke donderdag om
09:30 in FS Landaa Giraavaru

2 bars en aangenaam loungesalon met

• 4 nachten cruise: vanaf € 6647 pp

bibliotheek.U hebt de keuze uit 3, 4 en

• inscheping: elke donderdag om

7 nachten luxe all-inclusive duikcruises.
Kortom een unieke ervaring om de
Malediven te ontdekken vanop het
water! Een combinatie met een verblijf
in het Four Seasons Resort Maldives
at Landaa Giraavaru en/of het Four
Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa is
een absolute must!

11:30 vanuit FS Landaa Giraavaru
• ontscheping: elke maandag om
19:30 in FS Kuda Huraa
• 7 nachten cruise: vanaf € 11638 pp
• inscheping: elke maandag om 14:30
vanuit FS Kuda Huraa
• ontscheping: elke maandag om
09:30 in FS Kuda Huraa
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• windsurfen, kayakken,
waterski en vissen
• snorkelexcursies
• infosessies met marinebioloog aan boord
• island hopping en culturele
presentaties
• tot 3 duiksessies per dag (inclusief
gebruik van duikuitrusting)
• alle transfers per speedboot of
watervliegtuig van en naar Four
Seasons Explorer

Velassaru
star star star star star
Het droomstrand van Velassaru en
de grote lagune zijn ideaal om te
zwemmen, snorkelen of surfen. Uw
villa is omringd door weelderig groen
en minimalistisch-chic ingericht met
natuurlijke materialen zoals teak, steen
en een rieten dak. Vanuit de mooiste
kamers loopt u zo het strand op of duikt
u recht het warme water in. In de ‘Chill
Bar’ proeft u van heerlijke tapas en
exotische cocktails en de vijf uitstekende
restaurants voeren u de hele culinaire
wereld rond, steeds met het uitzicht op
de azuurblauwe horizon.
Moment met twee • Wellness • Mooi strand •
Watersport • All Inclusive • Tennis
Hotelcode: HMLE011

• South Malé Atoll

LIGGING • mooi eiland aan South Malé atol •
ca. 25 min per speedboot van de luchthaven
van Malé FACILITEITEN • 129 bungalows en
villa’s • gratis wifi • prachtig en ruim infinity
zwembad • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• mooie zandstranden • Tegen betaling: • boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Vela’ • dinerbuffet in restaurant ‘Vela’
met live cooking en thema avonden • 4 à-la-carte
restaurants: ‘Turquoise’ (internationaal; lunch
en diner), ‘Etesian’ (mediterraans geïnspireerd;
diner), ‘Sand’ aan het water (Pan Indische
Oceaan; diner) en ‘Teppanyaki’ over het water
(Japans; diner) • bars: moderne strandbar ‘Fen
Bar’ (met snacks; lunch) en ‘Chill Bar’ over
het water (met internationale tapas; lunch) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • gegidste snorkelexcursies in huisrif (2x
per week) • 1u cruise (4x per week, 07:30-08:30)
• sunset beach yoga (3x per week, 17:30-18:30)
Tegen betaling: • ‘The Spa’: 10 treatment villa’s over
het water, relaxatieruimte, manicure, pedicure,
stoombad, infinity hydropool, massages en
schoonheidsbehandelingen • tennis (1 court)
• duikcentrum, diepzeevissen, sunset cruises
• kayakken, windsurfen, waterski, jetski,
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kitesurfen, parasailing LOGIES • alle bungalows
en villa’s zijn modern ingericht en hebben een
badkamer (haardroger), zithoek, airconditioning,
kluisje, thee-en koffiefaciliteiten, flatscreen tv,
dvd speler, wifi (gratis), minibar (€) en terras
• deluxe bungalows (70 m²) en deluxe villas
(75 m²) met binnen- en buitendouche, gelegen in
de tuin en vlakbij het strand • beach villas (96 m²)
met ruimere badkamer (met bad, binnen- en
buitendouche) en directe toegang tot het strand,
eveneens mogelijk met privé zwembad • water
bungalows + pool (80 m²) over het water gelegen
met badkamer (bad, douche) en terras met
privé zwembad en directe toegang tot de zee •
water villas (112 m²) over het water gelegen met
badkamer (bad, douche) en terras met directe
toegang tot de zee, eveneens mogelijk met privé
zwembad • andere villa’s en suite (110-270 m²)
eveneens mogelijk op aanvraag ALL INCLUSIVE
‘Velassaru Indulgence’ (mits toeslag) •
ontbijt, lunch en diner in alle restaurants
(volgens beschrijving) • selectie internationale
alcoholische en niet-alcoholische dranken
(premium dranken, wijnen en cocktails) in alle
bars en restaurants (volgens openingsuren) •
snorkelen, kayakken (2u per dag) PRIJS • vanaf
€ 196 pp/nacht in kamer en ontbijt

MALEDIVEN

OZEN LIFE Madhoo
star star star star star
OZEN LIFE Maadhoo ligt op het
prachtige en uitgestrekte eiland
omgeven door het azuurblauwe water.
Het is een modern en kleurrijk ingericht
resort met talloze mogelijkheden
en een uitgebreid ‘Indulgence Plan’
(inclusief premium champagnes en
duiksessies of spa behandelingen)! Op
gastronomisch vlak scheert het hotel
hoge toppen met het uitgebreide en
uitstekende aanbod restaurants met
‘dine around’ concept! Zo kan u genieten
in ‘LONU’ van traditionele, lokale
specialiteiten maar eveneens van een
gastronomische lunch of diner in het
unieke onderwaterrestaurant ‘Minus 6
meters’. Voor een onvergetelijk barefoot
luxury verblijf!
All Inclusive • Fijnproevers •
Moment met twee • Mooi strand •
Tennis • Watersport • Wellness

• South Malé Atoll

LIGGING • uitgestrekt eiland aan South Malé
atol • ca. 45 min. per speedboot van de luchthaven
van Malé FACILITEITEN • 95 villa’s • gratis
wifi • uitgestrekt zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • mooie zandstranden
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘The Palms’ • lunch en diner in
restaurant ‘The Palms’ met live cooking, saladeen dessertbuffet en à-la-carte gerechten • 3
à-la-carte restaurants: ‘Traditions-IndoCeylon’
(Sri Lankaanse keuken; diner), ‘TraditionsPeking’ (authentieke Chinese keuken; diner)
en het unieke onderwaterrestaurant ‘M6m’
(gastronomisch; lunch en diner) • ‘LONU’
met lokale en authentieke specialiteiten,
heruitgevonden als verfijnde kleine gerechten
(lunch) • poolbar ‘Joie de Vivre’ (met pizzeria),
‘Gin Is In’ (adults only gin bar) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• tennis (1 court) • windsurfen, catamaran,
kayakken, stand-up paddle en snorkelen •
dagelijkse snorkelexcursies per dag (09:00 &
15:00) • sunset vissen (1x per verblijf ) • fietsen

Hotelcode: HMLE009

MALEDIVEN
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Tegen betaling: • ‘Elena Spa’: 6 treatment overwater
villa’s, massages en schoonheidsbehandelingen
• duikcentrum • gemotoriseerde watersporten:
jetski, waterski, wakeboarden, bananenboot,
flyboarding, seabob KINDEREN • Gratis: • ‘Ozen
Kids Club’ (4 t/m 11 jaar) met zwembad en
talloze activiteiten LOGIES • alle ruime villa’s
in een kleurrijke en moderne stijl hebben
een badkamer (bad, douche, haardroger),
zithoek, airconditioning, kluisje, thee-en
koffiefaciliteiten, flatscreen tv, wifi (gratis),
minibar en terras • earth villas (82 m²) met
halfopen badkamer (buitenbad en -douche)
en directe toegang tot het strand • earth villas
+ pool (113 m²) met 8 m lang privé zwembad
• wind villas (85 m²) gelegen op het water met
directe toegang tot de zee • wind villas + pool
(112 m²) met 8 m lang privé zwembad • 2 slpk
earth pool pavilions (179 m²) met 2 slaapkamers
(waarvan één twin), 2 badkamers (één halfopen
met buitenbad en -douche en één met douche),
ruime living en terras met privé zwembad
(35 m²) PRIJS • vanaf € 645 pp/nacht in all
inclusive ‘Indulgence Plan’

OZEN RESERVE Bolifushi
star star star star star
OZEN RESERVE Bolifushi is een
idyllisch resort gelegen aan een
ongerepte lagune met uitgestrekte witte
stranden en turquoise wateren. Een
tropisch paradijs op een traditioneel
Maledivisch eiland met naadloze
gastvrijheid, 24u ‘Hiyani’ (butler)service
en een uniek en allesomvattend ‘Reserve
Plan’ waar zelfs premium champagnes
en 100 wijnlabels, alsook spa
behandelingen inbegrepen zijn! Families
zijn hier meer dan welkom en kinderen
kunnen zich uitleven in één van de
grootste kids club van de Malediven.
Welcome in paradise!
All Inclusive • Authentiek • Droomstrand
• Familie • Fijnproevers • Watersport •
Wellness • Butlerservice • Privézwembad
Hotelcode: HMLE023

• South Malé Atoll

LIGGING • aan ongerepte lagune aan South
Malé atol • ca. 25 min. per luxe catamaran van
de luchthaven van Malé FACILITEITEN • 90
villa’s • gratis wifi • 24u ‘Hiyani’ (butler)service
• ‘Chef ’s Garden’ (eigen moestuin) • 2 ruime
zwembaden (waarvan één familiaal zwembad
aan de kids club) • gratis ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • mooie zandstranden RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Vista
del Mar’ en laat ontbijt in ‘Sangu Beach’ •
lunch en diner in restaurant ‘Vista del Mar’
met live cooking, salade- en dessertbuffet en
à-la-carte gerechten • 3 à-la-carte restaurants:
‘Tradition Saffron’ (uitstekende Indische
keuken, diner), uitstekende ‘Origine’ (moderne
gastronomische keuken; diner) en ‘Sangu
Beach’ (moderne Arabische keuken; lunch
en diner) • levendige ‘Ozar’ bar aan het
hoofdzwembad, ‘Sangu Bar’ (met DJ en live
entertainment) • exclusieve wijnkelder ‘Cuvée’
voor privé diners en degustaties • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • overwater
fitness • windsurfen, catamaran, kayakken,
stand-up paddle en snorkelen • fietsen Tegen
betaling: • ‘Elena Spa’: 5 treatment villa’s in de
tuin, spa boetiek, yoga, hamam, massages en
schoonheidsbehandelingen • duikcentrum •
talloze excursies (met privé yacht), kooklessen
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• gemotoriseerde watersporten: jetski, waterski,
wakeboarden, bananenboot, flyboarding, seabob
KINDEREN • Gratis: • schitterende ‘Kuda Koli
Kids Club’ (4 t/m 11 jaar, 09:00-18:00) en ‘Teen
Lounge’ (met Xbox, Playstation etc) met talloze
activiteiten en initiaties LOGIES • alle ruime en
luxueuze villa’s zijn opgetrokken in een verfijnde
en lokale stijl met veel hout, rieten daken en
hebben een badkamer (binnen of buitenbad en
douche, haardroger), zithoek, airconditioning,
kluisje, Nespresso-apparaat®, flatscreen tv, wifi
(gratis), maxibar en riante buitenruime (meer
dan 400 m² voor de villa’s aan het strand!) met
privé zwembad • earth pool villas (88 m²) met
directe toegang tot het strand • 2 slpk sunrise
earth pool pavilions (118 m²) bestaande uit 2
connecting slaapkamers (waarvan 1 twin) •
sunset earth pool reserves (228 m²) zijn duplex
villa’s met ruime living en balkon en slaapkamer
met terras met toegang tot het strand • ocean
pool suites (100 m²) gelegen op het water met
mooi privé infinity zwembad en directe toegang
tot de zee, eveneens mogelijk met 20 m lange
glijbaan • 2 slpk private ocean reserves + slide
(175 m²) gelegen op het water met 2 slaapkamers
(één master), 2 badkamers, prachtig terras met
35 m² groot privé zwembad en 23 m lange
glijbaan PRIJS • vanaf € 999 pp/nacht in all
inclusive ‘Reserve Plan’

MALEDIVEN

Huvafen Fushi
star star star star star
Huvafen Fushi staat voor tijdloze en
laid-back luxe met Maledivische flair en
ligt genesteld aan een prachtig huisrif.
Uniek is de onderwater spa, de enige in
de wereld, waar u kan genieten van één
van de talloze lichaamsbehandelingen
alsook de ondergronds wijnkelder (op
7 meter diepte) waar u kan genieten
van een uniek degustatiemenu. Kom
tot rust in één van de ruime en modern
ingerichte bungalows en paviljoenen
die garant staan voor een maximum aan
privacy! Een echte aanrader!
Droomstrand • Excellente service •
Kleinschalig • Moment met twee •
Privézwembad • Design • Watersport •
Wellness • Butlerservice
Hotelcode: HMLE024

MALEDIVEN

• North Malé Atoll

LIGGING • idyllische ligging met prachtige
zichten • ca. 30-35 min. per speedboot van de
luchthaven van Malé FACILITEITEN • luxe
boutique resort: slechts 44 bungalows en
paviljoenen • gratis wifi • ‘The Lair’ lounge en
bibliotheek • prachtig en ruim infinity zwembad
• ‘Lonu Veyo’: zoutwater dompelbad • mooi
huisrif• gratis ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • ‘Thakuru’
concept: persoonlijke butlerservice voor elke
gast RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant ‘Celsius’ • 4 à-la-carte restaurants:
‘Celsius’ deels over water (internationaal;
diner), ‘Salt’ over het water (moderne Japanse
keuken met Latijns-Amerikaanse touch; diner),
‘Forno’ (hedendaagse mediterrane keuken;
lunch) en ‘RAW’ over het water (healhty
keuken; lunch) • ondergrondse wijnkelder
‘Vinum’ met meer dan 5000 wijnflessen en
450 labels (5-gangen degustatiemenu; diner)
• ‘UMBar’ cocktailbar • destination dining op
verschillende idyllische locaties • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • ‘Pump’
overwater fitness • niet gemotoriseerde
watersporten • groepslessen yoga (ochtend;
6x per week) Tegen betaling: • ‘Huvafen Spa’:
8 treatment rooms (waarvan 2 unieke
onderwater treatment rooms), relaxatieruimte,
manicure,
pedicure,
sauna,
stoombad,
massages en schoonheidsbehandelingen •
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privé yoga • duikcentrum • gemotoriseerde
watersporten • excursies KINDEREN • Gratis:
• kinderhoek (onder toezicht van ouders)
LOGIES • alle bungalows en paviljoenen zijn
eigentijds ingericht en hebben een badkamer
(douche, bad, haardroger), zithoek, ‘Thakuru’
butlerservice, airconditioning, kluisje, thee-en
koffiefaciliteiten, flatscreen tv, Bang & Olufsen
bluetooth speaker, wifi (gratis), minibar (€)
en terras • beach bungalows + pool (125 m²)
met ruime badkamer deels in openlucht (met
extra buitendouche, dagbed en privé plonsbad)
en terras met toegang tot het strand • deluxe
beach bungalows + pool (160 m²) hebben een
2de privé plonsbad aan het terras met directe
toegang tot het strand • lagoon bungalows +
pool (130 m²) over het water met ruim terras
op verschillende niveaus met privé plonsbad
en directe toegang tot zee • ocean bungalows +
pool (160 m²) over het water met aparte living en
slaapkamer, prachtige badkamer met jacuzzibad
en ruim terras op verschillende niveaus met
privé plonsbad en directe toegang tot zee • 2
slpk ocean pavilions + pool (330 m²) met 2
slaapkamers, 2 badkamers (met groot bad),
kitchenette, ruime living en terras met mooi
infinity zwembad (deels binnen) en directe
toegang tot zee • andere paviljoenen (800 m²)
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 631 pp/nacht in kamer en ontbijt

LUX* South Ari Atoll Resort & Villas
star star star star star
Het LUX* South Ari Atoll ligt op
één van de grootste eilanden van de
Malediven, ten zuiden van de Ari atoll
aan één van de mooiste duiklocaties.
Het recent volledig gerenoveerde resort
in een eigentijdse en moderne stijl,
staat garant voor een ongedwongen
verblijf voor zowel families als koppels
en biedt maar liefst 6 restaurants en
talrijke ontspanningsmogelijkheden.
Het beroemde ‘Café LUX’ en zijn
overheerlijke koffies, de ‘ICI’ ijsjes,
de wensboom en de beroemde bar en
levendige restaurant ‘Beach Rouge’ zijn
hier eveneens van de partij! Koppels en
honeymooners kunnen opteren voor een
verblijf in één van de uiterst romantische
water pool villa’s! Een echte aanrader met
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
(eveneens mogelijk in all inclusive!).
Fijnproevers • Droomstrand •
Trendy • Wellness • Familie •
Moment met twee • Tennis
Hotelcode: HMLE005

• South Ari Atoll

LIGGING • uitgestrekt eiland omgeven door 4 km
zandstranden • ca. 25 min. per watervliegtuig
van de luchthaven van Malé • ca. 20 min. per
binnenlandse vlucht van de luchthaven van Malé
gevolgd door een speedboottransfer van 10 min.
FACILITEITEN • 193 paviljoenen en villa’s •
gratis wifi • 2 infinity zwembaden: ‘Veli Pool’ en
het prachtige ‘Senses Pool’ • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan zwembad en strand
• prachtige zandstranden • Tegen betaling: • boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘East Market’ of ‘MIXE’ • 6 uitstekende
à-la-carte restaurants: ‘Senses’ (Midden-Oosters
met lokale touch; lunch en diner), ‘MIXE’
(internationaal; diner), ‘Allegria’ (Italiaans;
diner), trendy ‘Beach Rouge’ (mediterraans;
lunch en diner), ‘Umami’ (moderne Japanse
keuken met teppanyaki; diner) en ‘East Market’
(Zuidoost-Aziatisch; diner) • 5 bars: ‘Senses
Lounge Bar’, ‘East Bar’ over het water, ‘Lagoon
Bar’ strandbar (met lichte maaltijden; lunch),
‘Beach Rouge’ trendy bar, ‘Veli’ aan het zwembad
(zeevruchten en vis; lunch) • ‘ICI’ (huisgemaakt
ijs) en gerenommeerde ‘Café LUX*’ met
huisgemaakte koffiespecialiteiten • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • ‘LUX*
ME Fitness’ (Technogym) • tennis (2 courts) •
biljart, tafeltennis, beachvolleybal • watersporten:
snorkelen, kajakken Tegen betaling: • ‘LUX*
ME Spa’: 15 spa villa’s (waarvan 4 over water),
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hamam, sauna, infinity zwembad, pedicure,
manicure, boetiek, yoga paviljoen, massages
en schoonheidsbehandelingen • fietsen •
duikcentrum, diepzeevissen, glasbodemboot •
watersporten: o.a. bananenboot, waterski, jetski,
kitesurfen, catamaran, flyboarden KINDEREN
• Gratis: • kinderzwembad • ‘PLAY’ kids club (4
t/m 11 jaar, 09:00-19:00) • ‘STUDIO 17’ teens
club (12 t/m 17 jaar, 10:00-19:00) LOGIES • alle
recent gerenoveerde en eigentijdse paviljoenen
en villa’s hebben een ruime badkamer (bad,
douche, haardroger), Nespresso-apparaat®,
airconditioning, kluisje, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€) en terras • beach pavilions
(60 m²) (per 2 aangeschakeld) aan het strand
en communicerend mogelijk • family lagoon
pavilions (130 m²) met 2 kamers (met eigen
ingang) en 2 badkamers (deels in openlucht) •
(alleenstaande) beach villas (95 m²) met mooie
badkamer (deels in openlucht) en directe toegang
tot het strand • beach pool villas (116 m²) met
badkamer en privé zwembad gelegen aan de
achterkant en directe toegang tot het strand •
water villas (98 m²) met prachtige badkamer met
zeezicht en veel lichtinval en terras met directe
toegang tot de zee • romantic water pool villas
(110 m², enkel voor koppels) met ruim terras met
privé infinity zwembad en directe toegang tot de
zee • andere villa’s eveneens mogelijk op aanvraag
PRIJS • vanaf € 238 pp/nacht in kamer en ontbijt
MALEDIVEN

Constance Moofushi Maldives
star star star star star
Dit uiterst charmante en kleinschalige
hotel van de bekende Constance Hotels
keten geniet van een prachtige ligging
aan parelwitte stranden en aan een
prachtig huisrif waar u kan genieten van
de indrukwekkende onderwaterwereld.
Het hotel staat volledig in het teken van
‘barefoot luxury’ en vormt het ideale
adres voor honeymooners en koppels die
houden van een relaxte en ongedwongen
sfeer. U geniet hier van een uitgebreid
en uiterst verzorgd All Inclusive pakket.
All Inclusive • Authentiek •
Moment met twee •
Watersport • Wellness
Hotelcode: HMLE010
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• South Ari Atoll

LIGGING • kleinschalig en prachtig eiland
aan het South Ari atol • ca. 35 min. per
watervliegtuig van de luchthaven van Malé
FACILITEITEN • 110 villa’s • gratis wifi • 1 mooi
infinity zwembad • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• mooie zandstranden • Tegen betaling: • boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant ‘Manta’ • lunch- en dinerbuffet
in restaurant ‘Manta’ met internationale
specialiteiten, showcooking, thema avonden
en eveneens lokale specialiteiten • à-la-carte
restaurant ‘Alizée’ gelegen aan het strand (beach
grill restaurant; diner) • 2 bars: levendige ‘Manta’
bar (met DJ en live entertainment) en ‘Totem’
strandbar (eveneens lunch en afternoon tea)
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• yoga • biljart • pedalo, kayakken, windsurfen
en snorkelen • selectie bootexcursies (1 gratis
excursie voor verblijven tem 9 nachten, 2 gratis
excursies voor verblijven vanaf 10 nachten)
• live entertainment (o.a. dans, muziek,
DJ) Tegen betaling: • ‘Constance Spa’: 8 water
villas (waarvan 2 voor koppels), massages
en schoonheidsbehandelingen • duiken,
diepzeevissen • talloze bootexcursies (o.a. sunset
cruises met lokale dhoni boot) LOGIES • alle

90

mooie villa’s zijn ingericht met vele natuurlijke
materialen met moderne accenten en hebben
een badkamer (douche, haardroger), thee-en
koffiefaciliteiten,
airconditioning,
kluisje,
flatscreen tv (met Mac® mini), wifi (gratis),
minibar (€) en mooi terras • beach villas (57 m²)
met directe toegang tot het strand • sand villas
(66 m²) (combinatie van beach en water villas)
gelegen op enkele meters van de zee • water
villas (66 m²) met buitendouche en directe
toegang tot de zee • senior water villas (94 m²)
met Nespresso-apparaat®, badkamer met
binnendouche en bad in openlucht en directe
toegang tot de zee ALL INCLUSIVE • ontbijt,
lunch en diner in buffetvorm in restaurant
‘Manta’ • à-la-carte lunch in ‘Totem’ bar • à-lacarte diner in restaurant ‘Alizée’ (1 diner voor
verblijven tem 9 nachten, 2 diners voor verblijven
vanaf 10 nachten) • ruime selectie internationale
alcoholische en niet-alcoholische dranken
(eveneens premium dranken, wijnen, cocktails)
in ‘Manta’ bar tot 00:30 • huis champagne
(tijdens de maaltijduren) • afternoon tea in
‘Totem’ bar (16:00-18:00) en ijs • water, wijn, bier,
frisdranken en snacks uit de minibar (dagelijks
aangevuld) • sigaretten (per stuk) PRIJS • vanaf
€ 541 pp/nacht in all inclusive

Constance Halaveli Maldives
star star star star star
Dit uitgestrekte en prachtige resort van
de bekende Constance Hotels keten
brengt het paradijs binnen handbereik.
Maak kennis met de ongerepte stranden
en de unieke onderwaterwereld.
De magie van de omgeving is even
romantisch als uniek. En dat is
allemaal te danken aan de oprechte
aandacht voor details van het hotel,
dat u een ongeëvenaarde persoonlijke
service biedt. Niet verwonderlijk
dat dit resort deel uitmaakt van de
‘Leading Hotels of the World’.
Fijnproevers • Privézwembad •
Wellness • Droomstrand • Tennis •
Families • Moment met twee
Hotelcode: HMLE001

• North Ari Atoll

LIGGING • kleinschalig en prachtig eiland aan
het North Ari atol • ca. 25 min. per watervliegtuig
van de luchthaven van Malé FACILITEITEN • 86
villa’s • gratis wifi • prachtig en ruim zwembad •
gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • mooie zandstranden
• business center, bibliotheek en lounge met
relaxatieruimte, douches en snacks (voor vroege
aankomsten en laattijdige vertrekken) • Tegen
betaling: • 3 boetieks RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Jahaz’ • lunch- en
dinerbuffet in het mooie en halfopen restaurant
‘Jahaz’ met internationale specialiteiten en
thema avonden • 3 à-la-carte restaurants: ‘Jing
Restaurant’ (Aziatische fusion keuken; diner),
‘Meeru Beach Grill’ aan het strand (diner), ‘Kaika
Sushi Bar’ (lunch) • 2 bars: ‘Jahaz Bar & Lounge’,
‘Jing Bar’ met 2 wijnkelders met degustaties
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • tennis (1 court) • beachvolleybal,
tafeltennis • pedalo, kayakken, windsurfen,
stand-up paddle en snorkelen • live
entertainment (o.a. dans en DJ) Tegen betaling:
• ‘Constance Spa’ (Sisley): 10 treatment villa’s
(waarvan 4 voor koppels), sauna, hamam, koud
dompelbad, jacuzzi, kapsalon, massages en
schoonheidsbehandelingen • duikcentrum,
diepzeevissen • gemotoriseerde watersporten:
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o.a. jetski, mono-ski, waterski, bananenboot,
parasailing en jet blade • talloze bootexcursies
(o.a. sunset cruises met lokale dhoni boot)
KINDEREN • Gratis: • uitstekende ‘Constance
Kids Club’ (4 t/m 11 jaar) met zwembad en ruim
aanbod aan activiteiten en initiaties LOGIES
• alle mooie en ruime pool villa’s hebben een
badkamer (bad, douche, haardroger), zithoek,
airconditioning, kluisje, Nespresso-apparaat®,
flatscreen tv (met Mac® mini), dvd-speler, wifi
(gratis), minibar (€) en mooi terras met privé
zwembad (12-15 m²) • water villas (100 m²) met
ruim terras met mooi privé infinity zwembad en
directe toegang tot de zee • single storey beach
villas (350 m²) met mooie en ruime overdekte
badkamer in openlucht, tuin, privé zwembad
en directe toegang tot het strand • double storey
beach villas (410 m²) op twee niveaus met 2
slaapkamers, 2 badkamers (badkamer op het
gelijkvloers en douche op de eerste verdieping),
tuin, privé zwembad en en directe toegang tot
het strand • family beach villas (375 m²) met
extra aparte kinderkamer (met stapelbed) en
privé zwembad en directe toegang tot het strand
• family water villas met slaapruimte voor de
kinderen (volwaardig sofabed) en ruim terras
met privé zwembad en directe toegang tot de zee
PRIJS • vanaf € 541 pp/nacht in kamer en ontbijt

MALEDIVEN
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Finolhu Baa Atoll Maldives, by Seaside Collection
star star star star star
Welkom in dit prachtig gerenoveerde
en geslaagde resort van de geliefde
Seaside keten, dat in 2020 een volledige
transformatie onderging. Dankzij
de ligging aan het door de Unesco
beschermde Baa atol geniet u van
de schitterende onderwaterwereld.
Duurzaamheid wordt door het hotel
hoog in het vaandel gedragen! Het hotel
biedt een uitstekende keuken en u hebt
de keuze uit maar liefst 4 prachtige
restaurants en een ongeëvenaard aanbod
aan sport- en ontspanningsmogelijkheden
waaronder talloze watersporten en
unieke golf studio. Kinderen kunnen
zich uitleven in de fantastische kids club!
Het resort biedt een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding (eveneens mogelijk
in all inclusive!) en maakt deel uit van
‘Design Hotels’.
Design • Droomstrand • Familie •
Fijnproevers • Moment met twee •
Privézwembad • Tennis • Golf
Hotelcode: HMLE022

• Baa Atoll

LIGGING • prachtig en langgerekt eiland aan
het Baa atol • ca. 30 minuten per watervliegtuig
van de luchthaven van Malé FACILITEITEN
• 125 villa’s • gratis wifi • uitgestrekt en mooi
zwembad • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad en strand • prachtig
zandstrand en zandbank RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in het
uitstekende restaurant ‘Beach Kitchen’ met
thema-avonden en show cooking • 3 uitstekende
à-la-carte restaurants: ‘Crab Shack’ op het einde
van de zandbank aan het strand (zeevruchten, 5x
per week voor lunch en 2x per week voor diner),
prachtige ‘Kanusan’ (moderne Japanse keuken;
diner) en ‘Arabian Grill’ (Midden-Oosters;
diner) • ‘Milk LAB’ (deli shop en gezonde
dranken), ‘Beach Club’ aan het zwembad met
lichte maaltijden (lunch), levendige ‘Beach Bar’
(met live entertainment) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness (binnenen buitengedeelte) • tennis (1 court) • live
entertainment (DJ, live music, buiten cinema etc)
• watersporten: snorkelen, windsurfen, kajakken,
stand-up paddle Tegen betaling: • ‘Fehi Spa’: 10
treatment rooms, sauna, stoombad, plonsbad,
massages en schoonheidsbehandelingen • yoga
paviljoen • unieke golf studio met simulator
(10:00-18:00) • ‘Art & Craft Studio’ met talrijke
workshops en initiaties • duikcentrum •
watersporten: o.a. jetski, seabob, parasailing,
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surfen, bananaboot KINDEREN • Gratis: •
prachtige ‘Oceaneers Kids Club’ (4 t/m 11 jaar)
met zwembad, talloze activiteiten, workshops
en initiaties LOGIES • alle prachtig vernieuwde
en riante villa’s in een moderne en frisse stijl
hebben een prachtige badkamer (alleenstaand
bad, binnen-en buitendouche, haardroger),
zithoek, Nespresso-apparaat® (€), Marshall®
sound
system,
airconditioning,
kluisje,
flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€) en ruim
terras met ligstoelen • lagoon villas (145 m²)
gelegen over het water met directe toegang tot de
zee • beach villas (205 m²) aan het strand (lagune
kant) met prachtige half open badkamer en deels
overdekt terras • private pool villas (205 m²) aan
het strand (zee kant) met deels overdekt terras
en privé zwembad • ocean pool villas (180 m²)
gelegen over het water met directe toegang tot
de zee en privé infinity zwembad • beach pool
villas (205 m²) aan het strand (lagune kant)
met prachtige half open badkamer en deels
overdekt terras en privé zwembad • 2 slpk water
pool villas (460 m²) met butler service, riante
living, kitchenette, 2 slaapkamers met ruime
badkamers en mooi terras met privé infinity
zwembad • unieke ‘Beach Bubble’ voor een
romantische once-in-a-lifetime overnachting
onder de sterren • andere 2 slpk villa’s eveneens
mogelijk PRIJS • vanaf € 329 pp/nacht in kamer
en ontbijt
MALEDIVEN

Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa
star star star star star
Kuda Hura is één van de zeldzaamste
juweeltjes van de Malediven in
een prachtige lokale stijl en mooi
geïntegreerd in de weelderige tuin
van het eiland, op slechts 25 min per
speedboot van de luchthaven van Malé.
De unieke ‘Island Spa’ ligt op een
privé eiland en biedt zelfs een Night
Spa op het nieuwe rooftop terras. Het
vernieuwde restaurant ‘Reef Club’
brengt het beste van de Middellandse
Zee naar de Malediven: de smaken
van Italië worden versmolten met een
oceaankleurig palet en in het recent
bekroonde restaurant ‘Baraabaru’
maakt u kennis met de hoogstaande
Indische keuken. U kan dit hotel
perfect combineren met het exclusieve
zusterhotel Four Seasons Resort at
Landaa Giraavaru.
Moment met twee • Droomstrand • Tennis •
Watersport • Wellness • Excellente service

• North Malé Atoll

LIGGING • mooi 5 ha groot eiland • ca. 25
minuten per speedboot van de luchthaven van
Malé FACILITEITEN • 96 villa’s • gratis wifi •
prachtig en ruim landschapszwembad (1269 m²)
met swim-up bar • adults-only ‘Serenity
Pool’ (395 m²) • gratis ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad en strand • prachtige
zandstranden • schitterend ‘Marine Discovery
Centre’ waar u ondergedompeld wordt in de
onderwaterwereld en kennis maakt met de
diverse projecten RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in het prachtige restaurant ‘Café
Huraa’ • 4 uitstekende à-la-carte restaurants:
‘Café Huraa’ (Westerse en Aziatische keuken;
lunch en diner), ‘Reef Club’ (Italiaans; lunch
en diner), uitstekende ‘Baraabaru’ (Indisch;
diner) en ‘Kandu Grill’ (verse vis en grillades;
diner) • 2 bars: ‘Sunset Lounge’ (o.a. afternoon
tea en cocktailbar) en ‘Poolside Terrace & Bar’
(met lichte maaltijden en tevens swim-up bar)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • tennis (1 court) (bereikbaar
per boot) • yoga (dagelijkse groepslessen) •
watersporten: snorkelen, windsurfen, kajakken
en catamaran Tegen betaling: • prachtige ‘Island

Hotelcode: HMLE018

MALEDIVEN
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Spa’ op apart privé eiland (te bereiken met
traditionele dhoni): rooftop terras, massages,
schoonheidsbehandelingen en unieke ‘Night
Spa’ • SUP yoga • duikcentrum, diepzeevissen
• surfschool ‘Tropicsurf’ • watersporten: o.a.
bananaboot, waterski, jetblade, wakeboarding,
parasailing KINDEREN • Gratis: • kinderzwembad
• prachtige ‘Kuda Mas Kids Club’ (4 t/m 11 jaar)
met talloze activiteiten LOGIES • alle luxueuze
villa’s hebben een ruime badkamer (bad, douche,
haardroger), zithoek, Nespresso-apparaat®,
airconditioning, kluisje, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€) en riante buitenruimte met
terras en privé zwembad • deluxe beach pavilions
+ pool (55 m²), prachtig gerenoveerd met ruime
zithoek en terras met privé zwembad • beach
bungalows + pool (63 m²) met buitendouche en
ruim overdekt terras met privé zwembad (sunset
of sunrise kant) • family beach bungalows +
pool (75 m²) met extra aparte kinderkamer •
water villas + pool (70 m²), schitterend ingericht
met terras en prachtig privé infinity zwembad
(sunset of sunrise kant) • andere 2 en 3 slpk
villa’s eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS •
vanaf € 623 pp/nacht in kamer en ontbijt

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru
star star star star star
Dit exclusieve Four Seasons resort ligt
op een schitterend 18 hectare groot
eiland en behoort tot de absolute
tophotels van de Malediven. U geniet
van een unieke ligging en fascinerende
onderwaterwereld in één van de mooiste
atollen van de Malediven, het Baa atol,
een natuurlijk UNESCO Biosphere
Reserve. Het unieke ‘Marine Discovery
Centre’, de ‘AyurMa’ wellness en de
uitstekende gastronomie in o.a. het
bekroonde restaurant ‘Blu Beach
Club’ onder leiding van een Italiaanse
sterrenchef zijn slechts enkele van
de vele troeven van dit resort van
wereldklasse.
Grand Luxe • Moment met twee •
Droomstrand • Excellente service • Tennis •
Watersport • Wellness • Familie • Villa
Hotelcode: HMLE017

• Baa Atoll

LIGGING • prachtig 18 hectare groot eiland in
het Baa atol • ca. 35 minuten per watervliegtuig
van de luchthaven van Malé FACILITEITEN
• 103 villa’s • gratis wifi • 3 zwembaden: ‘Main
Pool’ (schitterend 50 m lang infinity zwembad),
‘Blu Pool’ (infinity zwembad aan de lagune) en
‘Seawater Pool’ (20 m lang zeewaterzwembad)
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
zwembad en strand • prachtige zandstranden •
schitterend ‘Marine Discovery Centre’ waar u
ondergedompeld wordt in de onderwaterwereld
en kennis maakt met de diverse projecten • Tegen
betaling: • 3 boetieks RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in ‘Café Landaa’ of ‘Blu Beach Club’
• 4 uitstekende à-la-carte restaurants: prachtige
‘Blu Beach Club’ (olv Italiaanse sterrenchef
Gaetano Trovato; lunch en diner), ‘Al Barakat’
(Arabisch en Libanees; diner), ‘Café Landaa’
(Aziatisch en teppanyaki; lunch en diner),
beachfront restaurant ‘Fuego Grill’ (vis en
grillades; diner) • 4 bars: ‘Seabar’ op het ponton
(met tapas), eigentijdse ‘Blu Bar’, prachtige
‘Shisha Bar’ over het water en ‘Poolside Bar’
(met lichte maaltijden) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis
(1 court) • yoga (dagelijkse groepslessen) •
watersporten: snorkelen, windsurfen, kajakken
en catamaran Tegen betaling: • unieke ‘AyurMa
Spa’: gebaseerd op 4 pijlers (ayurveda, yoga,
wellness en planetary wellbeing) met kapsalon,
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10 treatment paviljoenen, massages en
schoonheidsbehandelingen • duikcentrum,
diepzeevissen • watersporten: o.a. jetski, zeilen,
jetblade, wakeboarding, parasailing KINDEREN
• Gratis: • prachtige ‘Kuda Veela Club’ (4 t/m 11
jaar) en ‘Majaa Maizan Young Adults Club’ (12
t/m 17 jaar) met zwembad met glijbanen, talloze
activiteiten, workshops en initiaties LOGIES
• alle luxueuze en riante villa’s hebben een
ruime badkamer (bad, binnen-en buitendouche,
haardroger), zithoek, Nespresso-apparaat®,
airconditioning, kluisje, flatscreen tv, wifi (gratis),
minibar (€) en ruime terrassen en buitenruimte
• premier oceanfront bungalows + pool (77 m²),
schitterend gerenoveerd, met 12 m lang
privé zwembad • beach villas + pool (137 m²),
schitterend gerenoveerd, met privé zwembad
en directe toegang tot het strand • sunrise water
villas + pool en sunset water villas + pool (90 m²),
schitterend gerenoveerd met ruim terras met
privé infinity zwembad • family water villas +
pool (112 m²), schitterend gerenoveerd met extra
aparte kinderkamer met sofabed en ruim terras
met privé infinity zwembad • family beach villas
+ pool (164 m²) met extra aparte kinderkamer
met sofabed en badkamer (met douche) en
ruim terras met privé zwembad • 2 slpk family,
sunrise en sunset villa’s en 3 slpk villa’s eveneens
mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf € 1052 pp/
nacht in kamer en ontbijt
MALEDIVEN

Soneva Fushi
star star star star star
Soneva Fushi ligt verscholen op een
ongerept eiland met overweldigende
vegetatie en ligt aan het UNESCObeschermde biosfeerreservaat Baa
Atoll. Het meermaals bekroonde resort
definieert de essentie van barefoot
luxe onder het motto ‘no news, no
shoes’ en weerspiegelt de op natuur
geïnspireerde architectuur. Het aanbod
unieke ervaringen, zowel op culinair als
op sportief vlak, is werkelijk eindeloos
met een filmvertoning onder de sterren,
uniek zipline diner, tot een privé diner
op een zandbank. Kinderen kunnen
zich uitleven in één van de grootste en
ongeziene kids clubs van de Malediven.
Kortom: een unieke en familiale ‘luxury
barefoot’ ervaring!
Authentiek • Privézwembad • Tennis •
Watersport • Wellness • Fijnproevers •
Familie • Butlerservice • Villa
Hotelcode: HMLE027

MALEDIVEN

• Baa Atoll

LIGGING • uitgestrekt eiland binnen het ‘Baa
Atoll Unesco Biosphere Reserve’ • ca. 30 min.
per watervliegtuig van de luchthaven van Malé
FACILITEITEN • 72 unieke villa’s (waarvan 8
op het water) • gratis wifi • ‘no news, no shoes’
principe • ‘So Glasscycle’ kunst & artstudio •
uniek observatorium met eigen sterrenkundige •
bibliotheek • ‘Cinema Paradiso’ in openlucht op
het strand • schitterende en uitgestrekte tuinen
(met meeste groenten en fruit van eigen kweek!)
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
het strand • prachtige zandstranden en privé
zandbank, ideaal voor een picnic • eco center,
ideaal voor een picnic • eco center • Tegen betaling:
• ‘So Soneva’ boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en lunchbuffet in het restaurant
‘Mihiree Mithaa’ • 14 unieke restaurants en
experiences: o.a. ‘Out of the Sea’ (zeevruchten en
mediterraans; lunch en diner), ‘Cinema Paradiso’
(Australische keuken; diner), ‘Down to Earth’
(Zuidoost-Aziatisch en internationaal; diner),
‘Shades of Green’ in de moestuin (vegan menu;
diner), ‘So Hands On’ (zeevruchten; diner),
‘Carne Diem’ (beste grill vlees- en visgerechten;
diner), ‘Sobah’ (Aziatische keuken met moderne
touch; diner), ‘Fresh in the Garden’ (dineren in
eigen moestuin) en het unieke ‘Flying Sauces’,
de eerste zipline dining experience • ‘So Cold
& So Guily’ (gratis!) met o.a. huisgemaakt ijs
en chocolade • destination dining en talloze
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privé diners eveneens mogelijk • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fietsen
• snorkelen • watersporten: kajakken, stand-up
paddle, windsurfen en catamaran Tegen betaling:
• ‘Soneva Soul Spa & Wellness’ met yoga en
meditatiepaviljoen en ruime keuze aan massages
en schoonheidsbehandelingen • tennis (1
court) • kooklessen • ‘Soleni’ duikcentrum
• watersporten: o.a. kitesurfen, windsurfen,
waterski, wakeboarden, flyboarden, catamaran
KINDEREN • Gratis: • unieke‘ The Den’ kids &
teens club (4 t/m 16 jaar) van maar liefst 1365 m²
met groot zwembad, glijbaan, Lego kamer,
piratenship en uitgebreid aanbod aan activiteiten
LOGIES • alle riante en ecochique villa’s met
een op de natuur geïnspireerde architectuur
hebben o.a. butlerservice, eigen fietsen, ruime
badkamer in openlucht (bad, binnen- en
buitendouche, haardroger), aparte living en
slaapkamer, dressing, minibar (€), wijnkoelkast
(€),
Nespresso-apparaat®,
airconditioning,
kluisje, flatscreen tv met Bose® sound system,
wifi (gratis) en terras • het hotel biedt meer dan
20 verschillende categorieën villa’s aan van 1
tot maar liefst 6 slpks alsook family villa suites,
ideaal voor 2 volw + 2 kinderen • de villa’s zijn
uiterst ruim, gaande van 145-585 m² voor de 1
slpk villa’s en bieden ultieme privacy en liggen
aan het strand of op het water PRIJS • vanaf
€ 902 pp/nacht in kamer en ontbijt

Soneva Jani
• Noonu Atoll

star star star star star
Het unieke resort Soneva Jani ligt
genesteld op een schitterend eiland van de
Noonu Atoll met parelwitte zandstranden
en telt slechts 54 villa’s. De villa’s zijn
werkelijk uniek en behoren tot de
ruimste in de Malediven. Elk ontworpen
voor de ultieme privacy, ruimte en
adembenemend zeezicht. Ontspan in één
van de ‘water retreats’ van ‘Chapter One’
of opteer voor één van de recentere ‘water
reserves’ van ‘Chapter Two’ waar u kan
genieten van de ultieme verwennerij met
het allesomvattende en werkelijk unieke
‘Soneva Unlimited’ formule: een geheel
nieuwe manier om meer, zo niet alles,
van Soneva Jani te ontdekken waarin
alle maaltijden, premium dranken,
unieke experiences en spabehandelingen
inbegrepen zijn. Voor een uniek ‘barefoot
luxury’ verblijf op hoog niveau!
Grand Luxe • Authentiek • Droomstrand •
Privézwembad • Tennis • Tuin • Watersport •
Wellness • Fijnproevers • Butlerservice • Villa
Hotelcode: HMLE019

LIGGING • uitgestrekt eiland gelegen aan
schitterende lagune • ca. 40 min. per watervliegtuig
van de luchthaven van Malé • ca. 60 min. per
speedboot van het zusterhotel Soneva Fushi
FACILITEITEN • 54 riante en unieke pool villa’s
aan twee verschillende pontons • gratis wifi • ‘no
news, no shoes’ principe • uniek observatorium
met eigen sterrenkundige • ‘Cinema Paradiso’
in openlucht over het water • schitterende en
uitgestrekte tuinen (met meeste groenten en
fruit van eigen kweek!) • bibliotheek • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het strand
• prachtige zandstranden en privé North Island •
eco center • nieuwe rehabilitatiecentrum voor
schildpadden • Tegen betaling: • ‘So Soneva’ boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
‘Down to Earth’ of in ‘South Beach’ met de voeten
in het zand • 13 unieke restaurants en experiences:
o.a. ‘Down to Earth’ (salades, live cooking met
grill en tandoori; lunch en diner), ‘Overseas by
Mathias Dahlgren’ (biokeuken van eigen kweek
en visgerechten; lunch en diner), romantische
restaurant ‘Crab Shack’ (krabspecialiteiten; diner),
‘So Wild’ (uniek vegetarisch menu te midden van
de moestuin met nadruk op Aziatische en rauwe
gerechten; diner), ‘So Primitive’ in openlucht
op het strand (grillades; diner), ‘So Imaginative’
(degustatiemenu in wijnkelder; diner), ‘Director’s
Cut’ (moderne Japanse keuken; diner) • ‘So Cold
& So Guily’ (gratis!) met o.a. huisgemaakt ijs en
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chocolade • ‘The Gathering Bar’ over het water
met tapas • destination dining en talloze privé
diners eveneens mogelijk • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fietsen • snorkelen
• watersporten: kajakken, stand-up paddle,
windsurfen en catamaran Tegen betaling: • unieke
‘Soneva Spa’ met overwater spa en schitterende
nieuwe ‘Island Spa’ met ruime keuze aan
massages en schoonheidsbehandelingen • yoga en
meditatie paviljoen • tennis (1 court) • kooklessen
• ‘Soleni’ duikcentrum • watersporten: o.a.
kitesurfen, windsurfen, waterski, wakeboarden,
flyboarden, catamaran KINDEREN • Gratis: •
nieuwe en unieke‘ The Den’ kids & teens club
(4 t/m 16 jaar) met zwembad, lazy river, glijbaan,
piratenschip en uitgebreid aanbod aan activiteiten
LOGIES • alle unieke villa’s in een hedendaagse
stijl met veel hout hebben o.a. butlerservice,
eigen fietsen, een ruime badkamer in openlucht
(bad, binnen- en buitendouche, haardroger),
aparte living en slaapkamer, dressing, minibar
(€), wijnkoelkast (€), Nespresso-apparaat®,
airconditioning, kluisje, flatscreen tv met Bose®
sound system, wifi (gratis), rooftop terras en
prachtig terras met ligstoelen, eetgedeelte en 13
m lang privé zwembad • panoramisch open dak in
de master slaapkamer om de sterren en/of maan
te bewonderen voor het slapen gaan • alle wateren island villa’s zijn uiterst ruim (min. 411 m² !)
PRIJS • vanaf € 1493 pp/nacht in kamer en ontbijt
MALEDIVEN

Cheval Blanc Randheli
• Noonu Atoll

star star star star star
Het exclusieve en ‘island chic’ Cheval
Blanc Randheli behoort tot één van
de beste resorts van de Malediven. De
ongerepte omgeving met kristalheldere
water en weelderige vegetatie van
het Noonu atol zorgen voor een
uitzonderlijke en idyllische ligging.
Kom tot rust in de exclusieve en
enige Guerlain spa in de Malediven,
gelegen op een apart privé eiland of
ervaar de Franse topgastronomie in
het exclusieve restaurant ‘Le 1947’.
Sportfanaten kunnen zich tijdens een
bootcamp uitleven op het privé eiland
‘Maakurandhoo Island’ of surfen op de
surf simulator en golfers kunnen een
balletje slaan op de putting green.
Grand Luxe • Design • Droomstrand •
Excellente service • Familie • Fijnproevers
• Moment met twee • Privézwembad •
Wellness • Watersport • Villa
Hotelcode: HMLE014

MALEDIVEN

LIGGING • schitterend en exclusief hotel op het
Noonu atol ten noorden van Malé • ca. 40 min.
per watervliegtuig van de luchthaven van Malé •
ca. 25 min. per speedboot van de luchthaven van
Maafaru (voor o.a. privé jets) FACILITEITEN •
45 villa’s en Cheval Blanc Randheli Private Island
met 4 villa’s • gratis wifi • transfers met eigen en
exclusief Cheval Blanc watervliegtuig eveneens
mogelijk • mooi zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • schitterende zandstranden
• Tegen betaling: • fantastische ‘Concept Store’
en ‘Guerlain Spa Boutique’ RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Le
White’ of ontbijt opgediend in de villa • 4 à-lacarte restaurants: exclusieve ‘Le 1947’ (Frans
gastronomisch restaurant; diner, maa-woe),
moderne ‘Le White’ (brasserie; lunch en diner),
‘Diptyque’ (Japans en Zuidoost Aziatisch;
diner) en overwater restaurant ‘Deelani’ (vis en
zeevruchten; lunch en diner) • 3 bars: ‘Le White
Bar’ aan het zwembad met levendige Beach
Club (met wekelijkse White Party), ‘Le Spa Bar’
(met lichte maaltijden) en ‘Le 1947 Bar’ • ‘La
Table de Partage’ te privatiseren voor ontbijt,
lunch of diner • exclusieve wijnkelder ‘Wine
Museum’ en cigar lounge • roomservice – ‘Carte
Blanche’ SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness (Technogym) • groepslessen (fitness &
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yoga) • pedalo, kayakken, windsurfen, stand-up
paddle en snorkelen Tegen betaling: • exclusieve
‘Cheval Blanc Spa’ op apart privé eiland en
enige Guerlain Spa in de Malediven: 6 treatment
villa’s (waarvan 2 voor koppels), kapsalon (by
Leonor Greyl), relaxatieruimtes, hamam, sauna,
prachtig 25 m lang infinity zwembad, yoga,
pilates, massages en schoonheidsbehandelingen
• privé eiland ‘Maakurandhoo Island’ met
bootcamp, tennis (2 courts) en padel (2 courts)
• duikcentrum, diepzeevissen • surf simulator
• putting green (5 holes) en floating golf •
gemotoriseerde watersporten: o.a. waterski,
jetski en seabob • talloze bootexcursies (met
eigen traditionele dhoni’s en yacht) KINDEREN
• Gratis: • uitstekende ‘Le Carrousel’ kids club
(4 t/m 11 jaar, 10:00-18:00) met zwembad en
ruim aanbod aan activiteiten en initiaties • teens
club ‘Paddock’ (12 t/m 17 jaar, 09:00-22:00)
LOGIES • alle exclusieve, hedendaagse en ultra
verfijnde villa’s zijn uiterst ruim en hebben een
ruime badkamer (alleenstaand bad, binnen-en
buitendouche,
haardroger),
zithoeken,
dressing, airconditioning, kluisje, thee-en
koffiefaciliteiten, flatscreen tv, wifi (gratis),
minibar (gratis niet-alcoholische dranken) en
schitterend terras met prachtig (12,5 m lang)
infinity zwembad PRIJS • vanaf € 1810 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Alila Kothaifaru Maldives
star star star star star
Welkom in Alila’s nieuwste aanwinst:
Alila Kothaifaru Maldives! Dit
schitterende en splinternieuwe resort
(mei 2022) biedt een strakke en
minimalistische stijl en naar Alila
standaarden steeds in harmonie met
de omgeving. Verken en snorkel langs
het prachtige huisrif en ontdek het
nabijgelegen ‘Hanifaru Bay UNESCO
World Biosphere Reserve’: de grootste
voeder-en broedplaats ter wereld voor
mantaroggen en walvishaaien, die
hier soms met honderden tegelijk
samenkomen. De villa’s, zowel aan het
strand of over het water zijn gewoonweg
schitterend ingericht en de plafondhoge
ramen zorgen voor veel lichtinval. Een
echte aanrader!
Moment met twee • Mooi strand •
Privézwembad • Wellness •
Watersport • Design
Hotelcode: HMLE025

• Raa Atoll

LIGGING • ca. 45 min. per watervliegtuig
van de luchthaven van Malé • ca. 40 min. per
binnenlandse vlucht naar de luchthaven van
Ifuru gevolgd door een speedboot transfer van ca.
30 min. FACILITEITEN • 80 pool villa’s • 24u/24
‘Personal Host Service’ • gratis wifi • prachtig
en strak infinity zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan zwembad en
strand • mooie zandstranden • moestuin
• bibliotheek RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘Seasalt’ • lunch en
diner in restaurant ‘Seasalt’ (Midden-Oosterse
keuken met mediterrane touch; à la carte en
buffet) • moderne à-la-carte restaurant ‘Umami’
aan het strand (traditionele en moderne Japanse
keuken en teppanyaki; diner) • ‘Pibati’ delishop
aan het strand met ruime keuze aan snacks,
salades, patisserie en ijs (lunch; gratis afternoon
tea van 15:00-16:00) • 2 bars: ‘Mirus Bar’ vlakbij
het zwembad (met tapas) en ‘Yakitori Bar’ aan
zee met creatieve Aziatische geïnspireerde
cocktails (menu met grillspecialiteiten) • ‘The
Shack’: privé zandbank met privé picnic lunch
of privé barbecue diner bij zonsondergang (mits
reservatie) • destination dining en roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(Technogym) • activiteiten (vaste tijdstippen;

99

o.a. yoga, fat burning, body workout) • snorkelen
• prachtige ‘Spa Alila’: 4 couple
treatment suites en ruime keuze aan massages
en schoonheidsbehandelingen • duikcentrum
• niet-gemotoriseerde watersporten: kajakken,
stand-up paddle, windsurfen, catamaran •
talloze excursies (met privé speedboot of lokale
dhoni boot) KINDEREN • Gratis: • kids club
‘Play Alila’ (4 t/m 11 jaar) met talloze binnenen buitenactiviteiten LOGIES • alle strakke en
schitterende pool villa’s in minimalistische en
gesofisticeerde stijl hebben een ruime badkamer
(bad, aparte douche, haardroger), Nespressoapparaat®, airconditioning, kluisje, flatscreen
tv, wifi (gratis), minibar (€) en terras met privé
zwembad (4,75 x 2,75 m) • beach villas (202 m²),
sunset beach villas (202 m²) en sunrise beach
villas (202 m²) met aparte living, slaapkamer
en ruime badkamer, deels in openlucht met
oversized bad en extra buitendouche en ruim
terras omgeven door groen en toegang tot het
strand • lagoon water villas (125 m²), sunrise
water villas (125 m²) en sunset water villas
(125 m²) met geïntegreerde zithoek en mooi
terras met dagbed en directe toegang tot de
zee PRIJS • vanaf € 599 pp/nacht in kamer
en ontbijt
Tegen betaling:

MALEDIVEN

MALEDIVEN

100

One&Only Reethi Rah
star star star star star
Dit idyllisch en legendarisch exclusief
strandresort behoort ongetwijfeld tot
één van de beste resorts ter wereld!
U geniet van een uitgestrekt eiland
met maar liefste 12 ongerepte witte
zandstranden, een uitstekende en
hoogstaande gastronomie, een exclusieve
‘One&Only Spa’ (reeds meermaals
verkozen tot beste spa ter wereld)
en van de talloze watersporten en
ontspanningsmogelijkheden. Uniek zijn
de riante villa’s met villa host en oog voor
detail en privacy, één voor één gelegen
aan een stukje ongerept strand of op het
water met een directe toegang tot het
kristalheldere water. Voor een ultra luxe
vakantie met onberispelijke service in dit
exclusieve One&Only Resort!
Grand Luxe • Droomstrand •
Excellente service • Familie •
Fijnproevers • Moment met twee •
Privézwembad • Tennis • Wellness •
Watersport • Villa
Hotelcode: HMLE015

• North Malé Atoll

LIGGING • gelegen op een schitterende
locatie op één van de grootste eilanden van de
Malediven (North Malé Atoll) • eiland van 44 ha
en 6 km met 12 schitterende zandstranden •
ca. 45 min per luxe boot van de luchthaven
van Malé • ca. 15 min per privé watervliegtuig
van de luchthaven van Malé FACILITEITEN
• 118 schitterende villa’s • gratis wifi in het
hele hotel • 2 mooie zwembaden (1 familiaal
en 1 infinity lap pool) • Trendy ‘Club One
Beach Club’ met restaurant • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • Tegen betaling: • exclusieve boetieks
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet (en
à la carte) in het prachtige restaurant ‘Reethi’
• 4 uitstekende à-la-carte restaurants voor
diner: ‘Reethi’ (Frans, Italiaans, Aziatisch en
‘Fire Grill’ met grillades, zeevruchten, vis en
vegetarische opties), overwater restaurant
‘Tapasake’ (Japans met Peruviaanse touch en
met interactieve teppanyaki), ‘Fanditha’ aan
het strand (Midden-Oosters) en ‘Botanica’
(100% plant based) • 2 à-la-carte restaurants
voor lunch: ‘Beach Club’ restaurant (LatijnsAmerikaans en grill) en ‘Rabarbero’ (Italiaans)
• levendige cocktailbar ’s avonds • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • prachtige
‘Club One’ met klimmuur, tennis (2 courts) en
voetbal (FIFA) • uitstekende fitness • beachvolleybal • badminton • fietsen • 2 jogging
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routes (4 & 6,4 km) • snorkelen Tegen betaling:
• uiterst exclusieve en uitgestrekte ‘One&Only
Spa’: o.a. 13 treatment rooms (waarvan 3 voor
Thaïse massages), WatSu zwembad, paviljoen
(voor yoga en meditatie), sauna, hamam, vitality
pool, massages en schoonheidsbehandelingen •
‘Pedi:Mani:Cure Studio (by Bastien Gonzalez),
kapsalon, barbier • duikcentrum (PADI) •
talloze watersporten: windsurfen, bananenboot,
wakeboarden,
flyboard,
jetski,
seabob,
diepzeevissen • excursies per speedboot, lokale
dhoni, yacht en catamaran KINDEREN • Gratis:
• ‘KidsOnly Club’ (4 t/m 12 jaar) met zwembad
• ‘One Tribe Club’ (13 t/m 17 jaar) • talloze
activiteiten LOGIES • alle fantastische, ruime
en exclusieve villa’s met veel oog voor detail en
privacy beschikken over een prachtige badkamer
(bad, douche, buitendouche, haardroger),
fietsen, butlerservice en villa host, dressing,
Nespresso-apparaat®, airconditioning, zithoek,
kluisje, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€) en
riante buitenruimte aan het strand met terras
en prachtig zeezicht • beach villas (144 m²) en
beach villas + pool (144 m²) met privé zwembad
• water villas (149 m²) op het water met veel
lichtinval en ruime terrassen op twee niveaus,
mogelijk met of zonder privé infinity zwembad
• 1 slpk grand water villas + pool (241 m²) met
20 m lang privé infinity zwembad PRIJS • vanaf
€ 1183 pp/nacht in kamer en ontbijt
MALEDIVEN

MALEDIVEN
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The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands
star star star star star
Het exclusieve en splinternieuwe
tophotel The Ritz-Carlton Maldives
brengt een nieuwe dimensie van
minimalistische en hedendaagse luxe
naar de Malediven! Het resort bestaat
uit drie eilanden met unieke waterfront
villa’s en ultramoderne spa. Ontdek de
diverse fauna en flora op het eiland en de
prachtige onderwaterwereld aan de hand
van het eerste unieke programma olv.
Jean-Michel Cousteau. Het resort maakt
deel uit van de exclusieve Fari Islands
archipel met het aparte eiland ‘Fari
Marina Village’ waar u geniet van luxe
shopping, verschillende extra restaurants
en de trendy ‘Fari Beach Club’.
Grand Luxe • Butlerservice • Design •
Droomstrand • Privézwembad • Trendy •
Wellness • Watersport • Villa
Hotelcode: HMLE026

• Fari Islands

LIGGING • idyllische ligging in de nieuwste
hotspot van de Malediven • ca. 45 min per luxe
speedboot of ca. 10 min per watervliegtuig
van de luchthaven FACILITEITEN • 100
pool villa’s • gratis wifi • ‘Aris Meeha’ 24u/24
butlerservice • fotostudio met workshops (€) •
prachtige zandstranden • schitterend en groot
rond infinity zwembad • gratis ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad en het
strand • levendige en luxe ‘Fari Marina Village’
met marina, exclusieve ‘Fari Beach Club’,
luxe boetieks, ‘Marine Biology Center’, 4 extra
restaurants en 2 foodtrucks • gratis bootshuttle
naar ‘Fari Marina Village’ (12:00-23:30)
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘La Locanda’ • 4 à-la-carterestaurants
op het aparte ‘Culinary Island’: ‘La Locanda’
(Italiaanse keuken, lunch en diner), intieme
‘Summer Pavilion’ met wijnkelder (Cantonese
keuken, diner), ‘Eau Bar’ (vegan keuken en
zeevruchten met Japanse touch, lunch en
diner) en ‘Iwau’ (Japanse keuken met Chef’s
Table, diner) • extra restaurants en foodtrucks
in ‘ Fari Marina Village’ • trendy en levendige
‘Beach Shack’ (met DJ) (lunch) • ‘Eau Bar’ (waar
de zonsondergang elke avond gevierd wordt
met betoverend ritueel) • destination dining
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness met sauna en stoombad • tennis •
petanque, beachvolleybal en voetbal • kayakken,
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snorkelen, stand-up paddle • ‘Jean-Michel
Cousteau’s Ambassadors of the Environment’
programma waar u alles leert over de fauna, flora
en onderwaterwereld van het eiland (zowel voor
volw. als kinderen) Tegen betaling: • prachtige ‘The
Ritz-Carlton Spa’, een ringvormige spa boven de
turquoise lagune: 9 treatment rooms, boetiek,
massages en schoonheidsbehandelingen •
yoga • duikcentrum • watersportcentrum:
o.a. jetski, flyboarding KINDEREN • Gratis: •
schitterende en futuristische ‘The Ritz Kids
Club’ (4 t/m 11 jaar) met speeltuin, glijbaan,
zwembad en ruim aanbod activiteiten LOGIES
• alle minimalistische en uiterst hedendaagse
villa’s in een ultrachique stijl baden in het
licht en zijn voorzien van plafondhoge ramen
en zonnepanelen, eigen fietsen, badkamer
(bad naast het bed, binnen-en buitendouche,
haardroger), zithoek, telefoon, flatscreen tv,
thee-en koffiefaciliteiten, kluisje, Honor Bar
(gratis snacks, water en niet-alcoholische
dranken), airconditioning, wifi en ruim terras
met privé infinity zwembad • ocean pool villas
(150 m²) over het water langs het eiland en lagoon
pool villas (150 m²) over het water midden in de
lagune • beach (sunset) pool villas (155 m²) aan
het strand • 2 slpk villa’s (350-400 m²) en ‘The
Ritz-Carlton Estate’ (1500 m²) aan een privé baai
met 3 slaapkamers eveneens mogelijk PRIJS •
vanaf € 1157 pp/nacht in kamer en ontbijt
MALEDIVEN

Six Senses Laamu
star star star star star
Dit ecologisch verantwoorde
Six Senses Laamu maakt deel uit van de
Six Senses keten en is ook hier gebouwd
in harmonie met de natuur. Het ligt
aan idyllische stranden en prachtige
koraalriffen waar surfers zich kunnen
uitleven op de metershoge golven
aan één van de beste surfspots van de
Malediven. De 97 villa’s zijn gebouwd
in duurzame materialen en liggen
verspreid over het water of langs het
strand van het ongerepte eiland met
tropische en weelderige vegetatie. Geniet
hier van het schitterende ‘barefoot
luxury’ concept met oog voor detail en
uitstekende en persoonlijke service.
’s Avonds geniet u van een film onder
de sterren of van een romantisch privé
diner op het idyllische strand.
Droomstrand • Excellente service •
Moment met twee • Wellness •
Authentiek • Villa
Hotelcode: HMLE012

MALEDIVEN

• Laamu Atoll

LIGGING • prachtig en langgerekt eiland
met weelderige tuinen • ca. 35-50 min per
binnenlandse vlucht van de luchthaven van
Malé gevolgd door een transfer per speedboot
(15 min) FACILITEITEN • 97 villa’s • gratis
wifi • uitgestrekt en mooi landschapszwembad
• gratis ligbedden, parasols en handdoeken aan
zwembad en strand • prachtigen en ongerepte
zandstranden en huisrif • ‘The Library’
met boeken en ruime keuze aan films en
muziek • Tegen betaling: • ‘Six Senses Boutique’
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in het
tropische restaurant ‘Longitude’ op twee niveaus
over het water • verschillende restaurants en
experiences: ‘Longitude’ (internationaal en
Aziatisch, vis, live cooking en 2x per week
buffet; diner), ‘LEAF’ (mediterraans en lokale
innovatieve keuken; diner), unieke overwater
‘Zen’ (authentieke Japanse keuken en sushi;
diner, 12 couverts) en ‘Chilli Table’ (5-gangen
diner in het hart van de biologische moestuin;
diner) • ‘Sip Sip’ met swim-up bar en lichte
maaltijden (pizza’s, salades, burgers; lunch),
schitterende ‘Chill Bar’ op palen (met DJ;
Vietnamees menu; lunch en diner), • ‘Ice &
Chocolate Studio’ met gratis (!) 48 soorten
huisgemaakt ijs en chocolade van geïmporteerde
cacaobonen uit Sri Lanka • roomservice
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
‘Cinema Under the Stars’ (volgens programma):
filmvertoningen op het strand met gratis
popcorn • watersporten: snorkelen, catamaran,
windsurfen, kajakken, stand-up paddle Tegen
betaling: • gerenommeerde ‘Six Senses Spa’:
9 prachtige treatment ‘nests’, ruim en uniek
aanbod van o.a. ayurvedische en holistische
massages
en
schoonheidsbehandelingen,
rooftop yoga studio, stoombad en relaxatieruimte
• kooklessen, bootexcursies (o.a. sunset en
dolfijn cruises) en boottrips naar ‘YingYang Surf
Break’ (mei-sept), één van de beste surfspots
van de Malediven • duikcentrum, ‘TropicSurf’
surfschool • watersporten: o.a. waterski, seabob,
jetblade, surfen, wakeboarden KINDEREN •
Gratis: • kidsclub ‘The Den’ (3 t/m 11 jaar) met
talloze activiteiten LOGIES • alle prachtige en
riante villa’s, met vele natuurlijke materialen en
opgetrokken in het hout hebben een badkamer
(bad, binnen-en buitendouche, haardroger),
zithoek, thee-en koffiefaciliteiten, flatscreen tv,
Bose® sound system, airconditioning, kluisje,
wifi (gratis), minibar (€) en ruim terras met
dagbed en zeezicht • keuze uit o.a. beach villas
+ pool (220 m²) en water villas (108 m²) met
of zonder zwembad en 2 slpk family pool villas
PRIJS • vanaf € 639 pp/nacht in kamer en ontbijt

Chiang Rai
Chiang
Mai

MYANMAR

Thailand

LAOS

THAILAND
Bangkok

Thailand is meer dan een land. Het is een ervaring om nooit te
vergeten: elk gezicht een glimlach, een legendarische gastvrijheid
en een superieur gevoel voor service dat ingebakken zit in de
cultuur.

ANDAMANSE
ZEE
Hua Hin
Golf van
Thailand
Khao Lak
Phuket

Koh Samui

CAMBODJA
Siem Reap

VIETNAM

Krabi

MALEISIE

Onze tips
Volg kookles: Thai geloven dat eten niet
alleen goed is voor de fysieke conditie, maar
ook voor uw geestelijk welzijn. Vandaar dat
ze uren besteden aan het koken, een exquis
samenspel van geuren, kleuren en zure, zoete
en pikante smaken.

Maak kennis met Phang Nga, een
indrukwekkend schouwspel van
kalksteenrotsen die loodrecht uit de zee
oprijzen.

De Thaise massage is gebaseerd op
eeuwenoude tradities. In elke hotelspa kunt
u kiezen uit tientallen behandelingen vaak
fusions tussen allerlei massagetechnieken.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (minstens 6 maanden geldig vanaf de datum van aankomst). Voor huidige
en/of nieuwe maatregelen: www.diplomatie.belgium.be • WANNEER BEZOEKEN De beste reistijd is november t/m april. De wintermaanden brengen
de koelste dagen. • VLIEGTIJD Ca. 11u30 • TIJDSVERSCHIL 5u (zomer) of 6u (winter) later dan in België • MUNT Thai Baht: THB 100 = ca. € 2,72
(juli ‘22)
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Mag het ietsje meer Thailand zijn?
Unieke ervaring

Dankzij onze combinatiereizen in Thailand mixt u een

markten. Bij al zijn jachtigheid en contrasten is Bangkok

eigen cocktail uit de talloze kleuren en kicks die het land

nog altijd een poëtische stad. Monniken sjokken in rijen

te bieden heeft: lokale eettentjes, coole designhotels,

door de stad, achter betonnen flats schitteren oosterse

tempels, Boeddhabeelden, massages, markten, rijstvelden,

gebouwen in de zon. Het is een shoppingparadijs en u vindt

stranden en ander natuurschoon... Ons aanbod geeft

er de beste restaurants van Azië. Na de krankzinnigheid

u de kans om een verblijf in Bangkok te combineren

en de duizenden indrukken van Bangkok schakelt u naar

met wervelende uitjes in de stad of een strandvakantie.

een lagere versnelling op één van de flonkerende Thaise

Of u flitst van de ene kustlocatie naar de andere via de

stranden van Phuket, Khao Lak of Koh Samui.

combinaties van Phuket met Koh Samui of Khao Lak.

Strand & strand
Bangkok & strand

Het is moeilijk kiezen tussen de lange, glanzend witte

Bangkok is één van de grootste – en boeiendste – steden ter

stranden van Khao Lak of de verborgen baaien van

wereld. Verkeer in alle maten en gewichten, eetkraampjes,

Phuket. Waarom dus niet van twee walletjes eten en via

tempels, bootjes rijgen zich in een kleurige opeenvolging

deze combinatie twee Thaise strandwerelden aan elkaar

aaneen. Onze Bangkokcombi maakt het u mogelijk om te

koppelen? De decors wisselen, de hotelaccommodatie

cruisen naar exotische tempels, gouden beelden en drijvende

blijft kleurig, verrassend en kwalitatief hoogstaand.
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Banyan Tree Bangkok
star star star star star
Banyan Tree Bangkok is een heerlijk
vijfsterrenhotel, gelegen in het Sathorn/
Silom-district, een van de bruisendste
delen van Bangkok. Het biedt enkel
suites aan en staat bekend om zijn
bekroonde spa en gastronomie van
wereldklasse. Van verfijnde tapas en
Thaise streetfood tot dinner cruises op
de nabijgelegen Chao Phraya-rivier: u
kunt hier genieten van uiteenlopende en
spectaculaire culinaire ervaringen. Een
ander hoogtepunt: de rooftopbar die een
adembenemend uitzicht biedt over de
skyline van Bangkok.

• Bangkok

LIGGING • centraal gelegen • in de Sathon/
Silom regio • ca. 1,5 km van de Saint Louis BTS
Skytrain station • ca. 30 km van de luchthaven
van Bangkok FACILITEITEN • 327 suites •
gebouw met 60 verdiepingen • liften • wifi in
alle kamers en openbare ruimtes • zwembad
• ligbedden, matrasjes en handdoeken aan
het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • 7 à-la-carterestaurants: Vertigo
(rooftop dining, internationaal), Vertigo Too, Bai
Yun (Chinees), Saffron Sky Garden (Thai street
food), Romsai (internationaal), Taihei (Japans),
Saffron (Thais) • 5 bars: o.a. rooftopbars •

dinner cruises mogelijk • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • wellnesscenter Banyan Tree Spa:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • Gratis: • miniclub in het weekend
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
suites beschikken over bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, kabel-tv,
koffie- en theezetfaciliteite, zithoek, minibar,
kluisje, airconditioning • Horizon suites (48 m²)
en Oasis Retreat Suites (44 m²) in traditionele
stijl • Serenity Club suites (48 m²) in moderne
stijl (onlangs gerenoveerd) PRIJS • vanaf € 116
pp/nacht in kamer en ontbijt

Centrale ligging • City • Rooftopbar •
Trendy • Wellness
Hotelcode: HBKK009
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Four Seasons Hotel Bangkok At Chao Phraya River
star star star star star
Deze Four Seasons werd in 2020
geopend aan de Chao Phraya-rivier
in het hart van het creatieve district
van Bangkok. De artistieke omgeving
weerspiegelt zich heel mooi in de
architectuur en het interieur. In het
ontwerp is er bijzondere aandacht voor
lokale kunst en design. Regelmatig
lopen er ook tentoonstellingen van
Thaise kunstenaars. Daarnaast zet het
hotel hoog in op gastronomie. U kunt
er terecht in drie restaurants met Yu
Ting Yuan als vlaggenschip. Het is
bekroond met een Michelinster en biedt
een spectaculaire culinaire ervaring met
zicht op de rivier.

LIGGING • centraal gelegen • direct aan de
oever van de Chao Phraya rivier • ca. 1 km van
de Saphan Taksin BTS Skytrain station • ca.
37 km van de internationale luchthaven van
Bangkok FACILITEITEN • 299 kamers en
suites • hoofdgebouw met 12 verdiepingen en
bijgebouw met 4 verdiepingen • liften • wifi in
het hele hotel • geldautomaat • kunstgallerij •
tuin • zonneterras • binnenzwembad • 2 infinity
zwembaden • ligbedden en parasols aan het
zwembad • Tegen betaling: • winkeltje • kapper •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • 4 à-la-carterestaurants: Yu Ting
Yuan (authentieke Kantonese keuken), RIVA del
Fiume (Italiaanse keuken), Brasserie Palmier
(Franse keuken), Lobby Lounge (internationaal
en Thai comfort food) • patisserie • 2 bars: BKK
Social Club, Lobby Lounge • roomservice 24/7

Grand Luxe • City • Design •
Buiten eten • Cultuur
Hotelcode: HBKK010
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis:
• miniclub Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle deluxe kamers (50 m²)
beschikken over bad, inloopdouche, badjas,
badslippers, haardroger, flatscreen-tv, koffie- en
theezetfaciliteiten, telefoon, zithoek, minibar (€),
kluisje, zicht op de binnenplaats • deluxe kamer
met rivierzicht en premier kamer met rivierzicht
• studio familiesuite (77-80 m²) met rivierzicht
• four seasons executive suite (110-125 m²) met
aparte slaapkamer, woonkamer en rivierzicht •
deluxe suite (195 m²) met 2 aparte slaapkamers,
2 badkamers, woonkamer en rivierzicht • terrace
suite (238-248 m²) met aparte slaapkamer,
woonkamer, ruim dakterras met rivierzicht
PRIJS • vanaf € 251 pp/nacht in kamer en ontbijt
Tegen betaling:

Rosewood Bangkok
star star star star star
Het mooiste uitzicht over Bangkok?
Daarvoor moet u wellicht in dit hotel
zijn. Rosewood Bangkok is uitgegroeid
tot een van de designiconen van de
Thaise hoofdstad. Het is een visueel
verbluffende plek die dertig verdiepingen
uitstijgt boven de stad. De eigentijdse
verticale vorm is geïnspireerd op de wai,
het beroemde Thaise begroetingsgebaar.
Dat de lokale cultuur belangrijk is,
merkt u ook binnen. In het interieur
zitten tal van kunstzinnige verwijzingen
naar lokale rituelen en ambachten. Het
resultaat is een bijzonder inspirerend
luxehotel met verschillende kamertypes,
een diversiteit aan restaurants en een
uitgebreide spa om te relaxen na een
dagje in de stad.

• Bangkok

LIGGING • centraal gelegen • gelegen
aan Ploenchit Road • direct aan Ploenchit
Road BTS Skytrain station • direct aan
restaurants en winkelcentra • ca. 27 km van
de luchthaven van Bangkok FACILITEITEN
• 158 kamers • hoofdgebouw met 30
verdiepingen • liften • wifi in het hele hotel •
zonneterras • binnenzwembad (zout water) •
zoutwaterzwembad • ligbedden, matrasjes en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt à la carte • 4 à-lacarterestaurants: Lakorn European Brasserie,
G&O (biologische keuken), Nan Bei (Chinese
keuken), Lennon (speakeasy met cocktails,
lichte gerechten) • bar met panoramische

uitzichten: Lennon • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad (zout water), fitness Tegen
betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, inloopdouche, badjas,
badslippers, Dyson® haardroger, flatscreen-tv,
Nespresso®-apparaat,
theezetfaciliteiten,
telefoon, bluetooth speaker, zithoek, minibar,
kluisje, airconditioning, stadszicht • keuze uit
deluxe kamers (42 m²) en executive kamers
(42 m²) • ruimere premier kamers (50 m²) •
manor suites (79 m²) met aparte woonkamer
en slaapkamer PRIJS • vanaf € 174 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Grand Luxe • City • Design •
Panorama • Cultuur
Hotelcode: HBKK011
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Mandarin Oriental, Bangkok
star star star star star
Het Mandarin Oriental Bangkok is
al meer dan 145 jaar een iconische
bestemming in Bangkok. Dit
vijfsterrenhotel is prachtig gelegen aan
de oevers van de Chao Phraya-rivier. In
2019 werd het volledig gemoderniseerd
met veel respect voor zijn authentieke
charme en karakter. Zo zijn de kamers
prachtig gedecoreerd met vakkundig
vervaardigde Thaise zijde. Door de
kamerhoge ramen geniet u van een
panoramisch uitzicht over de rivier,
de stad of de grote tuinen. Daarnaast
heeft u keuze uit 11 uitstekende
restaurants en bars, waaronder het met
twee Michelinsterren bekroonde Le
Normandie.

LIGGING • centraal gelegen • direct aan de
Chao Phraya rivier • shuttleboot naar het Sky
Train station • in het hart van het nieuwe
creatieve district • ca. 35 km van de luchthaven
van Bangkok FACILITEITEN • 331 kamers •
hoofdgebouw met 16 verdiepingen • liften •
wifi in de openbare ruimtes • tuin • zonneterras
• binnenzwembad • zwembad • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan het
zwembad • balinees bedden aan het zwembad •
Tegen betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la
carte • 9 à-la-carterestaurants: The Verandah
(internationaal), Le Normandie by Alain Roux
(Franse keuken), Lord Jim’s (zeevruchten &
grill), Kinu by Takagi (Japanse keuken), Riverside
Terrase (bbq), Ciao Terrazza (Italiaanse keuken),
Terrace Rim Naam (Thaise keuken), Sala Rim
Naam (Thaise keuken), The China House
(Chinese keuken) • 2 bars • afternoon tea in

Grand Luxe • Authentiek •
Butlerservice • Buiten eten •
Centrale ligging • City • Fijnproevers
Hotelcode: HBKK006
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The Authors’ Lounge • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
binnenzwembad • fitness • Muay Thai (Thais
boksen) • yoga • HIIT • joggingpad Tegen betaling:
• wellnesscenter: stoombad, sauna, massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
kamers beschikken over bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, flatscreen-tv, bluetooth
speaker, telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten,
butlerservice,
zithoek,
minibar,
kluisje,
airconditioning, stadszicht • keuze uit de ruime
deluxe premier kamer (43 m²) en de Chao
Phraya kamer (35 m²) met aparte slaapkamer
en woonkamer • deluxe balcony kamer (37 m²)
met balkon met zwembadzicht of rivierzicht •
mandarin kamer (63 m²) met dressing, slaap/
woonkamer, ruim balkon gedeeltelijk rivierzicht
en/of stadszicht PRIJS • vanaf € 697 pp/nacht in
kamer en ontbijt

SO/ Bangkok
star star star star star
SO/ Bangkok is een strak en
hypermodern designpareltje dat 30
verdiepingen uittorent boven de stad.
Het is een van de meest luxueuze hotels
van Bangkok, waar ook de legendarische
Franse couturier Christian Lacroix een
hand in heeft. Niet alleen lopen de
medewerkers rond in zijn outfits, hij
drukte zijn stempel ook op de exclusieve
Club Signature lounge. Het interieur van
de kamers is dan weer geïnspireerd door
de vijf natuurelementen, wat voor een
aparte sfeer zorgt, zeker in combinatie
met de spectaculaire uitzichten over
Bangkok en het Lumpini-park.

• Bangkok

LIGGING • centraal gelegen • op de hoek van de
North Sathorn en Rama IV • op wandelafstand
van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 1 km
van Saladaeng Skytrain Station • ca. 25 km van
de luchthaven van Bangkok FACILITEITEN •
238 kamers • hoofdgebouw met 30 verdiepingen
• liften • wifi in het hele hotel • zonneterras •
infinity zwembad • ligbedden en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt à la carte • 2 à-la-carterestaurants:
Red Oven (food market), Soshi (Japanse
keuken) • chocoladebar Chocolab • 3 bars •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • wellnesscenter: sauna • fitness • yoga
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en

schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Tegen
• babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
telefoon,
flatscreen-tv,
zithoek,
minibar,
kluisje, airconditioning, stadszicht • keuze uit
so cozy (38 m²) en so comfy (45 m²) kamers •
So club kamers met toegang tot de exclusive
club lounge: o.a. drankjes de hele dag door,
afternoon tea en avondcocktails • so studio (65
- 74 m²) met toegang tot de club lounge, Illy®
espresso-apparaat • so suite (85 - 94 m²) met
aparte slaapkamer, woonkamer en toegang tot de
club lounge • so lofty (95 - 102 m²) met ruime
slaapkamer, woonkamer en toegang tot de club
lounge PRIJS • vanaf € 123 pp/nacht in kamer
en ontbijt

betaling:

Centrale ligging • City • Design •
Panorama • Trendy
Hotelcode: HBKK007
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SO/ Sofitel Hua Hin
star star star star star
Met uitzicht op de prachtige Golf van
Thailand, langs kilometerslange tropische
kustlijn en zacht kabbelende kust, ligt
SO Sofitel Hua Hin. Het prachtige ChaAm-strand is de thuisbasis en biedt luxe
aan de reizigers die de reis van Bangkok
naar Hua Hin maken. Dit 5-sterrenresort
beloont gasten met speelse kunstwerken
en moderne architectuur, waaronder 100
fantasierijke kamers en 9 weelderige
villa’s, waaronder de kenmerkende
villa’s met privézwembad. Exclusieve
accommodaties, ongeëvenaarde
restaurants en een breed scala aan
activiteiten bezorgen koppels en gezinnen
een onvergetelijke vakantie aan zee.

LIGGING • direct aan het strand • ca. 5 km van
Cha Am met bars, restaurants en winkeltjes • ca.
30 km van het centrum van Hua Hin • ca. 190 km
van de luchthaven van Bangkok FACILITEITEN
• 109 kamers • hoofdgebouw en 10 bijgebouwen
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen
• 3 zwembaden: zwembad met Wibit Adventure
Float, SO Zwembad naast het strand,
solariumzwembad alleen voor volwassenen
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • Tegen betaling: • winkeltje
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • 2 à-la-carterestaurants: Beach
Society (internationaal), White Oven ( Thais) •
SO Sundae: ijsjes, milkshakes, wafels, snacks • 3
bars • roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • yoga • muay thai • pickleball •
tennis • basketbal Tegen betaling: • wellnesscenter:

Familie • Trendy • Villa • Mooi strand
Hotelcode: HBKK012
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• Hua Hin
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massages en schoonheidsbehandelingen •
kooklessen KINDEREN • Gratis: • miniclub
Kids Tent van 4 t/m 10 jaar, 09:00-19:00
• obstakelparcours in het zwembad Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, regendouche, haardroger,
telefoon, flatscreen-tv, koffiezetapparaat, zithoek,
minibar (inbegrepen), kluisje, airconditioning,
kussenmenu, yogamat • keuze uit SO Comfy
kamers (60 m²) zonder balkon en de SO Studio
kamers (56 m²) met balkon en zwembadzicht •
SO Family kamers (60 m²) met stapelbed voor de
kinderen (in dezelfde kamer) • SO Lofty kamers
(96 m²) met ruim terras en directe toegang
tot het zwembad • SO pool villa’s (215 m²) met
woonkamer, aparte slaapkamer, ruim terras met
2 ligbedden, privézwembad PRIJS • vanaf € 77
pp/nacht in kamer en ontbijt

Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort
star star star star star
Let’s Sea Hua Hin Al Fresco is een
heerlijke verblijfplek voor koppels.
Dit kleinschalig strandresort bestaat
uit veertig prachtig ingerichte suites.
Sommige geven direct uit op het
lagunezwembad, andere beschikken
over een dromerig dakterras. Het
hotel is gebouwd rond het concept
‘Barefoot Luxury’: de eenvoudige
geneugten van het leven staan centraal,
maar occasionele verwennerij hoort
er absoluut bij. Zo is er de Gaia Spa,
met zijn op de natuur geïnspireerde
behandelingen, en het restaurant dat een
sublieme Thaise productkeuken serveert.

• Hua Hin

LIGGING • centraal gelegen • direct aan het
zandstrand • ca. 300 m van bars, restaurants
en winkeltjes • ca. 227 km van de luchthaven
van Bangkok FACILITEITEN • 40 juniorsuites
• hoofdgebouw met 2 verdiepingen • wifi in
de openbare ruimtes en de kamers • tuin •
zonneterrassen • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt à la carte • à-la-carterestaurant:
Let’s Sea Hua Hin Beach Restaurant
(internationaal en Thais) • 3 bars: Beach Bar &
Terrace, Breeze Bar, Sand Lounge • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• aquagym • Thais boksen • yoga • stoombad
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle

kamers beschikken over douche, bubbelbad,
badjas, badslippers, haardroger, telefoon, Bose©
bluetooth speaker, internet radio, flatscreen-tv,
espresso- en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar,
kluisje, airconditioning, balkon of terras •
keuze uit Moondeck suites met bubbelbad op
het dakterras en Swim Up suites met directe
toegang tot het zwembad • kamers mogelijk met
Z-Luxe Club: gastronomisch ontbijt, dagelijkse
zonnecrème behandeling (15 min), gratis thee,
koffie en frisdranken in de Breeze Bar, dagelijks
cocktails van 17.00-19.00 inclusief onbeperkt
frisdrank, sap, wijn, bier, whisky en canapés,
shuttleservice op vaste tijden naar het centrum
van Hua Hin, 15% korting op eten, drinken,
Gaia Spa-behandelingen en diverse activiteiten
PRIJS • vanaf € 90 pp/nacht in kamer en ontbijt

Adults only • Buiten eten • Centrale ligging •
Kleinschalig • Moment met twee
Hotelcode: HBKK013
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Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery
star star star star star
Dit kleinschalige boetiekresort ligt net
buiten het centrum van Chiang Mai op
een heuvel in een schilderachtige vallei.
De moderne architectuur is grotendeels
geïnspireerd op de Noord-Thaise cultuur
en vergroeit prachtig met het landschap.
Zo kijkt u vanuit uw kamer naar rijst- en
theeterrassen en beboste bergen waar
beekjes zich een weg banen. Ook het
vermelden waard: de infinitypool die
verheven ligt boven de vallei.

LIGGING • net buiten het centrum van
Chiang Mai, gratis shuttle volgens schema •
rustige locatie • ca. 18 km van de luchthaven
van Chiang Mai FACILITEITEN • 71 kamers
en poolvilla’s • wifi in het hele hotel • zwembad
(niet verwarmd) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• 2 restaurants • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen

Kleinschalig • Natuurdecor • Wellness •
Moment met twee • Fijnproevers
Hotelcode: HCNX001
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betaling: • wellnesscenter met massages •
fietsverhuur • kooklessen • rijst planten
workshop KINDEREN • Gratis: • miniclub Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
telefoon,
satelliet-tv,
minibar,
kluisje
airconditioning, balkon of terras • keuze uit
Valley Deluxe Escape kamer (58 m²) en Valley
Deluxe Scenery kamer met bergzicht PRIJS •
vanaf € 70 pp/nacht in kamer en ontbijt

Four Seasons Resort Chiang Mai
star star star star star
Dit hotel is gelegen in de Mae Rim-vallei,
omgeven door smaragdgroene rijstvelden.
Het is ontworpen als een traditioneel
Thais dorp en bestaat uit verschillende
soorten villa’s die zijn ondergebracht
in een weelderige tuin bezaaid met
lelievijvers. De belangrijkste pijlers
zijn agricultuur en wellness. Zo kunt
u in de Wara Cheewa Spa terecht voor
verschillende meerdaagse gezondheid- en
welzijnsprogramma’s. Bovendien stelt
het resort ook het concept ‘Chaan Baan’
voor, waar u op unieke wijze kennis kunt
maken met de traditionele landelijke
levensstijl van de regio.

• Mae Rim Valley

LIGGING • gelegen in een groene omgeving
• gelegen in de Mae Rim vallei • ca. 19 km van
het centrum van Chiang Mai • ca. 30 km van
de luchthaven van Chiang Mai FACILITEITEN
• 99 kamers en villa’s • wifi in het hele hotel
• bibliotheek • tuin • zonneterrassen • 2
zwembaden • bubbelbad • ligbedden, matrasjes
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt à la carte • 2 à-la-carterestaurants:
Khao by Four Seasons (gourmet), North by
Four Seasons (barbecue) • 2 bars: Khao Bar en
Ratree Bar and Lounge • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis
(materiaal en lessen €) • workshop rijst planten
• natuurpad Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen • Muay
Thai • TRX • keuze uit verschillende yogasessies

• Thaise kookles in Rim Tai Kitchen KINDEREN
• Gratis: • miniclub La-On met activiteiten
zoals rijst planten, Muay Thai voor kinderen, tie
dye t-shirt schilderen, enz. LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
strijkijzer en -plank, telefoon, satelliet-tv,
bluetooth speaker, koffie-en theezetfaciliteiten,
zithoek, minibar, kluisje, airconditioning,
terras of balkon, tuinzicht • keuze uit garden
pavillion (70 m²) of de hoger gelegen upper
garden pavillion • rice terrace pavillion met
uitzicht op de rijstvelden • pool villa’s (403 m²)
met ruime slaapkamer, buitendouche, veranda,
terras met ligbedden, privézwembad, bubbelbad
HONEYMOON • boeket bloemen • fles
mousserende wijn • tropisch bloemenbad •
bloemendecoratie PRIJS • vanaf € 359 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Grand Luxe • Authentiek • Cultuur •
Panorama • Villa
Hotelcode: HCNX002
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Anantara Chiang Mai Resort
star star star star star
Dit resort is een schitterende oase van
rust en sereniteit midden in de stad. Het
is gelegen aan de oevers van de rivier
Mae Ping, in het hart van Chiang Mai.
Vooral op architecturaal vlak is het hotel
een lust voor het oog. Strak Thais design
wordt gecombineerd met rijke koloniale
details, wat resulteert in moderne
binnen- en buitenruimtes die je
omarmen en tot rust brengen. Een zalige
plek om te loungen bij het zwembad
aan de rivier, te genieten van exclusieve
spa-rituelen en zich te verlekkeren op de
heerlijke traditionele Thaise keuken.

LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan de
oevers van de Mae Ping rivier • op 500 m van
bars, restaurants en winkeltjes • ca. 5,5 km van
de luchthaven van Chiang Mai FACILITEITEN •
84 kamers en suites • wifi in de openbare ruimtes
en de kamers • tuin • zonneterrassen • zwembad
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet en à la carte • à-la-carterestaurant:
The Service 1921 Restaurant & Bar (moderne
Aziatische keuken) • bar • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • wellnesscenter: manicure, pedicure,

Centrale ligging • City • Cultuur •
Excellente service • Design
Hotelcode: HCNX003
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massages en schoonheidsbehandelingen • aerial
yoga • muay thai lessen KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek,
yogamat,
minibar,
kluisje,
airconditioning, balkon met dagbed • keuze uit
deluxe kamer (50 m²) met tuinzicht en deluxe
kamer met rivierzicht • Kasara suites (105 m²)
grotere zithoek, ruim balkon, aparte check-in,
extra’s voor de Kasara suites (ontbijtbuffet in
The Restaurant, selectie van non-alcoholische
dranken, ‘s avonds cocktails, wijn en hapjes)
PRIJS • vanaf € 166 pp/nacht in kamer en ontbijt

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle
star star star star star
Op ontdekkingsreis. Dit exotische
hotel ligt aan het drielandenpunt van
Thailand, Laos en Myanmar, verscholen
tussen weelderige jungle en machtige
rivieren. Daar herbergt het een zestiental
luxetenten die qua inrichting sterk doen
denken aan de 19e-eeuwse expedities.
Stuk voor stuk zijn ze prachtig
gedecoreerd, met handgemaakte
meubels, hardhouten vloeren,
muskietennetten en orkaanlampen.
In het resort bevindt zich ook een
olifantenreservaat. Een aanrader is de
mahout-training. Onder professionele
begeleiding maakt u kennis met de
olifanten en gaat u op verkenning
doorheen de wildernis.

• Golden Triangle

LIGGING • gelegen aan de Golden Triangle: het
drielandenpunt van Thailand, Laos en Myanmar •
aan de Ruak rivier, dicht bij de plaats waar de Ruak
en Mekong rivier samen komen • ca. 70 km van
de luchthaven van Chiang Rai FACILITEITEN
• minimumleeftijd 10 jaar • 15 tenten en 1
Explorer’s Lodge • wifi in het hele resort • Tegen
betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN BARS
• à-la-carterestaurant Nong Yao: gerechten
uit Thailand, Laos en Myanmar • Burma Bar
• wijnproeverij • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Tegen betaling: • wellnesscenter
Jungle Spa: massages en behandelingen • Golden

Triangle kookles • olifantenreservaat LOGIES
• alle tenten (54 m²) beschikken over bad,
openluchtdouche, wifi, minibar (€), kluisje, terras
• superiortenten beschikbaar met rivierzicht •
deluxe tenten beschikbaar met hot tub op het
terras ALL INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt,
lunch en diner in Four Seasons Tented Camp
Golden Triangle is een integraal onderdeel van
de Camp-activiteiten HONEYMOON • bloemen
op de kamer bij aankomst • fles schuimwijn op
de kamer bij aankomst • tropisch bloemenbad op
de eerste avond PRIJS • vanaf € 1437 pp/nacht in
all inclusive

Grand Luxe • Authentiek • Kleinschalig •
Natuurdecor • Moment met twee
Hotelcode: HCEI001
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Soneva Kiri
star star star star star
In Soneva Kiri komen ongebreidelde
luxe, milieuvriendelijk design en
authentieke Thaise ervaringen prachtig
samen. Dit bekroonde resort is ‘Barefoot
Luxury’ op zijn best. U verblijft hier op
een ongerept eiland in een villa met
overloopzwembad, gelegen op het strand
of in de heuvels. Ook de keuken is een
ervaring op zich. Het gereputeerde
Benz Restaurant situeert zich midden
in de mangrove en is enkel te bereiken
per kajak. Daarnaast pakt het hotel
uit met Treepod Dining, een uniek
culinair concept waarbij u dineert in een
zwevende pod tussen de boomtoppen.
Grand Luxe • Droomstrand • Kleinschalig
• Moment met twee • Natuurdecor •
Privézwembad • Villa • Butlerservice

• Koh Kood

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
zandstrand • bereikbaar via een vlucht van 90 min.
privévliegtuig van het resort, rechtstreeks vanaf
de luchthaven van Bangkok, of als alternatief
met een binnenlandse vlucht van Bangkok naar
Trat, gevolgd door een korte boottocht naar Koh
Kood FACILITEITEN • 33 villas • wifi in de villas
• bibliotheek • tuin • zwembad • Tegen betaling: •
winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet en à la carte • 10 à-la carte
restaurants: Kruua Mae Tuk (lokaal, restaurant
op palen), So Spirited, So Deli-cious (kazen
en charcuterie), The Dining Room (Thais
en mediterraans), Chef’s Table, The View
(fusion), Down to Earth, Colours of the Garden
(vegan), South Beach (lichte lunch), The Wine
Cellar, Treepod Dining • So Chilled: ijssalon
• So Guilty: chocolatier • bars • in villa dining
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• openluchtcinema • tennis • karaoke Tegen
betaling: • wellnesscenter: sauna, massages en
schoonheidsbehandelingen • snorkelen • kanoën

• windsurfen KINDEREN • Gratis: • speeltuin en
miniclub The Den van 5 t/m 12 jaar • The Eco
Den van 1 t/m 5 jaar • aangepaste workshops
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle villas
beschikken over bad en douche in openlucht,
haardroger, aparte slaapkamer, woon-/eetkamer,
butlerservice, fruitmand op de kamer, terras,
privézwembad • keuze uit verschillende villas
zoals BayView Pool Villa Suite (464 m²), Sunset
Ocean View Pool Villa Suite (482 m²) gelegen op
een klif en Beach Pool Villa Suite (403 m²) met
directe toegang tot het strand ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijt, lunch en
diner (alleen in de restaurants van het resort.
(behalve Tree Pod Dinning & In Villa Dining))
• een selectie van lokale (alcoholische) dranken
tijdens de maaltijden (in de restaurants van het
resort. (behalve Tree Pod Dinning & In Villa
Dining)) • dagelijkse gevulde minibar Sport en
ontspanning • wasserijservice • geselecteerde
excursie/activiteiten PRIJS • vanaf € 530
pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HTDX001
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The ShellSea Krabi
star star star star star
Genieten van totale rust en privacy,
te midden van de Thaise natuur. The
ShellSea Krabi ademt pure romantiek.
Dit boetiekhotel ligt op een afgelegen
plek aan Fossil Shell Beach en biedt
verschillende kamertypes en villa’s met
privézwembad, verspreid over tropische
tuinen. Bovendien kunt u hier elke dag
deelnemen aan diverse activiteiten,
variërend van yoga en Thaise bokslessen
tot begeleide fietstochten, kajakken,
aqua-aerobics en wandelingen in de
natuur. Maak ook zeker tijd voor de
spa: een prachtig complex met tal van
behandelkamers en een ongebreideld
zicht op de oceaan.

• Fossil Shell Beach

LIGGING • rustig gelegen • gelegen in een
groene omgeving • direct aan het zandstrand
• dagelijkse shuttleservice naar Aonang Beach
• ca. 20 km van het centrum van Krabi • ca.
25 km van de luchthaven van Krabi • ca. 150 km
van de luchthaven van Phuket FACILITEITEN
• 85 kamers en villa’s • wifi in de openbare
ruimtes en de kamers • tuin • zonneterrassen
• 2 zwembaden: o.a. 1 adults only zwembad •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • winkeltje •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet • buffetrestaurant Cerulean • 2
bars: Azure Bar, Fin Bar • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • yoga
• aquagym • beachvolleybal • Thais boksen

Trendy • Natuurdecor • Moment met twee •
Droomstrand
Hotelcode: HKBV002
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• kajakken Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
• fietsenverhuur KINDEREN • Gratis: •
geïntegreerd kinderbad • miniclub Starfish:
yoga, stretching, batik schilderen, Thais
boksen, zandkastelen bouwen LOGIES •
alle kamers beschikken over bad, douche,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, koffie- en
theezetfaciliteiten, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, minibar, kluisje, airconditioning,
balkon/terras • keuze uit Shellsea Garden
kamers (45 m²) met tuinzicht, Shellsea Ocean
kamers met zeezicht en Seaview Pool Acces
kamers met directe toegang tot het zwembad •
verschillende villa’s mogelijk PRIJS • vanaf € 62
pp/nacht in kamer en ontbijt

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
star star star star star
Dit resort biedt alles wat u van een
Ritz-Carlton mag verwachten. Phulay
Bay is befaamd om zijn extreem hoog
serviceniveau, unieke architectuur en
bijzondere locatie in de baai van Phang
Nga. Het bestaat uit een vijftigtal villa’s
en paviljoenen, opgezet in Moors-Thaise
stijl en gelegen in uitgestrekte tropische
tuinen aan de oevers van de Andamanse
Zee. Speciale vermelding ook voor
de gastronomie: de vier restaurants
serveren een absolute topkeuken.
Grand Luxe • Villa • Butlerservice •
Panorama • Natuurdecor

• Phulay Bay

LIGGING • gelegen in een groene omgeving •
direct aan de zee • ca. 38 km van de luchthaven van
Krabi • ca. 150 km van de luchthaven van Phuket
FACILITEITEN • 54 villa’s • wifi in de openbare
ruimtes en kamers • tuin • zonneterrassen •
zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling: •
winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant Jampoon •
4 à-la-carterestaurants: Jampoon (westerse en
aziatische keuken), Lae Lay (vis en zeevruchten),
Sri Tang (traditionele Thaise keuken), Plai
Fah (lichte lunch) • dining experiences • bars •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • tafeltennis • wandelpad • yoga
• snorkelen Tegen betaling: • wellnesscenter: Spa
Vitality zwembad, wellness studio, stoombad,

sauna, massages en schoonheidsbehandelingen
• bootverhuur • duiken • kanoën • vissen
• windsurfen KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • miniclub • speeltuin Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle villa’s beschikken
over bad, douche, badjas, badslippers, dressing,
haardroger, satelliet-tv, dvd-speler, bluetooth
stereo-installatie, koffie- en theezetfaciliteiten,
strijkijzer en -plank, zithoek, minibar, kluisje,
airconditioning, butlerservice • keuze uit Reserve
Pavilion (179 m²) met tuinzicht en Ocean
Pavilion (108 m²) met zeezicht • verschillende
villa’s mogelijk: Beach Villa (438 m²) dichtbij de
zee gelegen, Reserve Pool Villa (352 m²) met
privézwembad en tuinzicht en Reserve Pool Villa
Sea View (352 m²) met privézwembad en zeezicht
PRIJS • vanaf € 288 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HKBV003
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Rayavadee
star star star star star
Rayavadee is een schitterend resort
dat enkel per boot bereikbaar is. Het is
gelegen op het schiereiland Phranang
aan de rand van het Nationale Park
van Krabi. Parelwitte zandstranden,
een weelderig groene jungle en een
azuurblauwe zee vormen het decor van
dit resort. Verschillende paviljoenen
in jungle-stijl liggen verspreid in een
tropische tuin tegen een achtergrond
van dramatische krijtrotsen. Restaurant
The Grotto is een van de bekendste van
Thailand. Onder een oude kalkstenen
klif geniet u daar van het ene culinaire
hoogstandje na het andere. De
wondermooie zonsondergang krijgt u er
zomaar bij.

LIGGING • gelegen op een schiereiland •
gelegen in een groene omgeving • direct aan het
zandstrand • ca. 15 km van de luchthaven van
Krabi tot de Nong Nuch Pier, gevolgd door een
boottransfer van ong. 20 min. • ca. 140 km van
de luchthaven van Phuket tot de Nong Nuch Pier
FACILITEITEN • 94 pavilloens en 7 villa’s • de
paviljoens liggen verspreid over tropische tuinen
en kokospalmen • wifi in de kamers en openbare
ruimtes • bibliotheek • tuin • zonneterras •
zwembad • ligbedden, matrajes, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet en een selectie à la
carte • 4 à-la-carterestaurant: Raya Dining
(internationaal), Kru Phranang (Thais), Raitalay

Authentiek • Buiten eten •
Natuurdecor • Droomstrand
Hotelcode: HKBV001
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Terrace (lichte maaltijden), The Grotto • bar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness • tennis • squash • kanoën • snorkelen
• windsurfen Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen •
Thaise kooklessen LOGIES • alle paviljoens
hebben 2 verdiepingen en beschikken over
bad, douche, badslippers, badjas, haardroger,
telefoon, flatscreen-tv, dvd-speler, koffieen
theezetfaciliteiten,
minibar,
kluisje,
airconditioning, balkon • keuze tussen deluxe
pavilion (90 m²) en terrace pavilion (115 m²) met
ruim terras op de benedenverdieping en balkon
• pool pavilion (115 m²) met privézwembad
(3x8m) PRIJS • vanaf € 194 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Banyan Tree Krabi
star star star star star
Betreed dit toevluchtsoord voor de
zintuigen, waar de saffierblauwe zee en
tropisch wit zand elkaar ontmoet tegen
een achtergrond van weelderige junglegroene bergen. Wij heten u welkom in
een hemelse oase van rust en comfort
in dit idyllische strandresort. Voel de
warme omhelzing van de gastvrijheid
van Banyan Tree - van de behandelingen
in Banyan Tree Spa tot overheerlijke
gerechten in de stijlvolle restaurants
tot de strandbar met zijn spectaculaire
uitzicht op de Andamanse Zee.

• Tubkaek Beach

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca.
200 m van het nationaal park Khao Ngon
Nak • ca. 40 km van de luchthaven van Krabi
• ca. 150 km van de luchthaven van Phuket
FACILITEITEN • 72 suites • wifi in het hele hotel
• zoutwaterzwembad • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan zwembad •
Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • The Naga Kitchen
(internationaal) • 3 à-la-carterestaurants: Saffron
(Thais), Kredkaew Bar (mediterraans, snacks),
Bird’s Nest (Thais, afternoon tea) • roomservice
11:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:

• fitness 24/7 • Thaiboksen • yoga • aquagym
Tegen betaling: • wellnesscenter: sauna, stoombad,

zwembaden, massages en behandelingen •
snorkelen • zeilen • stand-up paddle KINDEREN
• Gratis: • miniclub met zoutwaterkinderbad
met glijbaan 8:00-18:00 LOGIES • alle suites
beschikken over bad, douche, badjassen,
haardroger, smart tv, wifi, telefoon, minibar (€),
kluisje, hoofdkussenmenu, terras met ligbed,
privé jetstream zwembad • deluxe pool suites
beschikbaar met tuinzicht, gedeeltelijk zeezicht
of zeezicht PRIJS • vanaf € 253 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Droomstrand • Excellente service • Familie •
Natuurdecor • Privézwembad • Wellness
Hotelcode: HKBV004
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Casa de la Flora
star star star star star
Dit exclusieve hotel draagt het Design
Hotels-label en is een must voor koppels,
dankzij een uitgekiende mix van trendy
design en uitstekende faciliteiten in
een tropisch decor. De slechts 36 villa’s
zijn strak ontworpen in minimalistisch
grijs, en zijn ook qua interieur bijzonder
eigentijds. In de pool bar kunt u elke
avond genieten van de magistrale
zonsondergang, met een verrukkelijke
cocktail of smoothie in uw hand. Voeg
daarbij de exclusieve La Casa spa en
een voortreffelijk Thais restaurant,
en u begrijpt waarom dit adres zoveel
vakantieharten voor zich kan winnen.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
zandstrand van Khao Lak • ca. 70 km van
de luchthaven van Phuket FACILITEITEN •
36 villa’s • wifi in het hele hotel • bibliotheek
• infinity pool • ligbedden en handdoeken
aan het zwembad RESTAURANTS EN
BARS • restaurant La Aranya met terras •
poolbar • roomservice 08:00-22:30 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
mountainbikes
•
niet-gemotoriseerde
watersporten Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle Studio Pool villa’s (70 m²)
beschikken
over
bad,
regendouche,
haardroger,
badjassen,
airconditioning,

Design • Fijnproevers • Honeymoon
• Moment met twee • Mooi strand •
Privézwembad
Hotelcode: HHKT002
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• Khao Lak
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satelliet-tv, kingsize bed, iPod®docking
station, kluisje, wifi, minibar (dagelijks
bijgevuld), Lavazza®espressomachine,terras,
privézwembad (4.30 x 1.9 m) • keuze uit Duplex
Pool Suites (90 m²) met woonkamer op het
gelijkvloers, slaapkamer op de verdieping,
privézwembad (3.40 x 2 m), zeezijde en Duplex
Grand Pool Villa’s (110 m²) met privézwembad
(6.20 x 2.20 m) en zeezicht • Beachfront
Pool Villa’s (75 m²) met privézwembad (3.40
x 3.40 m), direct aan het strand, zeezicht
en Beachfront Suite Pool Villa’s (100 m²) met
afzonderlijke slaapkamer, privézwembad (4.30
x 3.50 m), direct aan het strand, zeezicht PRIJS
• vanaf € 145 pp/nacht in kamer en ontbijt

The Sands Khaolak by Katathani
star star star star
Dit tropische, eigentijds ingerichte
familieresort met een all inclusiveformule is centraal gelegen in Khao
Lak, vlak bij het prachtige Nang
Thong-strand. Drie met palmbomen
omzoomde zwembaden en tal van
sportmogelijkheden zorgen ervoor
dat zelfs de meest doorwinterde
sportieveling hier zijn hart ophaalt. Voor
nog meer couleur locale zijn ook Thaise
kooklessen mogelijk, en zelf geniet u
culinair in twee uitstekende restaurants.
All Inclusive • Fijnproevers •
Familie • Buiten eten
Hotelcode: HHKT006

• Khao Lak

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het lange
zandstrand van Nang Thong Beach • ca. 78 km
van de luchthaven van Phuket FACILITEITEN
• 439 kamers en juniorsuites • internetkiosk
• wifi • meerdere zwembaden met bubbelbad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden • Tegen betaling: • wasserijservice •
winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • The
Floating Market restaurant: ontbijtbuffet en diner
(keuzemenu) • Manta Ray Bistro: ontbijtbuffet,
take-away & self-service lunch, à la carte (diner) •
Talay Restaurant met terras: vers gegrild seafood
aan het strand (lunch), diner met keuzemenu
• Coconut Bar: swim up poolbar • Mango Bar
over de lagune • Pineapple Bar aan de lobby
• Jelly Fish Bar swim up poolbar SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • jeu de boules
• reuzeschaakspel Tegen betaling: • tennis • lessen
in Thai Boxing • kooklessen • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
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KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad (met
glijbaan) • miniclub van 4 t/m 12 jaar, met
speeltuin LOGIES • alle Sands kamers (45 m²)
beschikken over douche, airconditioning,
haardroger, houten vloer, koelkast, wifi, koffieen theezetfaciliteiten, satelliet-tv, telefoon, dvdspeler, kluisje, badjassen, slippers, balkon of
terras met plafondventilator • keuze uit Seaside
juniorsuites (55 m²) met zithoek, aan zeezijde
en Pool Acces juniorsuites met directe toegang
tot het zwembad • verschillende familiekamers
mogelijk: familiekamers (55 m²) met afscheiding
(schuifdeur) en familiekamers met directe
toegang tot het zwembad ALL INCLUSIVE
met toeslag • Eten & drinken • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • lokaal bier, huiswijn, lokale
sterke dranken (whisky, gin, rum), cocktails,
frisdranken, fruitsappen, koffie en thee 11:0023:00 PRIJS • vanaf € 48 pp/nacht in kamer en
ontbijt
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Khaolak Laguna Resort
star star star star
Khao Lak Laguna Resort ligt in de
uitlopers van het tropisch regenwoud,
met de kust in het vizier. U verblijft
er in een royale villa in authentiek
oosterse stijl direct aan het strand of
in de omliggende tuinen. De nabije
omgeving is indrukwekkend. Voor wie
graag het water verkent, zijn er talloze
snorkel- en duikspots.
Fijnproevers • Natuurdecor •
Authentiek • Wellness • Familie
Hotelcode: HHKT007
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• Khao Lak

LIGGING • direct aan het licht aflopend
fijnzandstrand van Khao Lak • ca. 300 m van
het centrum van Khao Lak • ca. 100 m van
restaurants en bars • ca. 80 km van de luchthaven
van Phuket FACILITEITEN • 154 kamers en
villa’s • hoofdgebouw met 3 verdiepingen • wifi
in het hele hotel • internethoek • kleine leeshoek
• tropische tuin met vijver • zonneterras met
zeezicht • 2 zwembaden • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in ‘Oriental’ • buffetrestaurant
‘Oriental’ met show-cooking en terras •
restaurant ‘Sundowner Beach Terrace’ met
show-cooking en terras (à-la-carte lunch en diner,
dinerbuffet) • 1x per week: Thaise avond • 2 bars
• roomservice 12:00-00:00 (€) • privédiner op het
strand mogelijk (€) SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • tafeltennis • fietsen • yoga
• namiddagactiviteiten: o.a. fruit sculpteren,
stoffen vouwen, weven, les Thaïse massage
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Chiva Spa’: o.a.
stoomkamer, sauna en massages • lessen Thai
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boksen (12+) • Thaise kooklessen • begeleide
fietstochten • biljart • in de omgeving: duiken
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • speeltuin
• activiteiten o.a. schilderen Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers (55 m²)
beschikken over bad en douche, haardroger,
badjassen
en
slippers,
airconditioning,
telefoon, wifi, 46” satelliet-tv (met filmkanaal),
minibar (€, zie ook all inclusive), koffie- en
theezetfaciliteiten, zithoek en balkon of terras
• keuze uit verschillende villa’s: Oriental villa’s
(52 m²) in de tropische tuin en Simiran Pearl
villa’s aan het strand ALL INCLUSIVE met
toeslag • Eten & drinken • ontbijtbuffet in ‘Oriental’
• lunch en diner: buffet of keuzemenu (volgens
bezetting) in ‘Sundowner Beach Terrace’ • nietalcoholische dranken, koffie, thee, lokaal bier,
cocktails, Thaise whisky 11:00-23:00 • minibar in
de kamer, dagelijks aangevuld (uitgez. wijn) • All
Inclusive Premium beschikbaar: grotere selectie
dranken (uitgez. premium dranken, whisky,
brandy en cognac) Sport en ontspanning PRIJS •
vanaf € 88 pp/nacht in kamer en ontbijt

Eden Beach, a Lopesan Collection Hotel
star star star star star
Aan het prachtige zandstrand van
Khao Lak ligt Eden Beach, een van
de nieuwste resorts van de Lopesan
Collection. Het is volledig ingericht in
Boheemse stijl en biedt verschillende
verblijfsmogelijkheden, waaronder suites
met directe toegang tot het zwembad en
exclusieve villa’s met een privézwembad.
Herbron met een lichaamsbehandeling
in The Spa Eden, neem een drankje in
de Sunset Pool Bar en geniet van all-day
dining in het restaurant met zicht op de
Andamanse Zee.

• Khao Lak

LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 500 m
van winkeltjes, bars en restaurants • ca. 70 km van
de luchthaven van Phuket FACILITEITEN • 208
kamers • bestaande uit verschillende gebouwen,
uitgestrekt resort • wifi in de openbare ruimtes
en kamers • bibliotheek • tuin • zonneterrassen
• 4 zwembaden: o.a. 1 adults only zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice •
doktersservice • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • Genesis Restaurant: ontbijtbuffet • The
Deli cafe: cake, koekjes, lichte lunch • Senses
Restaurant & Bar • Sunne Terrace • Sunset Pool
Bar SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • fietsen • kajakken
KINDEREN • Gratis: • speelruimte • game room
LOGIES • alle kamers bechikken over douche,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, waterkoker,
minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon •
keuze uit Superior Palm View kamer (30 m²),
ruimere deluxe kamer (35 m²) en Tropical Garden
kamer (38 m²) • Grand Deluxe Lagoon Pool View
kamer (41 m²) met zithoek en zwembadzicht •
Grand deluxe Lagoon Pool Acces kamer (45 m²)
met terras en directe toegang tot het zwembad •
verschillende suites mogelijk PRIJS • vanaf € 106
pp/nacht in kamer en ontbijt

Droomstrand • Moment met twee •
Trendy • Fijnproevers
Hotelcode: HHKT017
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Anantara Mai Khao Phuket Villas
star star star star star
Dit exclusieve villaresort is met
zijn prachtige panorama’s en
parelwit droomstrand de ideale
vakantiebestemming. In de luxueus
ingerichte pool villa’s in de wondermooie
tuin ligt de nadruk op privacy. U kunt
er in de schaduw van een palmboom
genieten van een eigen zwembad met
houten terras. Het restaurant The
Tasting Room verwelkomt u in het decor
van een wijnkelder met verrukkelijke
gerechten, The Tree House serveert de
heerlijkste Thaise tapas. Rustgevende
massages en de geur van lotusbloemen
wachten u op in de Anantara Spa, die
zoals altijd van topniveau is.

• Mai Khao Beach

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
zandstrand (strand is een Nationaal Park)
• ca. 15 km van de luchthaven van Phuket
FACILITEITEN • 91 villa’s • wifi in de villa’s •
tuin • zonneterrassen • zoutwaterzwembad •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice •
winkeltje RESTAURANTS EN BARS • La Sala:
ontbijtbuffet en show-cooking, nadien Indisch en
Thais à-la-carterestaurant (lunch en diner) • The
Tree House: lunch en diner (tapas & cocktails) •
The Tasting Room: gourmet (diner) • Sea.Fire.
Salt: seafood bbq en internationale favorieten
(lunch en diner) • Dining by Design (menu en
plaats naar keuze) • poolbar • roomservice 24/7

Fijnproevers • Tuin • Wellness •
Privézwembad • Villa
Hotelcode: HHKT008
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• kajakken • tafeltennis • zeilen • windsurfen •
tennis Tegen betaling: • stoombad • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• yoga KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle villa’s beschikken over bad,
binnen- en buitenregendouche, haardroger,
badjassen, airconditioning, LCD-tv en dvd-speler,
telefoon, kluisje, wifi, koffiezetfaciliteiten, terras,
privézwembad • keuze uit Pool villa’s (186 m²),
Lagoon Pool villa’s (186 m²) aan de lagune en
Sala Pool villa’s (206 m²) met zithoek boven het
water • Familie Pool villa’s (199 m²) met 2 aparte
slaapkamers PRIJS • vanaf € 286 pp/nacht in
kamer en ontbijt

The Slate
star star star star star
Hout, staal, ijzer en beton: The Slate is
een hotel met een eigenzinnige twist,
dat een industriële look vermengt met
tropische accenten en veel moderne
kunst. U kunt hier enkel verblijven
in een suite of villa. De inrichting is
geïnspireerd door de rijke geschiedenis
van de tin mijnbouw in Phuket. Als
aanvulling op die ongebruikelijke stijl
biedt The Slate het perfecte recept voor
ontspanning: acht restaurants en bars,
drie zwembaden en een bekroonde spa.
Ook leuk: er zijn een duikcentrum en
kitesurf vlak naast het hotel.

• Nai Yang

LIGGING • vlakbij het Sirinat National Park
• aan Nai Yang Beach • vlakbij golfbanen,
Blue Canyon, Mission Hilss • ca. 3 km van
de luchthaven van Phuket FACILITEITEN
• 177 suites, 7 villa’s • 3 zwembaden: o.a. 1
familiezwembad, 1 adults-only zwembad,
1 infinity zwembad • wifi in het hele resort
• tuin • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: •
wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant Tin Mine • 3
à-la-carterestaurants: Black Ginger (Thais),
Rivet & Rebar (Japans), Underground Café
(salades), • bars: Tongkah Tin Syndicate, The
Cellar, Pulley Bar, Shore Thing • chef ’s table •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING

• Gratis: • fitness studio met yoga, pilates, boxen
• 2 tennis courts Tegen betaling: • Coqoon Spa
wellnesscenter met behandelingruimtes, sauna,
stoombad • duikcenter • Thaise kooklessen
KINDEREN • Gratis: • miniclub Tin Box Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamer
beschikken over bad, douche, airconditioning,
wifi, telefoon, satelliet-tv, badjassen en slippers,
terras of balkon, kluis, minibar, haardroger,
dvd- of blu-rayspeler • Pearl Bed Suites (65 m²)
met grote badkuip (binnen of buiten) en ruim
balkon • D-Buk familiesuites (76 m²) met open
plan badkamer • Private pool suite (112 m²)
met ruime badkamer, bad op het terras, patio
en ligbedden, plunge pool PRIJS • vanaf
€ 90 pp/nacht in kamer en ontbijt

Design • Buiten eten •
Fijnproevers • Excellente service
Hotelcode: HHKT009
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Anantara Layan Phuket Resort
star star star star star
In dit hotel verblijft u aan een van de
meest pittoreske baaien van Phuket.
Zeker de zonsondergang is hier een ware
belevenis. De kamers en suites worden
omgeven door stranden en weelderige
tuinen, en zijn ontworpen met oog voor
maximale privacy. Daarnaast is het hotel
ook op culinair vlak een pareltje. Het
ontbijt is verbluffend. Dat is trouwens
ook de keuken in grillrestaurant AGE,
dat authentieke Thaise gerechten naar
nieuwe hoogtes verheft.
Droomstrand • Fijnproevers • Villa •
Watersport • Wellness
Hotelcode: HHKT022

• Layan Beach

LIGGING • rustig gelegen • direct aan een smal
aflopend zandstrand • gelegen op een heuvel •
ca. 6 km van Laguna Phuket met winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 25 km van Phuket Old
Town • ca. 15 km van de luchthaven van Phuket
FACILITEITEN • 77 kamers, suites en villa’s •
verdeeld over verschillende gebouwen • wifi in
het hele hotel • villa host service (in bepaalde
kamertypes) • bibliotheek • tuin • zonneterrassen
• 2 zwembaden • ligbedden en handdoeken aan
het zwembad en het strand • Tegen betaling: •
winkeltje • schoonheidssalon • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • 3
à-la-carterestaurants: Dee Plee (Thais), Breeze
Restaurant (lichte snacks), Age (gastronomisch,
grill), Zuma (Japans, sushi) • 2 bars: Mojito
Factory, Breeze Bar • in-villa barbecue • dining
by design (dineren op een droomlocatie) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • yoga • tennis Tegen betaling:
•
wellnesscenter:
manicure,
pedicure,
ontspanningsruimte,
7
behandelkamers,
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massages en schoonheidsbehandelingen •
Muay Thai kickboksen • fietsverhuur • duiken •
snorkelen • kajakken • windsurfen • hobie-wave
catamaran • schillerbike • Layan Active Zone:
boksring, fitness in openlucht, rotsklimmuur
• Spice Spoons: Anantara kookschool •
wijnproeverijen KINDEREN • Gratis: • miniclub
Chang Club van 4 t/m 11 jaar met verschillende
activiteiten zoals: batik schilderen, Muay
Thai kickboksen en marshmallow roosteren •
skatepark • Teen Zone: tafelvoetbal, airhockey,
retro arcade-spellen LOGIES • Alle kamers
beschikken over bad, regendouche, badjassen,
badslippers, haardroger, telefoon, satelliet-tv,
Apple-tv®, Nespresso®-apparaat, waterkoker,
minibar (€), zithoek, kussenmenu, kluisje,
airconditioning, balkon • keuze uit premier
kamers (56 m²) en ruimere deluxe layan suites
(79 m²) • deluxe pool villa’s (100 m²) met
bad in openlucht, ruim terras met ligstoelen,
privézwembad (5x3m) PRIJS • vanaf € 147
pp/nacht in kamer en ontbijt
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Banyan Tree Phuket & DoublePool Villas by Banyan Tree
star star star star star
Aan de westkust van Phuket, schijnbaar
afgelegen van de rest van de wereld,
bevindt zich een van de mooiste hotels
van Thailand. Banyan Tree Phuket is een
vijfsterrenresort dat vredig plaatsneemt
rondom een blauwe lagune aan een
wit zandstrand, met de neus op het
18-holes golfterrein Laguna Phuket.
In die tropische omgeving liggen 217
strak vormgegeven villa’s voorzien
van een typisch Thaise twist en een
privézwembad. U geniet er van totale
rust en privacy, enkel gebroken door het
geluid van opspattende golven, zingende
vogels en raspende krekels.

• Laguna Beach

LIGGING • rustig gelegen in het resortcomplex
Laguna Phuket • ca. 50 m van het strand • ca. 16 km
van de luchthaven van Phuket FACILITEITEN •
217 villa’s • wifi in het hele resort • uitgestrekte
tropische tuin • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • Banyan Café (internationaal) • Sands
(westerse & Thaise grill) • Saffron (Thais) • Taihei
(Japans) • Watercourt (mediterraans en vis) • Tre
(gastronomisch) • 2 bars: lobbybar, poolbar •
in-villa dining, diner cruise, candlelight diner •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen

Wellness • Golf • Moment met twee •
Privézwembad • Excellente service •
Honeymoon
Hotelcode: HHKT012
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• yoga • golf (18 holes, lessen) • kookles •
tennis KINDEREN • Gratis: • miniclub: 5-12
jaar LOGIES • alle Pool villa’s beschikken
over bad, douche, airconditioning, haardroger,
badjassen, satelliet-tv, wifi, telefoon, minibar
(€), kluisje, terras, privézwembad, tuinzicht •
keuze uit verschillende Pool villa’s (140-170 m²)
met tuinzicht, lagunezicht of zwembadzicht •
ruimere Pool villa’s (270 m²): Signature Pool villa
met lagune- of tuinzicht en Grand Lagoon Pool
Villa’s met lagune zicht en privédek • Signature
Pool Villa’s (350 m²) met 2 slaapkamers •
DoublePool Villa’s (1300 m²) met 1 slaapkamer
en 2 privézwembaden PRIJS • vanaf € 141 pp/
nacht in kamer en ontbijt

Amanpuri
star star star star star
Aman’s vlaggenschip sinds de lancering
in 1987, Amanpuri weerspiegelt de
stijl en elegantie van de Thaise cultuur.
De sierlijke paviljoens en villa’s
van het resort bevinden zich in een
kokosnootplantage op een landtong
met uitzicht op de Andamanse Zee, en
een reeks stenen trappen daalt af naar
het afgelegen witte zandstrand van
het resort. Faciliteiten omvatten een
zwembadterras, de eerste Aman Spa en
een medisch holistisch wellnesscentrum,
evenals een Eco-Discovery Centre dat de
biodiversiteit en culturele tradities van
de regio tentoonstelt.

• Surin Beach

LIGGING • rustig gelegen • aan het licht aflopend
zandstrand • ca. 25 km van de luchthaven van
Phuket FACILITEITEN • 40 paviljoenen en 40
villa’s (3 slaapkamers tot 9 slaapkamers) • wifi in
alle paviljoenen • bibiliotheek • kunstgallerij • tuin
• 2 zwembaden • ligbedden en handdoeken aan
het strand en zwembad • Tegen betaling: • boetiek
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt à la carte • 4 à-la-carterestaurants: Buabok
(Thais en internationaal), Arva (Italiaans), Nama
(Japans, open van 1 november tot 15 Mei), Beach
Terrace (lichte lunch) • 1 bars: The Sunset Terrace
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • pilates studio • tennis (lessen €)
Tegen betaling: • wellnesscenter:sauna, stoombad,
bubbelbad, ijsbad, manicure, massages en
schoonheidsbehandelingen • personal trainer •

kajakken • jetski • seabob • hobie cat • duiken
(PADI duikprogramma) KINDEREN • Gratis:
• kinderbad • Eco-Beach Discovery Centre
(miniclub) Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle paviljoenen (115 m²) beschikken
over bad, inloopdouche, badjas, badslippers,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, koffie en
theezetfaciliteiten, stereo-installatie, zithoek,
minibar, kluisje, airconditioning, zonneterras
• genesteld in de natuur en toegankelijk
via drijvende wandelpaden omgeven door
weelderige vegetatie, zijn Amanpuri’s Pavilions
elegante toevluchtsoorden met extra grote
badkamers, ruime kleedruimtes en veel privé
buitenruimte met uitzicht op de oceaan of de
tuin PRIJS • vanaf € 661 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Grand Luxe • Authentiek • Cultuur •
Excellente service • Natuurdecor • Villa
Hotelcode: HHKT014
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Intercontinental Phuket Resort
star star star star star
Dit resort ligt aan het idyllische strand
van Kamala Beach en is omgeven door
een prachtig bebost heuvellandschap.
De directe link met de Andamanse
Zee, Thais geïnspireerde architectuur
en uitmuntende voorzieningen
creëren een van de meest serene
toevluchtsoorden in Phuket. U kunt
kiezen uit diverse kamertypes die een
adembenemend uitzicht bieden over de
oceaan, lagune of omliggende heuvels.
Culinaire hoogstandjes, een holistische
wellness en op maat gemaakte
excursies vervolledigen uw authentieke
Phuket-ervaring.
Buiten eten • Design • Droomstrand •
Panorama

• Kamala Beach

LIGGING • gelegen aan de doorgaande
weg • gelegen op een heuvel • direct aan
het zandstrand • ca. 1 km van het levendige
centrum aan Kamala Beach • ca. 22 km van de
luchthaven van Phuket FACILITEITEN • 221
kamers, suites en villa’s • hotel gelegen aan
beide kanten van de straat met ondergrondse
tunnel die beide delen verbindt • liften • wifi
in het hele hotel • geldautomaat • biblioteek
• tuin • zonneterrassen • 5 zwembaden •
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling:
• winkeltje • shuttleservice • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
buffetrestaurant met show-cooking en terras:
Pinto • 3 à-la-carterestaurants: Jaras (Thais),
Tengoku (Japans), Pine Beach Club (lichte
maaltijden) • 2 bars • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • Jong Krom
(meditatie wandelen) • stretching • jogging op
het strand • yoga • bootcamp • power walking

Hotelcode: HHKT021
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• aqua aerobic • stand up paddle • kajakken
• body board Tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis • snorkelen • duiken • fietsen • Muay
Thai boksen • kooklessen KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • miniclub van 4 t/m 12 jaar,
09:00-18:00 (sommige activiteiten zijn betalend)
LOGIES • alle kamers (41 m²) beschikken
over bad, regendouche, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv, JBL® entertainment systeem,
koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar
(€), kluisje, airconditioning, balkon of terras
• keuze uit kamers met zwembadzicht en
bergzicht • pool acces kamers met directe
toegang tot het zwembad • premium kamer
(46 m²) met inbegrepen minibar (dagelijk 1x/
dag), toegang tot Club InterContinental Lounge
& Pool (ontbijt, afternoon tea en avondcocktails
& canapés), aparte check-in, butlerservice op
aanvraag, zeezicht PRIJS • vanaf € 181 pp/nacht
in kamer en ontbijt

Trisara
star star star star star
Voor dit hotel reist u af richting de
ongerepte noordwestkust van Phuket.
Trisara, letterlijk ‘Tuin in de derde
hemel’, is volledig verankerd met de
natuur en situeert zich in een tropisch
bos aan een stukje privéstrand bezaaid
met kokospalmen. U ervaart hier
totale rust en privacy in uw poolvilla,
gelegen op terrasvormige heuvels tussen
wapperende palmbomen, exotische
orchideeën en bloeiende wijnstokken.
Elke villa biedt een prachtig uitzicht op
de Andamanse Zee. Het resort beschikt
over verschillende eetgelegenheden,
met sterrenrestaurant PRU als absolute
smaakmaker.

• Layan Beach

LIGGING • rustig gelegen • gelegen in een
groene omgeving • direct aan het zandstrand
• gelegen op een heuvel • ca. 7 km van Laguna
Phuket met winkeltjes, restaurants en bars • ca.
28 km van Phuket Old Town • ca. 10 km van
de luchthaven van Phuket FACILITEITEN • 59
kamers en villa’s • wifi in de villa’s • bibliotheek
• tuin • zonneterrassen • zoutwaterzwembad
• ligbedden en handdoeken aan zwembad en
strand • Tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet •
2 à-la-carterestaurants: The Deck (Thais en
internationaal), Seafood (vis en zeevruchten)
• sterrenrestaurant PRU • bars • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• tennis • snorkelen • zeilen • kajakken •

windsurfen • stand-up paddle • alle watersporten
zijn enkel mogelijk tussen december en april
Tegen betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • Muay Thai •
yogalessen • vissen • kooklessen KINDEREN •
Gratis: • miniclub Trisara Kids, 08:30-17:30 Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad douche, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, minibar, kluisje, airconditioning, balkon,
privézwembad, zeezicht • keuze uit juniorsuites
(135 m²) en suites (230 m²) met aparte slaapkamer
en groter privézwembad • verschillende villa’s
(240 m²) mogelijk o.a. Ocean View Pool villa’s
en Ocean Front Pool villa’s gelegen voor de zee
PRIJS • vanaf € 591 pp/nacht in kamer en ontbijt

Grand Luxe • Excellente service • Familie
• Fijnproevers • Villa • Privézwembad •
Panorama
Hotelcode: HHKT018
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Rosewood Phuket
star star star star star
In dit luxe ecohotel geniet u in de eerste
plaats van een 360°-beleving van de
Thaise natuur. Rosewood Phuket bestaat
uit 71 strandpaviljoens en -villa’s met
zwembad én zeezicht die zich volledig
inschrijven in een weelderig tropisch
landschap. Rust en verfijning zijn hier
de codewoorden, wat ook mooi tot uiting
komt in de Asaya Spa. Daar geniet u van
een heel persoonlijke wellnesservaring
en een uitgebreid scala aan holistische
therapieën en behandelingen.
Grand Luxe • Honeymoon •
Moment met twee • Wellness •
Fijnproevers • Droomstrand

• Emerald Bay

LIGGING • direct aan het Tri Trang strand in
Phuket • aan het strand van Emerald Bay (600
m lang) • ca. 4,5 km van het winkelcentrum
Jungceylon • ca. 40 km van de luchthaven van
Phuket FACILITEITEN • 71 paviljoens en villa’s
• wifi in het hele hotel • bibliotheek • tuin •
zonneterassen • 3 zwembaden: o.a. zwembad
voor baantjes en activiteitenzwembad •
bubbelbad aan het zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • 4 à-la-carterestaurants:
Red Sauce (Italiaans), Ta Khai (Thais), The
Shack (internationaal), Mai (lounge aan het
zwembad) • bars • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling: •

Hotelcode: HHKT010
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Asaya wellnesscente: watsu zwembad, massages
en schoonheidsbehandelingen KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • miniclub The Explorer’s
Club Tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• alle kamers bechikken over douche, bad,
haardroger, wifi, telefoon, satelliet-tv, minibar,
kluis, espressomachine, airconditioning, aparte
zithoek (gescheiden met een scherm), terras,
privézwembad • keuze uit garden pool pavilions
(130 m²) met tuinzicht en partial ocean view pool
pavilions met gedeeltelijk zeezicht • lagoon pool
pavilions gelegen aan de zeezijde aan de lagune •
partial ocean view pool villa’s (211 m²) met aparte
slaapkamer, zit- en eetruimte, balinees bed aan
het privézwembad en gedeeltelijk zeezicht PRIJS
• vanaf € 375 pp/nacht in kamer en ontbijt

Kata Rocks
star star star star star
Kata Rocks is een van de beste
vijfsterren luxe villa’s in Phuket die
Thailand te bieden heeft en biedt een
verleidelijke mix van stijl, sereniteit,
kenmerkende Thaise gastvrijheid en
eilandcomfort. Het bekroonde resort
is van wereldklasse, met zijn unieke
aanbod van eetgelegenheden aan de
oceaan, innovatieve spa en keuze uit
villa’s met zwembad.
Panorama • Privézwembad •
Villa • Buiten eten

• Kata Beach

LIGGING • gelegen op een heuvel • tussen de
stranden Kata Yai en Kata Noi • ca. 15 km van
het centrum van Phuket • ca. 50 km van de
luchthaven van Phuket FACILITEITEN • 34
villa’s • wifi in het hele hotel • infinity zwembad •
ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad
• Tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • 2 à-la-carterestaurants: Kata Rocks
Clubhouse (Thais/internationaal) en Dining on
the Rocks (vast menu: Thais of internationaal)
• snack-/loungebar • wijnproeverij SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • yoga
Tegen betaling: • wellnesscenter: behandelingen

en massages • Thaise kookles KINDEREN •
• miniclub Tegen betaling: • kindermenu •
babysitservice LOGIES • alle villa’s beschikken
over bad, douche, haardroger, aparte slaapkamer,
woonkamer, eethoek, uitgeruste keuken
(oven, fornuis, koelkast/diepvries, vaatwas),
wasmachine, Nespresso®-apparaat, wifi, lcd tv,
video on demand, terras met ligbedden, infinity
privézwembad • Sky Pool Villa’s beschikbaar met
1, 2, 3 of 4 aparte slaapkamers en badkamers •
Ocean Pool Loft Villa’s beschikbaar met 1 aparte
slaapkamer, 2 verdiepingen PRIJS • vanaf € 357
pp/nacht in kamer en ontbijt
Gratis:

Hotelcode: HHKT020
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The Shore at Katathani
star star star star star
Gelegen aan de adembenemende
zuidwestkust van Phuket is dit
exclusieve adults-only villaresort een lust
voor het oog voor al wie van stijl en luxe
houdt. De 98 villa’s liggen aangevlijd
tegen een heuvelflank vlakbij het
romantische droomstrand van Kata Noi,
en verwennen u met grote panoramaramen met een adembenemend uitzicht
op het dichte groen. Elke villa is zeer
ruim en smaakvol ingericht met een
eigentijds decor. Maar het neusje van
de zalm is uw eigen infinity pool, waar
u tijdens het plonsen getrakteerd wordt
op een prachtig zicht op zee of op het
tropische landschap.

• Kata Noi Beach

LIGGING • direct aan het fijne zandstrand van
Kata Noi Beach • gelegen op een heuvel • ca. 20
km ten zuiden van Patong Beach • niet geschikt
voor mensen die slecht ter been zijn • ca. 50 km
van de luchthaven van Phuket FACILITEITEN •
98 luxe pool villa’s • kapel • bibliotheek • tuin •
zonneterrassen • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • restaurant The Harbor: ontbijtbuffet,
à la cartelunch en -diner • half-/volpension:
mogelijke gebruik van de restaurants en bars van
het zusterhotel Katathani Phuket Beach Resort •
à-la-carterestaurant: Param Para (Thaise keuken)
• bar: The Nest Beach Club • roomservice 24/7

Adults only • Moment met twee •
Privézwembad • Natuurdecor •
Excellente service
Hotelcode: HHKT004
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• yoga • aqua aerobic • in de omgeving: tennis
en putting green Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle Pool Villa’s (130 m²) beschikken
over bad, douche, badjassen en slippers,
haardroger,
airconditioning,
satelliet-tv,
wifi, minibar (€), kluisje, telefoon, Lavazza®
espresso-apparaat, zithoekje, privézwembad en
terras met tuinzicht • Seaview Pool Villa’s met
privézwembad en zeezicht • Seaview Pool Villa’s
Romance met dubbele regendouche, groter bad,
love seat, groot zonneterras • Seaview Pool Villa’s
In Love met panoramisch zeezicht PRIJS • vanaf
€ 280 pp/nacht in kamer en ontbijt

Sri Panwa
star star star star star
Sri Panwa is een tropische oase van luxe
en sereniteit, ver weg van alle drukte.
Hier verblijft u hoog bovenop Cape
Panwa met een adembenemend uitzicht
over het zuidoostelijke punt van Phuket.
Het hotel verzamelt een vijftigtal villa’s
op een paar tientallen meters boven
de zeespiegel met een ononderbroken
300°-graden zeezicht. Ook de moeite:
het restaurantconcept ‘Baba’ dat bestaat
uit zes locaties waar u geniet van zowat
alle smaken uit de wereldkeuken.
Grand Luxe • Droomstrand •
Excellente service • Fijnproevers •
Privézwembad • Panorama •
Rooftopbar

• Cape Panwa

LIGGING • centraal gelegen • direct aan
het zandstrand • vlakbij bars, restaurants
en winkeltjes • gelegen op het meest
zuidoostelijke punt van Phuket • ca. 45 km van
de luchthaven van Phuket FACILITEITEN • 52
suites en villa’s • hoofdgebouw en verschillende
bijgebouwen • wifi in het hele hotel • bibliotheek
• tuin • zonneterrassen • 2 zwembaden •
ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en strand • Tegen betaling: •
winkeltje • wasserijservice • shuttle service
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la carte •
8 à-la-carterestaurants: Baba Nest (Mexicaanse
snacks), Baba Poolclub (internationaal),
Baba Soul Food (Thais), Iki (Japans), Baba
Chino (Chinees), Baba Hotpot (Chinese
fondue), Baba Hot Box (grill), BabaQ (Thais &
internationaal) • 3 bars • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • yoga •

tennis • tafeltennis • snorkelen Tegen betaling:
• wellnesscenter: stoombad, sauna, massages
en schoonheidsbehandelingen • duiken •
vissen • stand up paddle • kooklessen • biljart
• tafelvoetbal KINDEREN • Gratis: • miniclub
• speeltuin Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle suites (70 m²) beschikken
over bad, regendouche, haardroger, telefoon,
flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning,
privézwembad, balkon met zeezicht • keuze uit
pool suites West & pool suites East, beide met
zeezicht • penthouse suites (140 m²) met aparte
slaapkamer, woonkamer, privézwembad en
ruim balkon met zeezicht • pool villa’s (260 m²)
met aparte slaapkamer, woonkamer, douche in
openlucht, zonneterras, ruime zithoek in de
openlucht, privézwembad, zeezicht PRIJS •
vanaf € 271 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HHKT015
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Island Escape by Burasari
star star star star star
Island Escape by Burasari is een luxueus
resort op Koh Maphrao, een ongerept
tropisch eiland voor de kust van Phuket.
Het is omgeven door een dromerig
landschap dat bestaat uit groene tuinen,
watervallen en drie privéstranden
langs de Andamanse Zee. Het resort
biedt een mix van privévilla’s en uniek
ontworpen kamers, die stuk voor stuk
zijn ingericht met natuurlijke materialen
en authentieke elementen. Het domein
zelf is opgedeeld in vier zones die
telkens verschillende types bezoekers
aanspreken. Zo is er een avonturenpark
met mini-waterwereld voor gezinnen
met kinderen en een zone aan de lagune
met alles erop en eraan om romantisch
met z’n tweeën te herbronnen.

• Koh Maphrao

LIGGING • rustig gelegen op Coconut Island •
direct aan het zandstrand • bereikbaar met longtail boat (boottocht van 10-15 min.) • ca. 28 km
van de luchthaven van Phuket tot aan de Intara
Pier FACILITEITEN • 250 kamers en villa’s
• verschillende gebouwen verspreid over het
domein • opgedeeld in 4 zones: Ocean, Aqua
World, Tropical Oasis en Sanctuary • wifi in de
kamers • tuin • zonneterrassen • 4 zwembaden
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Tegen betaling: •
winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • 2 à-la-carterestaurants: It’s Everything
(Thais,
internationaal),
Eat
restaurant
(zeevruchten, grill) • 2 bars • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Tegen betaling:

Moment met twee • Natuurdecor •
Trendy • Tuin
Hotelcode: HHKT016
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• wellnesscenter: massages • kanoën • vissen
• snorkelen KINDEREN • Gratis: • miniclub •
speeltuin LOGIES • alle kamers beschikken
over douche, haardroger, flatscreen-tv, koffieen theezetfaciliteiten, zithoek, minibar, kluisje,
airconditioning, balkon of terras • keuze uit
deluxe kamers (35 m²) en deluxe pool access
kamers met directe toegang tot het zwembad
• villa’s (104 m²) met 1 slaapkamer (open plan
concept) HONEYMOON • bruidstaart en extra’s
• 10% korting op eten, drinken en Spa Burasari
• min. verblijf van 3 nachten: 1x Thaise massage
(60 min. 2 pers.) of 1x diner bij kaarslicht • min.
verblijf van 5 nachten, 1x Thaise massage (60
min. 2 pers.) en 1x diner bij kaarslicht PRIJS •
vanaf € 139 pp/nacht in kamer en ontbijt

Six Senses Yao Noi
star star star star star
Six Senses Yao Noi ligt bovenop een
heuvel met zicht op de adembenemende
baai van Phang Nga, waar kalkstenen
eilandjes oprijzen uit de zee. U verblijft
er in een tropische villa met onder
andere een eigen zwembad, terras én
persoonlijke butler. Ecologie en lokale
cultuur zijn heel belangrijk in het
hotelconcept. Dat merkt u ook in de
beroemde Six Senses Spa, gebouwd in
de stijl van traditionele strohutten met
alleen maar natuurlijke materialen.
Een ander mooi voorbeeld: The Dining
Room, een gastronomisch biorestaurant
dat beschikt over privépaviljoenen om te
ontbijten of dineren in een intieme sfeer.

• Yao Noi

LIGGING • gelegen tussen Phuket en Krabi, in
het gebied van Phang Nga op het eiland Koh Yao
Noi • direct aan het zandstrand • ca. 30 minuten
van de luchthaven van Phuket naar de pier van
Ao Por Marina en vervolgens 45 minuten met de
speedboot FACILITEITEN • 56 villa’s • wifi in het
hele resort • bibliotheek met computer, boeken,
magazines • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • wasserijservice • winkeltje • verpleegster
RESTAURANTS EN BARS • Living Room (allday, dicht bij het strand) • Dining Room & Chef’s
Table (Thais, kooklessen, wijndegustatie) • The
Hilltop (gastronomisch) • The Den (Aziatische
en Westerse tapas) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:
• Six Senses Spa wellnesscenter met diverse
massages
en
schoonheidsbehandelingen,

holistische wellness, sauna, stoombad •
watersportencentrum • tennis LOGIES • Alle
villa’s beschikken over privézwembad, bad,
douche, airconditioning, badjassen & pantoffels,
haardroger, telefoon, minibar, wifi, satelliet-tv,
kluis, koffiezetapparaat, zithoek, dvd, ventilator
• keuze uit hideaway pool villa’s (154 m²) met
tuinzicht en ocean pool villa met zeezicht •
ocean panorama villa met panoramisch uitzicht
van 180° • beach front pool villa (160 m²)
met trap die direct vanuit de villa naar het strand
leidt PRIVILEGES • GEM (Guest Experience
Maker - butler) service • resort activiteiten
met supplement: bootcruises, sunrise ontbijt,
kayakken, Thaise kookles, Thaise les, film in
openlucht,... HONEYMOON • fruit, chocolade,
schuimwijn bij aankomst PRIJS • vanaf € 350
pp/nacht in kamer en ontbijt

Butlerservice • Droomstrand • Fijnproevers •
Honeymoon • Moment met twee • Panorama
• Wellness
Hotelcode: HHKT011
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Four Seasons Resort Koh Samui
star star star star star
Deze Four Seasons ligt op een met
palmbomen bezaaide helling die uitkijkt
over de Golf van Thailand. Ongerepte
stranden, tropische flora en azuurblauwe
wateren vormen er het decor. Het
hotel zelf bestaat uit een cluster van
poolvilla’s, gebaseerd op de traditionele
Zuid-Thaise architectuur en voorzien
van op maat gemaakte kunst. Ook de
moeite waard: de spa, ondergebracht
in een kokospalmbos. Probeer zeker de
Kala Coconut-massage, waarbij gladde
kokosnootschalen gebruikt worden om
de spieren zachtjes te kneden, terwijl
geurige kokosolie de huid kalmeert.

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het
zandstrand • gelegen op een heuvel • ca.
20 km van de luchthaven van Koh Samui
FACILITEITEN • 60 villa’s • wifi in het hele
hotel • bibliotheek • tuin • zonneterrassen
• zwembad • ligbedden en handdoeken aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • winkeltje
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt à la carte met buffetoptie • 2 à-lacarterestaurants: Koh Thai Kitchen (Thaise
keuken), Pla Pla (grill & zeevruchten) •
3 bars: Koh Bar, Rum Vault, Cocorum •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • beachvolleybal • tennis • yoga
• kokosnoot jeu de boules • airhockeytoernooi
• Thaise taalles • meditatie bij zonsondergang

Grand Luxe • Droomstrand • Familie •
Panorama • Privézwembad • Villa
Hotelcode: HUSM002

THAILAND | KOH SAMUI

• Koh Samui
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• cursus cocktails maken Tegen betaling: •
wellnesscenter: manicure, pedicure, massages
en schoonheidsbehandelingen • kajakken •
externe aanbieder: mountainbiking, vissen,
jetski, wakeboarden, waterski, zeilen, duiken,
snorkelen, windsurfen, golf KINDEREN • Gratis:
• miniclub van 4 t/m 12 jaar, 09:00-18:00 Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • Alle pool
villa’s (103 m²) beschikken over bad, douche,
haardroger, telefoon, kabel-tv, dvd-speler,
Bose® bluetooth speaker, espresso-apparaat,
waterkoker, minibar (€), kluisje, airconditioning,
yogamat, ruim terras met ligbedden, zithoek en
privézwembad, zeezicht • keuze uit pool villa’s,
deluxe pool villa’s en premier pool villa’s PRIJS •
vanaf € 459 pp/nacht in kamer en ontbijt

Bo Phut Resort & Spa
star star star star
Koh Samui geldt als een van de mooiste
eilanden van Thailand. In het meest
noordelijke punt ligt Bo Phut Resort
& Spa aan het prachtige strand van
Bo Phut, omringd door verschillende
hectaren inheemse plantages. De
kamers zijn modern met knipogen naar
de Thaise traditie. Opmerkelijk is het
restaurant Sala Thai dat het culinaire
combineert met livemuziek en uitziet op
de lotusvijver. Het ‘Small Luxury Hotels
of the World’-label: helemaal verdiend.

• Koh Samui

LIGGING • aan het fijnzandstrand van Bo
Phut • ca. 700 m van het centrum van Bo Phut
• ca. 7 km van de luchthaven van Koh Samui
FACILITEITEN • 29 deluxe kamers en 32 villa’s •
tuin • wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden
en parasols aan het zwembad RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet, diner vast menu •
buffetrestaurant ‘L’Ocean’ aan het strand •
à-la-carterestaurant ‘Sala Thai’ (Thais, enkel
diner) • snacks en drankjes bij het zwembad
• beach bar SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • tafeltennis • gym • windsurfen •
kajakken Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Bo

Phut Spa’: o.a. sauna, massage, manicure en
pedicure • in de omgeving: watersporten aan
het strand, golf ca. 10 km KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle kamers beschikken over bad
of douche, haardroger, satelliet-tv, wifi, dvd-/
cd-speler, kluisje, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten, dagelijks fruit en krant in
de kamer, airconditioning en terras • keuze
uit de luxe kamers (50 m²) met tuinzicht en
de luxe kamers met buiten bubbelbad • garden
villa’s (85 m²) aan tuinzijde PRIJS • vanaf € 86
pp/nacht in kamer en ontbijt

Fijnproevers • Mooi strand •
Kleinschalig • Wellness
Hotelcode: HUSM001
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Anantara Lawana Koh Samui Resort
star star star star star
In Anantara Lawana Koh Samui Resort
duikt u in het infinity zwembad aan het
strand, dineert u tussen de boomtoppen
met zicht op de baai ofgeniet u in de
spa. Kortom: dit resort waardeert haar
ligging aan het schilderachtige Chaweng
Beach op met een breed spectrum aan
activiteiten en faciliteiten. En ontsnapt u
graag even aan de rust en vrede van het
hotel, dan lonken drukte en opwinding
net om de hoek: Chaweng biedt u een
scala aan lokale winkels, restaurants én
een uitbundig nachtleven.

LIGGING • rustig gelegen • aan Chaweng Beach
• ca. 1,5 km van winkeltjes, restaurants en bars
en het centrum van Chaweng • ca. 6 km van de
luchthaven van Koh Samui FACILITEITEN • 122
kamers en villa’s • wifi in het hele resort • tuin
• zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Tegen betaling: • wasserijservice • winkeltje
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, lunch
of diner à la carte • 2 restaurants: Ocean Kiss
(internationaal), Tree Top Signature Dining
(wereldkeuken), Crab Shack • poolbar • The
Singing Bird Lounge • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • stoombad •
yogales • niet-gemotoriseerde watersporten Tegen
betaling: • watersporten: zeilen, duiken, snorkelen,

Buiten eten • Fijnproevers •
Mooi strand • Moment met twee •
Wellness • Excellente service
Hotelcode: HUSM003
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kayak • Thaise boksles • kookles • Anantara Spa:
massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: Santiburi Country Golf Club (18 holes)
KINDEREN • Gratis: • miniclub Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over bad, regendouche, badjas, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon met
zitbank • keuze uit de deluxe Lawana kamers
(55 m²) en de Anantara Pool suites (89 m²) met
buitendouche, plungepool en terras • Anantara
Pool Access villa’s (98 m²) met buitendouche
en directe toegang tot het gedeelde zwembad •
Anantara pool villa’s (160 m²) met woonkamer,
aparte slaapkamer en privézwembad (20 m²)
PRIJS • vanaf € 116 pp/nacht in kamer en ontbijt

BALISCHE ZEE
JAVA

Indonesië

BALI

Ubud

LOMBOK

Tanah Lot

Als iets Indonesië uniek maakt, is het de onweerstaanbare mix
van gastvrijheid, mooie stranden en een adembenemende natuur
en cultuur.

Penida
Island

INDISCHE
OCEAAN

Onze tips
Bezoek Tanah Lot, gebouwd op een rots in de
zee, waar tientallen Hindoes zich bij laag tij
laten zegenen met het heilige water.

Combineer een verblijf aan het strand (Nusa
Dua, Seminyak, Uluwatu, Sanur) met een
verblijf in de tropische jungle van Ubud.

Bali is een van dé yoga bestemmingen. U
kunt hier het meest uitgebreide aanbod aan
yogalessen vinden en u kunt deze combineren
met een of meerdere detoxkuren.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (nog minstens 6 maanden geldig na terugkeer). Internationaal paspoort, ook
verplicht voor kinderen (nog minstens 6 maanden geldig na terugkeer), in combinatie met een ticket voor terug- of verdere reis. Visum (IDR 500.000
pp) ter plaatse aan te kopen bij aankomst. Voor huidige en/of nieuwe maatregelen: www.diplomatie.belgium.be • WANNEER BEZOEKEN Regenseizoen
tussen december en maart. De beste periode is mei t/m september. • VLIEGTIJD Ca. 15u • TIJDSVERSCHIL 6u later dan in België • MUNT De roepia:
IDR 100.000 = € 0,06 (juli ‘22). Op de bestemming (in café’s, restaurants e.a.) worden de prijzen meestal exclusief taxen (+21%) vermeld. Wanneer naast
een geafficheerde prijs “++” vermeld staat, betekent het dat u beide wettelijk verplichte taxen nog moet bijrekenen: +10% en + 11%. • EXTRA INFO Op
de Balinese stranden kan er een groot verschil zijn tussen eb en vloed. Aan de oostkust (Nusa Dua en Sanur) kan u niet zwemmen bij laagtij. Aan de
westkust (Kuta, Legian, Seminyak) kan er sterke stroming zijn, het is er ideaal voor surfers.
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Rondreis Bali
Op ontdekking naar de bekende en minder bekende schatten van het authentieke Bali
Bali is het bekendste eiland van Indonesië

bekend staat als het culturele en spirituele

gebruiken om zich ritueel te reinigen.

en biedt oneindig veel mogelijkheden. Toch

hart van Bali.

Om ten volle te kunnen genieten van
het landschap reist u het eerste deel

heeft het voor elk type reiziger een andere

Dag 2: Gunung Kawi, Sebutu en
Tirta Empul

van deze uitstap met een oldtimer VW

op een alternatieve manier kennis met het
eiland. U ontdekt niet alleen de populairste

Na het ontbijt nemen we u mee naar

rijstterrassen van Tegallalang bewonderen.

bezienswaardigheden, maar ook enkele

Gunung Kawi in het noorden van

Na de lunch keert u terug naar het hotel,

verborgen parels, terwijl u ondergedompeld

Ubud. Dit tempelcomplex bestaat uit

waar u in de namiddag kunt nagenieten

wordt in de rijke cultuur en dagelijkse

tien indrukwekkende altaren die zijn

met een deugddoende massage.

rituelen van de lokale bevolking.

uitgehouwen in een massieve rotswand,

betekenis. Tijdens deze rondreis maakt u

cabriolet. Onderweg kunt u de beroemde

Dag 1: Ubud

Pakrisan-rivier. Na dit bezoek reist u

Dag 3: Van Ubud naar
Candidasa

Aankomst op de luchthaven van Denpasar,

verder richting het dorpje Sebutu en

Dit is een dag vol typische Balinese

waar u wordt verwelkomd door onze

zijn gelijknamige watertempel. Vanwege

ervaringen. U gaat op verkenning in het

plaatselijke vertegenwoordiger en een

de ligging in een groene vallei is dit

nabijgelegen dorpje Bangli en ervaart

Balinese dame in traditionele klederdracht

een van de mooiste heiligdommen van

hoe een traditioneel gezin leeft volgens

die u een bloemenkrans overhandigt.

het eiland. Laatste stop is Tirta Empul,

de principes en gebruiken van het

Vandaar brengt een privéchauffeur u

een tempelcomplex gebouwd rond een

Balinees hindoeïsme. U bezoekt ook de

naar uw hotel in Ubud, een kunststad die

heilige waterbron, die Balinese hindoes

basisschool, waar u kennismaakt met de

gelegen in de wilde natuur aan de
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les- en leeractiviteiten in het dorp. Na

u naar het beroemde tempelcomplex

zicht op de monumentale tempel Tanah

de lunch georganiseerd door een lokale

Besakih, gebouwd tegen de zuidelijke

Lot, die is gebouwd op een geërodeerde

familie, trekt u richting Kanto Lampo, een

helling van de vulkaan Agung. In het

rots tussen de zee en het strand. U gaat

getrapte waterval verscholen in de jungle.

complex treft u meer dan 200 religieuze

verder naar Sanur of Nusa Dua, waar u de

Op de terugweg naar het hotel maakt u

bouwwerken aan, te bereiken via een

volgende dag volledig vrij kunt invullen.

een stop bij een tempel waar standaard

lange trap die steeds hoger de berg op

honderden vleermuizen verblijven in een

gaat. Na een eenvoudige lunch in een

achterliggende grot.

lokaal restaurant zet u uw tocht verder
naar het dorpje Penelokan, dat zicht biedt

Dag 7: Sanur of Nusa Dua: een
dagje genieten op uw eigen
ritme

Dag 4: Trekking Candidasa

op Gunung Batur, een actieve vulkaan

U heeft de hele dag vrij om te genieten

Vandaag trekt u naar het platteland van

aan het Baturmeer. U houdt ook halt bij

van het resort waar u verblijft en op eigen

Oost-Bali. Na een korte rit wandelt u langs

de Pura Beji, een 15de-eeuwse tempel in

tempo de omgeving te bezoeken.

uitgestrekte rijstvelden naar een hoger

roze zandsteen, die voornamelijk bezocht

gelegen dorp met zicht op de heilige

wordt door boeren om er te komen bidden

Dag 8: Sanur of Nusa Dua

vulkaan Agung. Daar krijgt u de kans

en de goden te eren. In de late namiddag

Vrije dag tot u terugvlucht of verlenging.

om de lokale bevolking te ontmoeten. Na

komt u aan in Lovina.

de trektocht luncht u in een restaurant
naar het resort maken we een tussenstop

Dag 6: Van Lovina naar Sanur/
Nusa Dua

bij het spectaculaire waterpaleis van het

U heeft de ochtend vrij. Daarna vertrekt

Karangasem koninkrijk. Bij helder weer

u naar het zuidelijke deel van Bali. Na

hebt u vanaf het complex een prachtig

een bezoek aan de Ulun Danu-tempel,

uitzicht op de omliggende bergen en kunt

aan de oevers van het Bratanmeer, reist

u in de verte zelfs het eiland Lombok zien

u over kleine wegen naar Jatiluwih,

liggen.

een verrassend gebied met groene,

aan de voet van de berg. Op de terugweg

terrasvormige rijstvelden, genesteld in de

Dag 5: Van Candidasa naar
Lovina

schaduw van de berg Batukaru. U sluit de

Via een prachtige panoramaroute rijdt

zonsondergang in een plaatselijke bar met

dag af met een verfrissende cocktail bij
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INBEGREPEN: • onthaal op de luchthaven
• keuze uit overnachten in 4- of 5*
hotels kamer en ontbijt op basis van een
2-persoonskamer • 5x lunches in lokaal
restaurant (zoals vermeld in programma) •
privé transfers met Toyota Innova, behalve
op dag 2 • entreegelden, parkeergelden en
gebruikelijke donaties (behalve tijdens vrije
tijd) • Engelstalige gids tijdens transfers en
rondleidingen • Verfrissing tijdens transfers
en rondleidingen • Balinese massage van 1u
NIET INBEGREPEN: • Kosten gemaakt als
gevolg van vertraging of annulering van een
vlucht of door andere oorzaken • Fooien voor
gids en chauffeur • Persoonlijke uitgaven

Één eiland, vele bestemmingen
Unieke ervaring
Het Indonesische eiland staat bekend om zijn vulkanische

transfer tussen de 2 hotels en 1 gratis Balinese massage

bergen, prachtige weelderige groene rijstvelden, surfstranden

(van 1 uur, voor 2 personen) in Maya Sanur, 1 gratis privé

en koraalriffen, maar wees niet teleurgesteld, het eiland

yogasessie (van 1 uur, voor 2 personen) in Maya Ubud.

is eigenlijk groter dan u misschien denkt! Het is dan ook
de ideale bestemming om tijdens 1 vakantie verschillende

Alila Combinatie

hotels te combineren en zo het volledige eiland te ontdekken.

Bij een gecombineerd verblijf in twee of meer Alila
Resorts (min. 2 nachten in elk resort) geniet u van

Ubud & Sanur

gratis transfers tussen de hotels. Op deze manier kan

Combineer de Maya Ubud, gelegen in de culturele hub

u 4 verschillende landschappen van Bali ontdekken.

van het eiland met een relaxerende strandvakantie in Maya

Combineer Ubud met een strandvakantie in het levendige

Sanur. Wanneer u deze 2 hotels combineert in 1 vakantie

Seminyak of kies voor de luxueuze beach clubs van

(gecombineerd min. 4 nachten) dan ontvangt een gratis

Uluwatu samen met het traditionele Manggis.
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Amankila
star star star star star
De berg Agung vormt een dramatische
achtergrond voor Amankila (vreedzame
heuvel), een afgelegen badplaats aan de
oostkust van Bali. De 31 ruime suites op
palen bieden een uitzonderlijk uitzicht
op de Straat van Lombok vanaf hun
heuvelachtige locaties tussen frangipani
en bougainvillea, en zijn verbonden
met de faciliteiten van het resort door
verhoogde loopbruggen. Gasten kunnen
ontspannen rond het kenmerkende
drielaagse zwembad of in de Beach Club
op het strand van Amankila. Het resort
is ideaal gelegen voor het verkennen van
lokale ambachtelijke dorpjes, het groene
landschap en de koninklijke ruïnes van
de regio.

• Manggis

LIGGING • rustig gelegen in Manggis, een
rustig kustplaatsje in Oost-Bali • direct aan het
zandstrand en tegelijk gelegen op een heuvel,
unieke locatie met zee- en bergzicht • ca. 4 km
van het dropje Candidasa • ca. 59 km van de
luchthaven van Denpasar FACILITEITEN •
31 suites • bibliotheek • wifi in het hele hotel
• beach club • 2 zwembaden: hoofdzwembad
op 3 niveaus, zwembad aan de beach club
• ligbedden, matrasjes en handdoeken aan
het zwembad en strand • Tegen betaling: •
winkeltje RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt à la carte • 2 à-la-carterestaurants: The
Restaurant (ontbijt & diner, internationale en
Indonesische gerechten), The Terrace (lunch)

• beach club (lichte lunch) • bar SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness paviljoen
• fietsen Tegen betaling: • Balinese massages
en schoonheidbehandelingen mogelijk in de
suites of in het spa paviljoen • sauna • tennis
• gemotoriseerde watersporten LOGIES • alle
suites beschikken over bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, koffie- en
theezetfaciliteiten, stero-installatie, dagbed,
bureau, minibar, kluisje, airconditioning, ruim
balkon met zithoek • keuze uit suites (94 m²) met
tuinzicht en suites met zeezicht • verschillende
suites met privézwembad mogelijk (160 m² 660 m²) PRIJS • vanaf € 520 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Grand Luxe • Authentiek • Cultuur •
Design • Excellente service • Honeymoon •
Kleinschalig • Natuurdecor
Hotelcode: HDPS012
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Alila Manggis
star star star star
Alila Manggis is een heerlijke plek
om tot rust te komen. Dit stijlvolle
viersterrenhotel ligt afgelegen aan zee,
vlakbij de heilige vulkaan Gunung
Agung. De regio is erg traditioneel
gebleven, wat zich ook vertaalt in de
sfeer van het hotel. Alles is hier puur
en authentiek. Het ontwerp bestaat
uit typische Balinese paviljoenen met
betonnen vloeren en rieten daken die
een eigentijdse touch kregen. Door
zijn ligging is het hotel bovendien de
ideale uitvalsbasis om de natuurlijke
en culturele schatten van Oost-Bali te
ontdekken. Bali Aga-dorp Tenganan
ligt op een kwartiertje, het waterpaleis
Tirta Gangga op een half uur en
tempelcomplex Pura Besakih op een
klein uur rijden.

LIGGING • rustig gelegen • ca. 2 km van het
dorpje Candidasa • shuttleservice naar Candidasa
• perfecte uitvalsbasis om het ongerepte Oost-Bali
te verkennen • ca. 60 km van de luchthaven van
Denpasar FACILITEITEN • 53 kamers en suites
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen •
zwembad • ligbedden, matrasjes en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la
carte • restaurant Seasalt (eigentijds menu
en indonesische favorieten) • Ocean Bar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• meditatie • yoga • tai chi Tegen betaling: • Alila

Authentiek • Kleinschalig • Natuurdecor •
Moment met twee
Hotelcode: HDPS009
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• Manggis
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Spa: massages en schoonheidsbehandelingen
• wellness programma’s KINDEREN • Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over douche, haardroger, telefoon,
flatscreen-TV, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, minibar, airconditioning, terras of
balkon • keuze uit superior kamers (34 m²)
gelegen op de begane grond of deluxe kamers
met balkon, gelegen op de 1e verdieping •
suites (114 m²) met ruime balkon en zeezicht
HONEYMOON • dagelijks vers seizoensfruit •
bloemstuk en geurkaarsen op de kamer PRIJS •
vanaf € 100 pp/nacht in kamer en ontbijt

Maya Ubud Resort & Spa
star star star star star
Maya Ubud Resort & Spa is een
tropische oase in het hart van Bali,
begrensd door de riviervallei van Petanu
in het oosten en de rijstterrassen van
Peliatan in het westen. Alles aan dit
resort is spectaculair, met als orgelpunt
een zwembad dat schijnbaar boven
de vallei zweeft. Niet voor niets lag
één van de belangrijkste architecten
van Bali aan de basis van al dit moois.
Budiman Hendropurnomo liet
moderniteit en traditie samenkomen
in een schitterende architectuur. Van
de villa’s met privézwembad tot de spa
en de restaurants: elk detail is hier in
harmonie met de natuurlijke omgeving.

• Ubud

LIGGING • rustig gelegen • direct aan de
rivier Petanu • ca. 1,5 km van het centrum van
Ubud, shuttle service beschikbaar • ca. 1,5 km
van winkeltjes • ca. 40 km van de luchthaven
van Denpasar FACILITEITEN • 108 suites,
jacuzzi villa’s en poolvilla’s • wifi in het hele
hotel • lounge • tuin • 2 infinity zwembaden •
ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, lunch en diner menukeuze •
buffetrestaurant • 2 restaurants (internationale
keuken) • afternoon tea 16:00-17:00 • bar
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
yoga • pilates • meditatie • natuurwandelingen
(Forest Trail & wandeling door de rijstvelden)
Tegen betaling: • spa: massage en aromatherapie
• mountainbikes • tennis (verlichting, met
reservering) • kooklessen (met reservering)
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad Tegen

• babysitservice LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
badjas, airconditioning, satelliet-TV, zithoek,
koffiezetfaciliteiten, sofabed, telefoon, wifi,
kluisje, tegels, minibar (€), balkon • keuze uit
Impressive Forest Suites (48 m²) en Impressive
Forest Corner Suites (56 m²) • Heavely Jacuzzi
villa’s (tot 240 m²) met terras van 100 m²,
tuinzicht en bubbelbad in openlucht en
Heavenly Pool villa’s (tot 245 m²) met terras,
buitendouche en privézwembad PRIVILEGES
• fruit en bloemen bij aankomst • flessenwater
in de kamer • combineer Maya Ubud met
Maya Sanur (gecombineerd min. 4 nachten) en
ontvang 1 gratis Balinese massage (van 1 uur,
voor 2 personen) in Maya Sanur, 1 gratis privé
yogasessie (van 1 uur, voor 2 personen) in Maya
Ubud, gratis transfer tussen de 2 hotels PRIJS •
vanaf € 145 pp/nacht in kamer en ontbijt

betaling:

Buiten eten • Fijnproevers • Wellness
• Moment met twee • Natuurdecor •
Privézwembad
Hotelcode: HDPS002
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Amandari
star star star star star
Vlakbij Ubud ligt dit luxehotel vredig
op een heuvelrug waar het naadloos
opgaat in de natuur. Het is ontworpen
als een traditioneel Balinees dorp,
met een spectaculair uitzicht over
de Ayung-vallei. U kunt kiezen uit
verschillende types suites met elk een
andere beleving. Allemaal beschikken
die over een marmeren vloer en
bad, een ommuurde tuin en glazen
schuifdeuren voor een ongebreideld
zicht op de omgeving. Het hotel biedt
ook een uitgebreid aanbod aan culturele
en actieve excursies zoals trektochten,
uitstappen naar de Kintamani regio
en mountainbiketochten door
de rijstvelden.

LIGGING • omgeven door jungle en rijstvelden,
terwijl de rivier de Ayung 129 treden onder het
resort stroomt • rustig gelegen • gelegen in
Ubud, het culturele hart van Bali • ca. 40 km van
de luchthaven van Denpasar FACILITEITEN •
30 suites en 1 villa • bibliotheek • wifi in het hele
resort • kunstgallerij • zwembad • ligbedden,
matrasjes en handdoeken aan het zwembad
• Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt à la carte • à-la-carterestaurant:
The Restaurant • dining pavilion: The Lotus
Pond, The Bale (privé dineren) • bar SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness paviljoen

Grand Luxe • Authentiek • Cultuur •
Excellente service • Kleinschalig
Hotelcode: HDPS010
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• Ubud
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• fietsen Tegen betaling: • spa paviljoen: sauna,
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis LOGIES • alle suites beschikken over
bad in openlucht, inloopdouche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, koffie en
theezetfaciliteiten, stereo-installatie, zithoek,
minibar, kluisje, airconditioning, terras • keuze
uit verschillende suites o.a. Village en Valley
suites (110 m²) met uitzicht over de omgeving,
Pool suites met privézwembad, Asmara suite
(158 m²) met uitzicht over de rijstvelden en
privézwembad PRIJS • vanaf € 458 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Alila Ubud
star star star star star
Dit hotel ligt op 15 minuten van Ubud,
dat al meer dan een eeuw het centrum
van de Balinese kunst en cultuur is. Het
is ontworpen als een modern Balinees
dorp op een heuvel, met een weergaloos
uitzicht over de mythische rivier Ayung.
De kamers en villa’s torenen hoog
uit boven het dal en gaan prachtig in
interactie met de tropische omgeving.
Bovendien is het smaragdgroene
overloopzwembad een van de meest
romantische van Bali. Volgens Travel &
Leisure Magazine behoort het zelfs tot
de 50 mooiste ter wereld.

• Ubud

LIGGING • gelegen in een groene omgeving
• rustig gelegen • ca. 8 km van het centrum
van Ubud • shuttleservice naar het centrum
van Ubud • ca. 45 km van de luchthaven van
Denpasar FACILITEITEN • 56 kamers en 18
villa’s • wifi in het hele hotel • bibliotheek • tuin •
zonneterrassen • zwembad • ligbedden, matrasjes
en handdoeken aan het zwembad • Tegen
betaling: • Alila Living Boutique • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • Plantation
Restaurant: Aziatische en seizoensgebonden
keuken (ontbijt, lunch, diner) • Cabana Lounge
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • 24/7 fitness • yoga • tai chi Tegen
betaling: • Alila Spa wellnesscenter: massages

en schoonheidsbehandelingen • kooklessen
• wandeltochten • rafting • fietsenverhuur
LOGIES • alle kamers beschikken over douche,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, koffie- en
theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€), kluisje,
airconditioning, balkon of terras • keuze uit
superior kamer (30 m²) met douche en deluxe
kamer (65 m²) met bad en douche in openlucht
• verschillende villa’s mogelijk: Valley Villa
(75 m²), Pool Villa (120 m²) met privézwembad,
Terrace Tree Villa (90 m²) met ruim terras, Forest
Edge Villa (120 m²) met uitzicht op de jungle en
Pool villa (190 m²) met 2 aparte slaapkamers, 2
badkamers en privézwembad van 40 m² PRIJS •
vanaf € 118 pp/nacht in kamer en ontbijt

Authentiek • Excellente service •
Natuurdecor • Villa
Hotelcode: HDPS008
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Four Seasons Resort Bali at Sayan
star star star star star
Geef je over aan Bali’s puurste
omhelzing in Four Seasons Resort
Bali At Sayan: een architectonisch
meesterwerk en een groen
toevluchtsoord aan de rivier. U komt
aan via de dramatische brug en bereid u
voor op een afdaling door een vallei van
torenhoge bomen, gelaagde rijstvelden
en betoverende tuinen die 60 suites
en villa’s omsluiten. Geniet van de
eenvoud van rijstplantages met lokale
landbouwers en ga buiten de gebaande
paden met rafting-, fiets- en trektochten
Omarm de alomtegenwoordige energie
van het soulvolle Ubud in het culturele
hart van Bali.
Grand Luxe • Authentiek • Natuurdecor •
Privézwembad • Tuin • Villa
Hotelcode: HDPS016
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• Ubud

LIGGING • gelegen in een groene omgeving
• ca. 1 km van bars, restaurants en winkeltjes
• ca. 3 km van het centrum van Ubud •
shuttleservice naar het centrum van Ubud •
ca. 37 km van de luchthaven van Denpasar
FACILITEITEN • 60 villa’s en suites •
hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen
• 2 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • hoofdrestaurant Ayung Terrace
(Indonesisch) • à-la-carterestaurant Riverside
(Europese keuken, grill) • Chef ’s Tabel at Sokasi
(live-cooking) • Jati Bar (snacks, dranken) •
roomservice 24/7 (in-villa dining) SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • yoga •
meditatie • natuurwandelingen • kooklessen
• birdwatching Tegen betaling: • wellnesscenter:
bubbelbad, sauna, hamam, aromatherapie,
reflexologie, traditionele Balinese massages
en schoonheidsbehandelingen • trektochten
• mountainbiken • rafting • kajakken
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KINDEREN • Gratis: • miniclub ‘Pici Pici
Club’ van 4 t/m 12 jaar, 09:00-18:00 LOGIES
• alle kamers beschikken over bad, douche,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, koffieen theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank,
zithoek, minibar (€), dagelijk tropisch fruit,
kluisje, airconditioning, balkon of terras •
keuze uit duplex suite (170 m²) verdeeld over
2 verdiepingen met tuinzicht en 1 slpkmr suite
(216 m²) met woonkamer, slaapkamer, ruim
terras en zicht op de rivier en de rijstvelden •
familiesuite (216 m²) met aparte slaapkamer
voor de kinderen met een onderschuifbed en
2 badkamers • verschillende villa’s mogelijk
met plunge pool of privézwembad: 1 slpkmr
villa (350 m²) met tuinzicht, River Front villa
(340 m²) met rivier- en tuinzicht, Sayan Villa
(480 m²) met zicht op de Sayan vallei, 2 slpkmr
villa (760 m²) met 2 badkamers en tuinzicht,
Rivier View 2 slpkmr villa (1320 m²) met zicht
op de rivier en de rijstvelden en Royal Villa
(2125 m²) met 3 slaapkamers en 3 badkamers
PRIJS • vanaf € 395 pp/nacht in kamer en ontbijt

Maya Sanur Resort & Spa
star star star star star
Maya Sanur Resort & Spa is een ecovriendelijk architecturaal hoogstandje
aan het strand van Sanur. Tekenaar van
dienst: de bekroonde architect Budiman
Hendropurnomo. Hij bedacht een
strakke vormgeving in harmonie met de
natuur en Balinese traditie. Het resort
heeft 3 zwembaden, waaronder een
158 m lang lagunebad dat zich een weg
baant langs 23 deluxekamers. In de Tree
Bar snackt en aperitieft u naar believen,
met de oceaan op de achtergrond.
Ontspant u graag lichaam en geest? Dan
is het wellnesscentrum met gratis yoga
de plaats waar u moet zijn.

• Sanur

LIGGING • direct aan het strand gelegen • in het
centrum van Sanur met winkeltjes, restaurants
en bars • ca. 14 km van de luchthaven van Bali
FACILITEITEN • 103 kamers en suites • wifi
in het hele hotel • 2 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet, lunch en diner
menukeuze • 2 restaurants: Mayasari, KUU
(Japans) • Tree bar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • fietsen •
yoga Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
in de omgeving: watersporten KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad LOGIES • alle kamers
beschikken over kamers met bad, douche,
haardroger, airconditioning, satelliet-tv, minibar

(€), kluisje, badjassen, telefoon, wifi, balkon
of terras • keuze uit Wonderful Garden View
kamers (57 m²) met tuinzicht en Impressive
Nest Suite kamers (61 m²) met balkon en
lagune- en tuinzicht • Impressive Lagoon Pool
Suite kamers (61 m²) met toegang tot de lagune,
balkon • Heavenly Ocean View Pool Suites
(108 m²) met privézwembad, balkon, zeezicht
PRIVILEGES • fruit en bloemen bij aankomst
• flessenwater in de kamer • combineer Maya
Ubud met Maya Sanur (gecombineerd min. 4
nachten) en ontvang 1 gratis Balinese massage
(van 1 uur, voor 2 personen) in Maya Sanur,
1 gratis privé yogasessie (van 1 uur, voor 2
personen) in Maya Ubud, gratis transfer tussen
de 2 hotels PRIJS • vanaf € 126 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Mooi strand • Wellness • Buiten eten •
Fijnproevers
Hotelcode: HDPS001
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The Mulia, Mulia Resort & Villas
star star star star star
Dit resort aan een spectaculair
droomstrand in Nusa Dua heeft een
grote wauw-factor en legt zowel koppels
als families in de watten met een
resem faciliteiten. Bijna overal is het
goddelijke oceaanzicht permanent in uw
blikveld. U logeert in een luxueus decor
waarin elegantie en verfijning voorop
staan. Acht restaurants verwennen al
uw zintuigen met smaken uit de hele
wereld. De serene Mulia Spa pakt uit
met weldadige behandelingen maar ook
met een unieke Ice Room.
Fijnproevers • Wellness • Moment met twee •
Buiten eten • Mooi strand
Hotelcode: HDPS013 & HDPS014

• Nusa Dua

LIGGING • direct aan een afgezonderd
zandstrand in Nusa Dua • ca. 15 km van de
luchthaven van Denpasar FACILITEITEN •
526 kamers 111 suites en 108 pool villa’s • wifi
in openbare ruimtes: zwembad, restaurant en
lobby • tuin • lagune (zwembad) • 7 zwembaden
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en aan het strand • Tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • 11 restaurants en bars: ‘The Cafe’
(buffet, internationale keuken, privéruimte
beschikbaar), ‘Soleil’ (Mediterrane en Aziatische
keuken), ‘Edogin’ (Japans), ‘Table 8’ (Chinees),
‘The Bar’ (in openlucht, exclusieve snacks),
‘Cascade Lounge’ (afternoon tea en cocktails,
met terras), ‘Mulia Deli’ (luxe patisserie), ‘Sky
Bar’ (cocktails en tapa’s, met terras), ‘ZJ’s
Bar & Lounge’ (trendy bar met terras), The
Lounge at The Mulia & Living Room at Villas
• roomservice 24/7 • ontbijtbuffet • ontbijt à
la carte enkel voor The Mulia & Mulia Villa’s
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(personal trainer op aanvraag en €) • yoga
• stretching • tennis (2 courts) • aerobics •
ochtendjogging op het strand Tegen betaling:
• wellnesscenter: o.a. massages, ijskamer en
schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis:
• apart kinderbad • ‘Kids Club’ met game room
LOGIES • alle kamers beschikken over bad,
douche, haardroger, satelliet-tv, telefoon, wifi,
minibar (€), koffie-en theezetfaciliteiten, kluisje,
individuele airconditioning en terras of balkon
met tuinzicht • keuze uit Mulia Grandeur
kamers (57 m²) met tuinzicht en Mulia
Signature kamers met gedeeltelijk zeezicht of
zwembadzicht • Royal Suites (83 m²) met ruime
woon/slaapkamer • alle suites in The Mulia
beschikken over een bubbelbad op het balkon,
zeezicht, butlerservice • alle villas besschikken
over een hydrotherapie zwembad, bubbelbad,
buitendouche en butlerservice PRIJS • vanaf
€ 164 pp/nacht in kamer en ontbijt
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The Balé
star star star star star
Rust, privacy en optimale ontspanning.
The Balé is een tropisch paradijs waar
alles in het teken staat van relaxatie en
genieten. Hier komt u volledig tot rust
dankzij helende wellnessprogramma’s,
de luxe van uw eigen poolvilla en
een fantastische service. Heeft u iets
nodig? Dan vraagt u het gewoon aan
uw persoonlijke butler. Het hotel
beschikt ook over een eigen beachclub,
twee restaurants en een bistro. In die
laatste is het heerlijk genieten van de
zonsondergang met tapas en een cocktail
bij de hand.

LIGGING • ca. 200 m van Geger Beach in
Nusa Dua • ca. 12 km van de luchthaven van
Denpasar • shuttleservice in de Nusa Dua
regio FACILITEITEN • 29 villa’s • min. leeftijd
16 jaar • wifi in het hele hotel • bibliotheek •
tuin • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• wasserijservice • boetiek RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt in Faces Restaurant of in
de villa (inbegrepen) • 2 à-la-carterestaurants:
Faces Restaurant (gourmet), Tapa Bistro (tapas)
• bar/lounge: Fluid • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling:

Moment met twee • Adults only • Villa •
Butlerservice • Kleinschalig
Hotelcode: HDPS019

INDONESIË | BALI

• Nusa Dua
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• wellnesscenter: bubbelbad, sauna, massages,
yoga, meditatie en andere wellnessprogramma’s
• kooklessen • excursies met privé chauffeur
LOGIES • alle paviljoenen beschikken over
bad voor 2, douche (binnen en in openlucht),
haardroger, satelliet-tv, telefoon, wifi, minibar (€),
koffie-en theezetfaciliteiten, kluisje, individuele
airconditioning, ruim terras en privézwembad
• keuze uit Single Pavilion (240 m²) en Double
Pavilion (480 m²) met 2 aparte slaapkamers, 2
badkamers en groter privézwembad • ruimere
Deluxe Single Pavilion (350-480 m²) PRIJS •
vanaf € 180 pp/nacht in kamer en ontbijt

Hilton Bali Resort
star star star star star
Hilton Bali Resort ligt hoog verheven
boven de Indische Oceaan, op een 40
meter hoge klif. Elke dag wordt u hier
wakker met een eindeloos uitzicht over
het water of de weelderige tropische
tuinen die het hotel omgeven. Bovendien
is deze verblijfplaats een uitgelezen
bestemming voor families: niet alleen
heeft u direct toegang tot het zandstrand
dat zich voor de deur ontvouwt, met vier
zwembaden, een 30m lange glijbaan
en een Kids Club komen jong en oud
weinig tekort. Geniet van de warme
Balinese gastvrijheid even verderop, in
het prestigieuze Nusa Dua.
Buiten eten • Fijnproevers •
Wellness • Villa • Mooi strand
Hotelcode: HDPS006

• Nusa Dua

LIGGING • rustig gelegen met een prachtig
uitzicht op de oceaan • direct aan het zandstrand
• ca. 3 km van winkeltjes, restaurants en bars
• ca. 15 km van de luchthaven van Denpasar
FACILITEITEN • 420 kamers en villa’s • 8
liften • wifi in de publieke ruimtes • tv-ruimte
• 4 zwembaden • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan het zwembad en strand
• Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice •
doktersservice 24/7 RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet, lunch en diner vast menu / à la carte •
5 restaurants ‘Grain’ (gevarieerde keuken), ‘Deli’
(koffihuis & snacks), ‘The Shore Restaurant’
(mediterraans), ‘Paon Bali’ (Balinees), The
Breeze (Beach Shack Café) • bars: poolbar, ‘The
Shore Bar’ SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• bubbelbad, stoombad en sauna • aerobics •
tafeltennis • fitness • volleybal Tegen betaling: •
wellnesscenter: o.a. behandelingen en massages
• tennis (3 courts, verlichting €) KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • miniclub • activiteiten
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar Tegen betaling: •
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babysitservice LOGIES • alle kamers beschikken
over douche of bad, airconditioning, haardroger,
badjassen en slippers, lcd-tv, minibar (€),
koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje (€), wifi
(€), zithoek, balkon of terras • keuze uit deluxe
kamers (48 m²) met tuinzicht, deluxe kamers
met zeezicht en deluxe familiekamers • Cliff
Tower kamers (50 m²) met zwembadzicht of
met zeezicht • keuze uit verschillende executive
kamers met toegang tot de Nusa Dua Lounge
(12+, afternoon tea, cocktails ‘s avonds, nietalcoholische dranken gedurende de dag, high
speed wifi in de lounge, kranten, apart zwembad)
• poolvilla’s (300 m²) met 1 slaapkamer, dressing,
extra buitendouche, Bose® sound system,
iPod®-docking station, butlerservice, leefruimte,
toegang tot de ‘Nusa Dua Lounge’, 24/7
versnaperingen (thee, koffie, sapjes, frisdranken,
koekjes en fruit), wasserijservice tot 4 stuks per
verblijf, 24/7 butlerservice)) privézwembad en
terras met tuinzicht PRIJS • vanaf € 110 pp/
nacht in kamer en ontbijt
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Nusa Dua Beach Hotel & Spa
star star star star star
Dit resort, dat behoort tot The
Leading Hotels of The World, is een
van de grootste en eerst geopende
van het eiland. Dat merkt u aan de
kwaliteit van de service, die op en top
geoptimaliseerd is.
Buiten eten • Fijnproevers • Wellness •
Watersport • Familie
Hotelcode: HDPS003
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• Nusa Dua

LIGGING • rustig gelegen, omringd door groen
• aan het zandstrand van Nusa Dua • dichtbij
winkeltjes, restaurants en bars • ca. 13 km van
de luchthaven van Denpasar FACILITEITEN
• 382 kamers • 7 liften • wifi in de kamers • 5
zwembaden: o.a. 1 lagunezwembad • ligbedden,
matrasjes en handdoeken aan zwembad en
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • kapper •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in Wedang Jahe Restaurant • 3
à-la-carte restaurants: Tamarind Mediterranean
Restaurant, Raja’s Balinese Restaurant, Maguro
Asian Bistro • 4 bars: lobbybar, Chess Beachfront
Bar, beachbar, Spa Café • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter:
sauna en stoombad • aerobics • beachvolleybal •
biljart • fitness • tafeltennis • tennis (materiaal €)
• squash (materiaal €) • volleybal Tegen betaling:
• wellnesscenter: o.a. diverse massage- en
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schoonheidsbehandelingen • mountainbikes •
zeilen • waterskiën • surfen • snorkelen en duiken
(externe aanbieder) KINDEREN • Gratis: • 2 aparte
kinderbaden • miniclub van 3 t/m 12 jaar LOGIES
• alle kamers beschikken over bad, douche,
airconditioning, haardroger, badjassen, telefoon,
satelliet-tv, minibar €, internetaansluiting (kabel,
€), kluisje, koffie- en theezetfaciliteiten, houten
vloer, balkon of terras • familiekamers mogelijk
met stapelbed voor de kinderen • verschillende
Palace Club kamers mogelijk met toegang tot de
Palace Club Lounge • Palace Club extra’s: privé
in- en uitchecken, ontbijt à la carte afternoon
tea en dagelijkse avondcocktail in de Palace
Club Lounge, gratis drankjes in de Palace Club
Lounge, turndownservice, gratis toegang tot
de sauna, stoombad en bubbelbad in de Nusa
Dua Spa PRIJS • vanaf € 85 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Alila Villas Uluwatu
star star star star star
Alila Villas Uluwatu verzamelt een
zestigtal luxe privévilla’s met zwembad,
die zich afzonderen op een kalkstenen
klifplateau boven de Indische Oceaan.
Het architectonisch en ecologisch
concept van dit hotel is verbluffend. Elke
villa gaat uit van een uniek open ontwerp,
één met het landschap en erop gericht
om u maximaal te laten genieten van de
adembenemende uitzichten. Bovendien
werd alles gerealiseerd met natuurlijke
materialen en een milieubesparende
bouwtechnologie. Het interieur is
rustgevend en kunstzinnig, met accenten
die zwemen naar de traditionele Balinese
cultuur. Verder beschikt Alila Villas
Uluwatu over twee restaurants, die zowel
typische Indonesische gerechten als
westerse smaken serveren.

• Uluwatu

LIGGING • gelegen op een klif • rustig
gelegen • dichtbij het strand • ca. 15 min.
van de tempel van Uluwatu • ca. 20 km van
de luchthaven van Denpasar FACILITEITEN
• 65 villa’s • bibliotheek • wifi in het hele
hotel • hoofdzwembad van 50 m • ligbedden,
handdoeken,
parasols,
cabana’s
en
zwembadvoorzieningen • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
Cire: internationale keuken (ontbijt, lunch,
diner) • The Warung: authentieke Indonesische
keuken (lunch, diner) • Sunset Cabana Bar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness 24//7 • mountainbike Tegen
betaling: • wellnesscenter ‘Spa Alila’ met diverse
behandelingen en massages, Cliff Edge Spa
cabana • yoga, aerial yoga • stand up paddle

board yoga • Journey by Alila activiteiten
KINDEREN • Gratis: • bordspellen Tegen betaling:
• babysitservice • Journey for Little Champs:
kamperen voor kinderen, film onder de sterren,
tuinieren, boogschieten enz. LOGIES • alle
villa’s beschikken over bad, binnen en buiten
douche, haardroger, badjassen, airconditioning,
telefoon, satelliet-tv, dvd-speler, wifi, minibar
(€), kluisje, koffie - en theezetfaciliteiten,
zithoek, privézwembad, terras met tafel om
buiten te eten, ligbedden, cabana, butlerservice,
zeezicht • keuze uit 1 slpkamer pool villas
(290 m²) en 2 slpkamer Cliff Edge Pool Villas
(1,100 m²) • ruimere 3 slpkamer Hillside Pool
Villa (2,500 m²) en 3 slpkamer Cliff Edge Pool
Villa (3,000 m²) mogelijk PRIJS • vanaf € 435
pp/nacht in kamer en ontbijt

Buiten eten • Fijnproevers • Design •
Villa • Excellente service • Panorama •
Privézwembad
Hotelcode: HDPS005
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Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay
star star star star star
Deze Four Seasons ligt beschut tegen
een heuvel in een rustige baai met
zicht op de azuurblauwe oceaan.
Rust, welzijn en gastronomie zijn hier
de kernwoorden. Het resort bestaat
uit ruime villa’s met privézwembad,
geclusterd als een traditioneel Balinees
dorp. Daarnaast beschikt het over een
compleet vernieuwd wellnesscentrum
van maar liefst 2.000 m² met een
scala aan schoonheidsbehandelingen,
therapieën, massages, bodyscrubs en
wraps. Ook de keuken is uitstekend.
Restaurant Sundara is zelfs een van de
meest trendy restaurants van Bali.

• Jimbaran Bay

LIGGING • gelegen tegen een heuvel • direct
aan het zandstrand • in het vissersdorpje
Jimbaran • dicht bij restaurants, bars en
winkeltjes • ca. 9 km van de luchthaven van
Denpasar FACILITEITEN • 147 villa’s • wifi
in het hele hotel • bibliotheek • kunstgallerij •
3 zwembaden • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan zwembad en strand • Tegen
betaling: • boetiek • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
Taman Wantilan met show-cooking en terras
• 3 à-la-carterestaurants: Sundara Beach Club
and Restaurant (modern Aziatisch), Alu
(internationaal, aan het zwembad) en Jala
(traditioneel Balinees) • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• fietsen • danslessen • yoga • meditatieles
• catamaran • kajakken • stand-up paddle •

Grand Luxe • Familie • Natuurdecor •
Privézwembad • Villa • Wellness
Hotelcode: HDPS015
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surflessen • kooklessen • artist workshops •
on-site tours (tempel, kunst, tuinen) • animatie
Tegen betaling: • wellnesscenter: surround sound
spa suite, behandelingen, massages • tennis
KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad • miniclub
van 4 t/m 11 jaar, 8:00-21:00 • kindermenu Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle villa’s
beschikken over bad, douche, openluchtdouche,
haardroger, badjassen, lcd tv, telefoon, wifi,
kluisje, minibar, dagelijks fruit op de kamer,
koffie- en theezetfaciliteiten, terras, infinity
privézwembad • villa’s met 1 of 2 slaapkamers
met tuinzicht, gedeeltelijk zeezicht of
panoramisch zeezicht beschikbaar • villa’s
met 3 slaapkamers beschikbaar, met 1 of 2
verdiepingen • rustig gelegen Residence villa’s
met 2, 3 of 4 slaapkamers beschikbaar PRIJS •
vanaf € 457 pp/nacht in kamer en ontbijt

The Oberoi Beach Resort, Bali
star star star star star
Van dichte tropische bossen,
kronkelende rivieren en glooiende
heuvels tot zandstranden, heilige actieve
vulkanen en terrasvormige rijstvelden.
Bali is een harmonieuze microkosmos
van natuurlijke wonderen. Gelegen aan
het strand en omringd door weelderige
tuinen, met een natuurlijk amfitheater
voor traditionele dans, garanderen
wij een onnavolgbare ervaring van dit
prachtige eiland. Traditionele rietgedekte
accommodatie met moderne gemakken.
Restaurants met verrukkelijke gerechten
met uitzicht op de oceaan. Allemaal
aangevuld met speciaal vervaardigde
romantische ervaringen en oprechte
aandacht voor al uw wensen.

• Seminyak

LIGGING • direct aan het strand • ca. 500 m
van het centrum van Seminyak met restaurants,
bars en winkeltjes (6x per dag shuttleservice)
• ca. 10 km van de luchthaven van Denpasar
FACILITEITEN • 60 kamers en 14 villa’s • wifi
in het hele hotel • bibliotheek • amfitheater
• conciërgeservice • tuin ca. 60.000 m² •
zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan zwembad • Tegen betaling: •
winkeltjes • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt, lunch
(2 gangen) en diner (3 gangen) à la carte • 2x
per week diner in het amfitheater • afternoon
tea in het amfitheater • 2 à-la-carterestaurants:
Frangipani Café (ontbijt, lunch, snacks) en Kura
Kura (diner) • 3 bars: pool-/snackbar, Lobby
Garden, snackbar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • 1x per week yoga
• fitness • tennis • schildpaddenreservaat meioktober Tegen betaling: • wellnesscenter: massages

en behandelingen • beautycenter • tennislessen
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle kamers en villa’s beschikken
over bad, haardroger, badjassen, slippers,
smart-tv, iPod®-docking station, telefoon, wifi,
kluisje, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar
(€), fruit op de kamer, airconditioning, terras
• luxury kamers (55-60 m²) beschikbaar met
tuin- of zeezicht • luxury villa’s (200-400 m²)
beschikbaar met privézwembad, met tuin- of
zeezicht • royal villa’s (400 m²) beschikbaar
met privézwembad en zeezicht • 1x per verblijf
3-gangendiner bij kaarslicht bij een verblijf
van minimum 3 nachten in een luxury villa of
royal villa HONEYMOON • huwelijkstaart en
bloemen op de kamer • 1x per verblijf speciale
turndown service • 1x per verblijf ontbijt op bed
• verblijf van minimum 3 nachten: massage van
60 min. PRIJS • vanaf € 296 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Droomstrand • Excellente service •
Moment met twee • Tuin • Wellness
Hotelcode: HDPS017
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Alila Seminyak
star star star star star
Alila Seminyak ligt met de neus op een
van de meest hippe kuststroken van
Bali, op wandelafstand van trendy bars,
restaurants en boetieks. Die flitsende
omgeving gaat hand in hand met een
eco-vriendelijke benadering: natuurlijke
materialen, energie-efficiënte systemen
en innovatieve groene ruimtes getuigen
van een grote liefde voor het milieu en de
lokale identiteit. Zo is er een traditionele
tempel op het terrein en zijn de kamers
stijlvolle ensembles van Balinese
steen, donker hout, natuurlijke stoffen
en tarwekleurige tinten. Daarnaast
heeft u de keuze uit niet minder
dan vijf zwembaden, waaronder een
familiezwembad, een overloopzwembad
uitsluitend voor volwassenen en zelfs een
party-zwembad.

LIGGING • direct aan het strand • naast de
Potato Head beachclub • nabij het centrum van
Seminyak met restaurants, bars, winkeltjes
• ca. 15 km van de luchthaven van Denpasar
FACILITEITEN • 176 kamers • wifi in het hele
hotel • 5 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • Tegen betaling:
• winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet en à la carte • à-lacarterestaurant Seasalt: zeevruchten, fusion •
beachbar met snacks • koffiebar • roomservice:
6:00-24:00 SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • Alila happenings: lifestyle
experiences (o.a. yoga) • fietsen Tegen betaling: •
wellnesscentrum: schoonheidsbehandelingen en

Buiten eten • Fijnproevers • Design •
Wellness • Panorama
Hotelcode: HDPS004
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• Seminyak
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massages KINDEREN • Gratis: • kidsclub (tot 12
jaar) Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
kamers beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, zithoek,
minibar (op aanvraag, €), kluisje, waterkoker, met
balkon of terras • keuze uit studio’s en deluxe
kamers (46 m²) • verschillende suites mogelijk:
deluxe suites (72 m²) aan tuinzijde, Terrace suite
(66 m²) met tuin- of zwembadzicht, Ocean View
Suite (60 m²) met zeezicht, alila Terrace Suite
(78 m²) met ruim terras en tuin- of zwembadzicht
en Alila Ocean View Suite (72 m²) met zeezicht
HONEYMOON • vers seizoensfruit en een
feestelijke cake bij aankomst op de kamer PRIJS
• vanaf € 114 pp/nacht in kamer en ontbijt

The Menjangan
star star star star
The Menjangan is een schitterende
hideaway om in alle rust en sereniteit
te herbronnen midden in de ongerepte
natuur. Dit resort met strandvilla’s
bevindt zich op een domein van 382
hectare in het West Bali National Park.
In dat natuurgebied kunt u voor tal van
activiteiten kiezen. Zo is het mogelijk
de unieke flora en fauna te ontdekken
met de jeep, per fiets of te paard, onder
begeleiding van een gids. Daarnaast
bevinden zich in de buurt enkele van
de beste snorkel- en duikspots van het
eiland. Het hotel geeft ook uit op een
privéstrand en beschikt over een heerlijk
wellnesscentrum omgeven door jungle.

• Gilimanuk

LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee •
gelegen in een nationaal park • ca. 150 km
van de luchthaven van Denpasar (3u.30min.)
FACILITEITEN • 24 kamers, suites en villa’s
• bibliotheek • zonneterrassen • zwembad en
bubbelbad in de Monsoon Lodge • shuttleservice
in het domein • Tegen betaling: • winkeltje •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt à la carte • 2 à-la-carterestaurants: Bali
Tower Bistro (wereldkeuken), Pantai Restaurant
(zeevruchten en bbq) • bars: Bali Tower, Pantai
Restaurant • roomservice (enkel voor de beach
villa’s) SPORT EN ONTSPANNING • Tegen
betaling: • klein wellnesscenter The Mangrove
Spa voor traditionele en Balinese massages •
kajakken • duiken • paardrijden • begeleide

fiets- en wandeltochten • vogelspotten •
kooklessen • snorkelen LOGIES • alle
kamers beschikken over douche, haardroger,
TV, telefoon, wifi, minibar (€), koffie-en
theezetfaciliteiten, kluisje, zithoek, individuele
airconditioning, terras • Monsoon Lodge: keuze
uit Monsoon Deluxe kamers (50 m²) gelegen
rond het zwembad en Monsoon suites (75 m²)
• Beach villas (100 m²) met directe toegang tot
het strand en bad in openlucht • bezoekers van
West Bali National Park zijn verplicht om een
toegangsprijs te betalen voor het National Park:
bij aankomst wordt een toeslag van IDR 200.000
(ongeveer USD 14) per persoon in rekening
gebracht PRIJS • vanaf € 78 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Authentiek • Kleinschalig •
Natuurdecor • Excellente service
Hotelcode: HDPS020
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Amanjiwo
star star star star star
Dit Aman-resort ligt hoog in de heuvels
van Midden-Java. Daar kijkt het uit
over het boeddhistisch monument
Borobudur, een van de beroemdste
bezienswaardigheden van Indonesië.
Ook de architectuur van het hotel is
grotendeels geïnspireerd door deze
magische tempel. Net als de Borobudur
bestaat Amanjiwo uit vijf verdiepingen.
De lobby en het restaurant bevinden zich
daarbij op het hoogste niveau, vanwaar
u een adembenemend zicht krijgt op
het monument. Als hotelgast geniet u
bovendien van het unieke privilege om
de tempel bij zonsopgang te bezoeken,
wanneer de locatie op zijn mooist is.

LIGGING • rustig gelegen, op slechts 5 min.
rijden van de door UNESCO beschermde
Borobudur-tempel • omgeven door heuvels
en rijstvelden • omringd door kleine dorpen
• ca. 55 km van de luchthaven van yogyakarta
FACILITEITEN • 31 suites • wifi in het hele
resort • bibiliotheek • kunstgallerij • zwembad
• pool club • ligbedden en handdoeken
aan het zwembad • Tegen betaling: • boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la carte •
à-la-carterestaurant • pool club (lichte lunch) •
bar SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

Grand Luxe • Authentiek • Buiten eten •
Natuurdecor • Panorama • Kleinschalig
Hotelcode: HSOC001
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• Borobudur
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paviljoen • fietsen Tegen betaling: • spa paviljoen:
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle suites (243 m²) beschikken
over bad, inloopdouche, badjas, badslippers,
haardroger, telefoon, flatscreen-tv, koffie en
theezetfaciliteiten, stereo-installatie, zithoek,
minibar, kluisje, airconditioning, terras • keuze
uit verschillende suites o.a. Garden suites met
uitzicht over de omgeving, Borobudur suites met
uitzicht over de rijstvelden, Garden Pool suites
met privézwembad PRIJS • vanaf € 538 pp/nacht
in kamer en ontbijt

The Oberoi Beach Resort, Lombok
star star star star star
Het heldere, warme water van Medana
Bay en de nabijgelegen Gili-eilanden
herbergen ongerepte koraalriffen en
onderwatertuinen vol met kleurrijk
zeeleven. Het Oberoi Beach Resort,
Lombok is perfect gelegen aan de
witte zandstranden van Medana
Beach, zodat u kunt genieten van
romantische wandelingen en uitzicht
op de zonsondergang. Traditionele
rietgedekte kamers met moderne
faciliteiten. Dineren met uitzicht op
de oceaan. Een PADI-duikcentrum ter
plaatse en toegang tot het prachtige
huisrif. Snorkelen en watersporten vanaf
de aanlegsteiger. Dit alles aangevuld
met oprechte gastvrijheid voor een
onvergetelijk verblijf in het beste hotel
van Lombok.

• Medana Beach

LIGGING • direct aan het strand met steiger
• ca. 75 km van de luchthaven van Lombok
FACILITEITEN • 30 kamers en 20 villa’s • wifi
in het hele hotel • bibliotheek • amfitheater •
conciërgeservice • tuin ca. 97.000 m² • zwembad
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan zwembad • Tegen betaling: • winkeltjes •
wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt, lunch (2 gangen) en diner (3
gangen) à la carte • afternoon tea in het amfitheater
• 3 à-la-carterestaurants: Sunbird Café (ontbijt,
lunch, snacks), Lumbung (diner) en Pool Bale
(diner) • 1 bars: Tokek Bar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • 1x per
week yoga • fitness • tennis • mountainbiken • 1x
per week schilderles • duiken (PADI) • snorkelen
aan de privésteiger van het resort • kajakken •
windsurfen • 1x per week avondanimatie Tegen
betaling: • wellnesscenter: stoombad, massages
en behandelingen • beautycenter • tennislessen
• duiken • diepzeevissen • snorkeltrip naar

de Gili-eilanden KINDEREN • Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle kamers en villa’s
beschikken over bad, douche, haardroger,
badjassen, slippers, flatscreen-tv, dvd-speler,
iPod®-docking station, telefoon, wifi, kluisje,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (€), fruit op
de kamer, airconditioning, terras • luxury pavilion
kamers (90 m²) beschikbaar met tuin- of zeezicht
• luxury villa’s (255 m²) beschikbaar met tuin- of
zeezicht, met of zonder privézwembad • luxury
villa’s (375 m²) beschikbaar met 2 slaapkamers,
privézwembad en zeezicht • royal villa’s (375 m²)
beschikbaar met privézwembad en zeezicht •
1x 3-gangendiner bij kaarslicht bij een verblijf
van minimum 3 nachten in een luxury villa of
royal villa HONEYMOON • huwelijkstaart en
bloemen op de kamer • 1x per verblijf speciale
turndown service • 1x per verblijf ontbijt op bed
• verblijf van minimum 3 nachten: massage van
60 min. PRIJS • vanaf € 255 pp/nacht in kamer
en ontbijt

Droomstrand • Excellente service •
Moment met twee • Kleinschalig •
Natuurdecor • Panorama • Tuin • Watersport
Hotelcode: HLOP001
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Singapore

SINGAPORE

Singapore, het kleinste land van Azië, is een verrassende en
hypermoderne stad met een grote verscheidenheid aan culturen.
Ontdek er de unieke skyline, ‘Gardens by the Bay’, Chinatown en
de talloze winkelcentra en luxueuze boetieks.

Onze tips
Singapore wordt ook wel eens ‘Garden City’
genoemd. De fantastische ’Gardens by the Bay’
mag u absoluut niet missen: een schitterend
park met o.a. Super Trees (metalen bomen van
25-50 m hoog) en een lange loopbrug waar u
een prachtig zicht heeft over stad.

Singapore is het shoppingparadijs bij
uitstek. Langs Orchard Road vindt u talloze
winkelcentra met naast de vele betaalbare
winkels eveneens de meest luxueuze boetieks.

Een exclusieve ‘afternoon high tea’ in het
legendarische en iconische Raffles Hotel is
een absolute must! De historische ‘Long Bar’
is de thuisbasis van de iconische cocktail
‘Singapore Sling’.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort (minstens 6 maanden geldig vanaf de datum van aankomst) • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar •
VLIEGTIJD ca. 14u • TIJDSVERSCHIL 6u later (zomer) en 7u later (winter) dan in België • MUNT Singapore Dollar: 1 SGD = ca. € 0,72 (juli ’22)
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Op twee wielen door Singapore
Unieke ervaring
Op de fiets de natuur in

Streetfood, cultuur en fietsen

Laat de beschaving achter u en verken Pulau Ubin

Er bestaat geen betere manier om een stad te

op twee wielen. Op dit eiland, gelegen voor de

ontdekken dan op de fiets! Fiets naar het kleurrijke

noordoostkust van Singapore ontdekt u niet alleen

Chinatown, het rustieke Kampung Glam (Maleisisch

het laatste traditionele dorp van Singapore, maar ook

dorp) en het bedwelmende Little India! Proef

een natuurlijk paradijs met diverse flora en fauna,

heerlijke hapjes aan de streetfood kraampjes,

granieten heuvels, weelderig groen en mangroves.

waarvan er twee erkend werden door de prestigieuze

Terwijl u door het weelderige landschap fietst,

Michelingids, en leer interessante feiten over

passeert u rustieke huizen, wordt u met een glimlach

het leven in het vroegere Singapore. Ontdek hoe

begroet door de dorpelingen en spot u zelfs dieren

straten aan hun eigenaardige naam komen en

in het wild, waaronder neushoornvogels, Aziatische

hoe de verschillende etnische groepen er gingen

apen, varanen en nog veel meer. Onderweg

samenleven. Wees voorbereid op een zintuigelijke

maakt u verschillende stops om te luisteren naar

overbelasting! En maak u geen zorgen over calorieën!

verhalen van locals en krijgt u voldoende tijd om de

U verbrandt ze wel, zolang u maar blijft fietsen.

adembenemende omgeving in te blikken.
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Raffles Singapore
star star star star star
Raffles Singapore behoort ongetwijfeld
tot één van de meeste iconische hotels
in de wereld. Het werd geopend in
1887 en wordt geflankeerd door de
wolkenkrabbers van Singapore’s
glinsterende skyline. Het hotel
heropende recent na een jarenlange
en historisch gevoelige en uiterst
geslaagde renovatie. Geniet van een
Singapore Sling bij aankomst of van
een exclusieve ‘Raffles Afternoon Tea’
en ontdek het nieuwe fantastische F&B
concept in o.a. de exclusieve restaurants
‘La Dame de Pic’ en ‘Osteria BBR by
Alain Ducasse’. Voor een uniek verblijf
in dit legendarische hotel waar reeds
menige sterren van over de hele wereld
hebben verbleven!
Grand Luxe • City • Excellente service •
Fijnproevers • Wellness

LIGGING • centrale ligging in het zakendistrict
van Singapore • groene oase in het hart van de
stad • ca. 5 min wandelen van het metrostation
‘City Hall’ en winkelcentrum ‘Raffles City’ •
ca. 16 km van de luchthaven van Singapore
FACILITEITEN • 115 suites • gratis wifi • Raffles
butlerservice 24/7 • ‘Raffles Arcade’ met boetieks
• prachtige binnentuinen met palmbomen
• mooi rooftop zwembad • gratis ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant ‘Tiffin Room’ • 6 à-la-carterestaurants:
‘The Grand Lobby’ (authentieke keuken, diner),
‘Butcher’s Block’ (houtoven grill, diner), ‘Tiffin
Room’ (Noord-Indische keuken, lunch en diner),
‘Chinese by Jereme Leung’ (moderne Chinese
keuken, lunch en diner), exclusieve ‘La Dame
de Pic’ (olv 3* chef Anne-Sophie Pic, diner)
en exclusieve ‘Osteria BBR by Alain Ducasse’
(lunch en diner, do-ma) • bars: ‘Long Bar’ op
twee niveaus (bakermat van de Singapore Sling),
‘Writers Bar’ (eerbetoon aan de vele schrijvers
die hier hebben gelogeerd, vanaf 18 jaar) en

Hotelcode: HSIN003

SINGAPORE

• Singapore
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‘Raffles Courtyard’ in openlucht (met happy
hour en snacks ’s avonds) • ‘The Grand Lobby’
met exclusieve afternoon tea • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(Technogym) Tegen betaling: • exclusieve ‘Raffles
Spa’: 6 treatment paviljoenen, yoga, massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
ultra-chique in een elegante koloniale stijl
hebben een schitterende marmeren badkamer
(bad, douche, haardroger), zithoek, telefoon,
flatscreen tv, Nespresso-apparaat, kluisje,
minibar (€), airconditioning en wifi (gratis) •
studio suites (46 m²) in de ‘Main Building’ met
4m hoge plafonds • courtyard suites (58 m²),
centraal gelegen met directe toegang tot de ‘Main
Building’ • state room suites (67 m²) in ‘Bras
Basah Wing’, één van de meest historische delen
van het hotel, met aparte slaapkamer • palm court
suites (70 m²) in ‘Palm Court Wing’ met aparte
slaapkamer, living en mooi terras met zicht over
het groen • unieke personality suites (79 m²) en
andere top suites eveneens mogelijk op aanvraag
PRIJS • vanaf € 554 pp/nacht in kamer en ontbijt

The Fullerton Bay Hotel Singapore
star star star star star
Het Fullerton Bay Hotel geniet
van een geprivilegieerde ligging
aan het sprankelende Marina Bay
Waterfront en vlakbij de Merlion, de
bezienswaardigheid van Singapore.
De adembenemende architectuur
combineert op subtiele wijze moderniteit
en erfgoed. De schitterende rooftop biedt
een infinity zwembad met panoramisch
zicht alsook een levendige cocktailbar.
Het hotel telt slechts 100 kamers en
beschikken allemaal (!) over een balkon
prachtig skyline of Marina Bay zicht.
Het iconische zusterhotel The Fullerton
Hotel ligt op slechts 8 min wandelen!

• Singapore

LIGGING • geprivilegieerde ligging aan Marina
Bay Waterfront • metro ‘Raffles Place’ op ca.
650 m • ca. 20 km van de luchthaven van
Singapore FACILITEITEN • 100 kamers en
suites • gratis wifi • prachtige lobby • mooi 25 m
lang infinity zwembad met 2 jacuzzi’s • gratis
ligbedden, handdoeken en parasols aan zwembad
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in ‘La
Brasserie’ • mooi à-la-carterestaurant ‘La Braserie’
met terras (internationale en lokale specialiteiten
en Franse klassiekers, lunch en diner) met ‘La
Brasserie’s Cake Boutique’ (met patisserie) •
‘The Landing Point’ met prachtige 13 m lange
bar, afternoon tea en maaltijden (11:00-18:00) •
rooftop cocktailbar ‘Lantern’ aan het zwembad
(met snacks) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness (Technogym)

Tegen betaling: • exclusieve en bekroonde ‘Fullerton
Spa’ (ESPA, in het zusterhotel The Fullerton
Hotel): massages en schoonheidsbehandelingen
• pilates, yoga LOGIES • alle kamers hebben
plafondhoge ramen en hebben een mooie
badkamer (bad, douche, tv, haardroger),
bureau, telefoon, flatscreen tv, Harman Kardon
bluetooth speakers, Nespresso-apparaat, kluisje,
minibar (€), airconditioning, wifi en balkon •
deluxe kamers (45-50 m²) en premier kamers
(45-50 m²) met stadszicht • bay view kamers
(46-53 m²) en bay view corner kamers (51-58 m²)
met waterfront zicht • premier bay view kamers
(58 m²) met waterfront zicht, eveneens mogelijk
met terras met jacuzzi • verschillende suites en
thema suites eveneens mogelijk op aanvraag
PRIJS • vanaf € 287 pp/nacht in kamer en ontbijt

Centrale ligging • City • Kleinschalig •
Rooftopbar • Wellness
Hotelcode: HSIN002
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Maleisië

ZUID-CHINESE
ZEE
MALEISIE

Maleisië staat bekend om zijn prachtige hoofdstad Kuala Lumpur
en adembenemende natuur. Combineer Kuala Lumpur met het
paradijselijke Langkawi en ontdek er de prachtige en unieke
fauna en flora.

KUALA
LUMPUR

INDONESIË

Onze tips
De hoofdstad Kuala Lumpur is een absolute
must: ontdek er de iconische Petronas
Twin Towers, de talloze en exclusieve
shoppingmogelijkheden en de groene oases in
de stad, waaronder ‘KLCC Park’.

Combineer het moderne en schitterend gelegen
Four Seasons Hotel Kuala Lumpur met het
paradijselijke Four Seasons Resort Langkawi.
Twee aparte werelden!

Ontdek het eerste UNESCO World Geopark van
Zuidoost-Azië in Langkawi! Ga op verkenning
en ontdek de mysterieuze mangrovebossen en
unieke landschappen.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort (minstens 6 maanden geldig vanaf de datum van aankomst) • WANNEER BEZOEKEN Kuala Lumpur:
mei-juli en december-februari, Langkawi: november-april • VLIEGTIJD ca. 16u • TIJDSVERSCHIL 6u later (zomer) en 7u later (winter) dan in België •
MUNT Maleisische Ringgit: 1 MYR = ca. € 0,22 (juli ’22)
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Combineer paradijselijke
stranden met bruisende steden
Unieke ervaring
Metropool Kuala Lumpur & Langkawi-strand

Wereldstad Singapore & Desaru Coast

Kuala Lumpur, de hoofdstad en tevens grootste stad van Maleisië,

Het sensationele strand van Desaru, gelegen aan de zuidoostkust

heeft zijn bezoeker heel wat te bieden. Het uitzicht over de

van Maleisië, is de nieuwe ‘place to be’ sinds het door TIME

skyline wordt er gedomineerd door de imposante Petronas Twin

magazine werd uitgeroepen tot een van de beste plaatsen van

Towers. Ooit waren dit de hoogste torens ter wereld. Vandaag

2021. De ongerepte kustlijn van 17 km herbergt ultra-luxueuze

blijven ze met een hoogte van 88 verdiepingen de hoogste

resorts, zoals het onlangs geopende One&Only Desaru Coast

tweelinggebouwen op aarde. Ze zijn dé toeristische attractie van

Resort, en golfbanen van wereldklasse, ontworpen door de

de stad, maar ook de verschillende Boeddhistische tempels, de

viervoudige golfkampioen Ernie Els. Op slechts 2 uur rijden

populaire streetfood kraampjes en de historische Merdeka Square

van dit magnifieke strand treft u de kosmopolitische stad

laten niemand onberoerd. Na uw bezoek aan deze metropool

Singapore. Met zijn smeltkroes van culturen, duizelingwekkende

is het zalig relaxen op een van de wondermooie stranden van

wolkenkrabbers, eindeloze shoppingmogelijkheden en zoveel

Langkawi, met de adembenemende mangrovebossen en jungle

meer, is deze snelgroeiende wereldstad zich stilaan aan het

op de achtergrond.

ontpoppen tot dé bucketlist bestemming van Azië.
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Four Seasons Hotel Kuala Lumpur
star star star star star
Dit recente (2019) en exclusieve
Four Seasons hotel geniet van een
geprivilegieerde ligging in het centrum
van Kuala Lumpur naast de iconische
Petronas Twin Towers. Deze 65
verdiepingen tellende wolkenkrabber
maakt deel uit van het ‘Kuala Lumpur
City Centre complex’ (KLCC) met een 5
verdiepingen tellende luxe shoppingmall
met luxe boetieks en restaurants. De
lobby is gelegen op de 6de verdieping
waar u kan genieten van een afternoon
tea en het op de 7de verdieping gelegen
infinity zwembad biedt een mooi zicht
over de stad. Geniet van een exclusief
verblijf in Kuala Lumpur’s nieuwste
tophotel! Ook ideaal om de bruisende
stad te combineren met een paradijselijk
strandverblijf in het zusterhotel Four
Seasons Resort Langkawi.
Centrale ligging • City •
Excellente service • Cultuur
Hotelcode: HKUL001

MALEISIË

• Kuala Lumpur

LIGGING • centrale ligging • in het ‘Kuala
Lumpur City Centre complex’ (KLCC) met 5
verdiepingen aan luxe boetieks, restaurants en
nightlife • naast het 40 ha grootte ‘KLCC Park’ •
ca. 5 min wandelen van het metrostation ‘KLCC
Station’ • ca. 55 min van de luchthaven van
Kuala Lumpur FACILITEITEN • 209 kamers en
suites • 27 hotel-serviced appartementen • lobby
op de 6de verdieping • gratis wifi • exclusieve
‘Executive Club Lounge’ met terras (07:0022:00, voor gasten in Club kamers) met talloze
extra’s: o.a. continentaal ontbijt, afternoon tea,
niet-alcoholische dranken, cocktails en happy
hour (18:00-20:00) • ‘Pool Terrace’ op de 7de
verdieping met o.a. mooi infinity zwembad,
jacuzzi’s en speeltuin • gratis ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunchen dinerbuffet in het uitstekende restaurant
‘CurATE’ (met open keukens en live cooking)
• 2 à-la-carterestaurants: prachtige ‘Yun
House’ (Cantonese keuken, lunch en diner)
en ‘The Lounge at Four Seasons’ aan de lobby
(lunch, diner en afternoon tea) • ‘Pool Bar &
Grill’ aan het zwembad met Midden-Oosterse
keuken en mezze (lunch) • schitterende en
meermaals bekroonde ‘Trigona Bar’ (met o.a.
selectie oesters en kaviaar) en lobby pianobar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness (Technogym) Tegen betaling: •
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exclusieve en bekroonde spa op twee niveaus:
8 treatment rooms (waarvan 2 voor koppels),
massages
en
schoonheidsbehandelingen
LOGIES • alle ruime en elegante kamers met
plafondhoge ramen bieden veel lichtinval en
hebben een marmeren badkamer (haardroger),
iPad, telefoon, flatscreen tv, dvd-speler (op
aanvraag), Nespresso-apparaat, kluisje, minibar
(€), airconditioning en wifi • de kamers en
suites liggen tussen de 8-18de verdieping en
de 27 hotelappartementen tussen de 19-22ste
verdieping • park-view kamers (44 m², 8-13de
verdieping) voorzien van douche • cityview kamers (52-55 m², 8-18de verdieping),
pool garden-view kamers (57-62 m², 8-18de
verdieping) en premier park-view kamers
(58-64 m², 8-12de verdieping), allen voorzien
van zithoek en ruimere badkamer (bad, aparte
douche) • Club premier park-view kamers
(58-64 m², 13-18de verdieping) met toegang tot
de Executive Club Lounge • park-view junior
suites (74 m², 8-13 de verdieping) met aparte,
ruimere zithoek en met toegang tot de ‘Executive
Club Lounge’ • 1 slpk deluxe appartementen
(102 m², 19-21ste verdieping) met ruime
living met open en volledig ingerichte keuken,
slaapkamer en ruime badkamer (bad, aparte
douche) • andere suites en 2 slpk appartementen
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 89 pp/nacht in kamer en ontbijt

Four Seasons Resort Langkawi
star star star star star
Four Seasons Resort Langkawi behoort
tot één van de tophotels van Maleisië en
ligt verscholen in het eerste UNESCO
World Geopark van Zuidoost-Azië !
Omgeven door sprankelend water en
een groene jungle, is er nooit een saai
moment. Ga op verkenning en ontdek
er de mysterieuze mangrovebossen,
kronkelende rivieren en de unieke
landschappen, ontspan aan het
paradijselijke 1,8 km lange privé
zandstrand of in één van de schitterende
infinity zwembaden, kom tot rust in
de unieke ‘Geo Spa’ te midden van de
beboste kliffen. Als koppel of met de
kinderen er op uit ? Hier geniet u van
een luxe vakantie als geen ander gevuld
met de warmte, rijkdom en authenticiteit
van de Maleisische cultuur!
Droomstrand • Excellente service • Familie •
Moment met twee • Natuurdecor • Wellness
Hotelcode: HLGK001

• Langkawi

LIGGING • prachtige ligging aan één van de
mooiste zandstranden van Langkawi • ca. 16 km
van de luchthaven van Langkawi FACILITEITEN
• 92 paviljoenen en villa’s • gratis wifi • business
center • bibliotheek • schitterende tropische tuinen
(19 ha) • ‘Geopark Discovery Centre’ • 1,8 km lang
privé strand • 2 zwembaden: familiaal zwembad
met watervallen en onderwater jets en schitterend
55 m lang adults-only zwembad aan het strand
• gratis ligbedden, handdoeken en parasols aan
het zwembad en strand • gratis buggyservice
(24u/24) • gratis parking • Tegen betaling: • boetiek
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in het mooie strandrestaurant ‘Serai’
• 3 à-la-carterestaurants: meermaals bekroonde
‘Ikan-Ikan’ in traditionele strijl (visgerechten,
diner), ‘Kelapa Grill’ (zeevruchten en grill, diner)
en ‘Serai’ (mediterrane specialiteiten, diner) •
‘Kelapa Grill’ (lichte maaltijden, lunch) en ‘Rhu
Bar’ (met snacks) • kooklessen • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
(Technogym) • groepslessen yoga • tennis
(1 court) • beachvolleybal, voetbal • fietsen •
windsurfen, catamaran, snorkelen, kajakken
Tegen betaling: • prachtige ‘Geo Spa’ (1500 m²) te
midden van beboste kliffen en vijvers: 6 treatment
paviljoenen, relaxatieruimtes (binnen & buiten),
massages en schoonheidsbehandelingen • in
de omgeving: duiken (ca. 30 min), windsurfen,

175

gemotoriseerde
watersporten,
excursies,
trektochten en 2 18-holes golfbanen (o.a. ‘The Els
Club’, ca. 25 min) KINDEREN • Gratis: • ‘Lutong
Kid’s Club’ (4 t/m 11 jaar) met talloze activiteiten,
eveneens voor tieners (o.a. rotsbeklimming
en boogschieten) Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle uiterst ruime kamers zijn in een
traditionele Maleisische stijl met een schitterende
badkamer (prachtig verzonken bad, binnen-en
buitendouche (niet in upper-floor pavilions),
haardroger), zithoek, telefoon, flatscreen tv,
dvd-speler (op aanvraag), Nespresso-apparaat,
kluisje, minibar (€), airconditioning, wifi (gratis)
en terras • garden-view ground floor pavilions
(68 m²) op het gelijkvloers, garden-view upper
floor pavilions (68 m²) op de 1ste verdieping •
partial sea-view ground floor pavilions (68 m²) en
partial sea-view upper floor pavilions (68 m²) met
zijdelings zeezicht • studio beach villas (172 m²)
met ruime slaapkamer met zithoek, riante
badkamer en tuin met terras en privé plunge
pool en zeezicht • beach villas (220 m²) met vijver,
ruime slaapkamer met zithoek, aparte kamer
met extra bed en tv en terras met privé plunge
pool en zeezicht • deluxe family beach villas
(226 m²) zoals de beach villas met extra douche
in de aparte kamer • andere 2, 3 en 5 slpk villa’s
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 226 pp/nacht in kamer en ontbijt

MALEISIË

The Ritz-Carlton, Langkawi
star star star star star
The Ritz-Carlton, Langkawi geniet
van een schitterende ligging in
het regenwoud en aan het mooie
zandstrand. Stap binnen in een
wereld van authentieke ervaringen
waar luxe en hedendaagse stijl hand
in hand gaan met natuur en traditie.
Verken het regenwoud of geniet van
het adembenemende zeezicht vanuit
het infinity zwembad aan het strand.
De unieke Spa, met 6 cocoonvormige
paviljoenen over het water, biedt de beste
lichaamsbehandelingen! Gastronomie
wordt hier eveneens hoog in het vaandel
gedragen met maar liefst 4 uitstekende
à-la-carte restaurants waar u o.a. geniet
van de meest verfijnde Aziatische
keuken en de beste zeevruchten.
Droomstrand • Excellente service • Wellness •
Natuurdecor • Moment met twee • Familie
Hotelcode: HLGK003

MALEISIË

• Langkawi

LIGGING • genesteld in een prachtig tropisch
regenwoud • prachtige ligging aan het strand
• ca. 8 km van de luchthaven van Langkawi
FACILITEITEN • 119 kamers en pool villa’s •
gratis wifi • uitgestrekte tropische tuinen (42 ha !)
• zandstrand • 3 zwembaden waarvan 1 prachtig
adults-only infinity zwembad vlakbij het strand
• gratis ligbedden, handdoeken en parasols aan
het zwembad en het strand • gratis parking •
Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Langkawi
Kitchen’ • 4 à-la-carterestaurants: prachtige
‘Langkawi Kitchen’ met open-keuken en mooi
terras (Aziatische specialiteiten, live cooking,
diner), ‘The Beach Grill’ aan het strand
(zeevruchten/vis en internationale keuken,
lunch en diner), het exclusieve ‘Hai Yan’ over
het water met prachtig terras (gastronomische
Chinese keuken en zeevruchten, diner) en
‘Horizon’ (adults-only, aan het zwembad,
Aziatische specialiteiten, lunch en diner) • ‘The
Beach Grill Pool & Beach’ met bar en lichte
maaltijden snacks (lunch) en ‘Horizon Bar’ •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • health club met fitness (Technogym),
sauna en stoombad tennis (1 court) fietsen
Tegen betaling: • ‘The Ritz-Carlton Spa’: 6
prachtige overwater spa treatment paviljoenen,
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massages en schoonheidsbehandelingen •
yoga • kooklessen • kayakken en paddle board
• in de omgeving: golf ‘The Els Club’ (met 9
holes Valley en 18 holes Ocean Course) op ca.
20 min KINDEREN • Gratis: • uitstekend ‘RitzKids Program’ (4 t/m 11 jaar) met speeltuin en
zwembad en talloze activiteiten LOGIES • alle
ruime kamers in een geraffineerde, strakke en
warme stijl hebben een bad, douche, haardroger,
telefoon, flatscreen tv, thee-en koffiefaciliteiten,
kluisje, minibar (€), airconditioning, wifi en
terras met zicht over het regenwoud • rainforest
deluxe kamers (75-85 m²) met king bed of 2
queensize bedden en met ruime geïntegreerde
zithoek • rainforest junior suites (100 m²) met
halfopen aparte living en slaapkamer • alle
prachtige villa’s met plafondhoge ramen en veel
lichtinval, hebben een badkamer, ruime living
met eetgedeelte (zowel binnen als buiten),
slaapkamer en zonneterras met dagbed en privé
infinity zwembad van 20 m² • rainforest villas
(200 m²) gelegen in de regenwoud en ocean
front villas (200 m²) met prachtig zeezicht •
ruimere beach villas (280 m²) met groter privé
infinity zwembad (34 m²) en directe toegang tot
het strand • andere 2 & 3 slpk villa’s eveneens
mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf € 244
pp/nacht in kamer en ontbijt

The Datai Langkawi
star star star star star
The Datai Langkawi is een uniek en
luxueus resort, genesteld in een tien
miljoen jaar oud regenwoud, tegen een
achtergrond van beboste bergen. Het
ligt aan de Datai Bay met prachtige
strand dat behoort tot de ‘National
Geographic’s Top 10 Beaches in the
World’. U maakt er kennis met de jungle,
de vele ambachtelijke ervaringen en de
unieke fauna en flora. Het resort werd
recent volledig gerenoveerd en behoort
ongetwijfeld tot één van de meest
unieke resorts in Zuidoost-Azië en tot
de ‘Leading Hotels of the World’! De
Maleisische gastvrijheid en de service op
maat krijgt u er met een glimlach bij!
Grand Luxe • Droomstrand •
Moment met twee • Natuurdecor •
Fijnproevers • Wellness • Privézwembad
Hotelcode: HLGK002

• Langkawi

LIGGING • rustige en unieke ligging temidden
van een schitterend regenwoud • gelegen aan
het strand van Datai Bay • ca. 40 min. van de
luchthaven van Langkawi FACILITEITEN •
121 kamers, suites en villa’s • gratis wifi • ‘The
Atelier’ in het hoofdgebouw met traditionele
kunsten en ambachten • ‘The Garden’ thuisbasis
van een innovatief en duurzaam zero waste
biologisch voedselproductiesysteem • 1,5 km
lang idyllisch zandstrand • 2 zwembaden:
vernieuwde ‘Family Pool’ aan het strand en ‘The
Adult Pool’ (vanaf 16 jaar) • gratis ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad
en het strand • gratis parking • Tegen betaling:
• The Boutique RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant ‘The Dining Room’ of
‘The Beach Club’ • 4 à-la-carterestaurants: ‘The
Dining Room’ aan het zwembad met zicht over
het regenwoud (lunch: live cooking en à-la-carte,
diner: Europese en Aziatische gastronomische
keuken), bekroonde ‘The Gulai House’ in het
regenwoud (authentieke Maleisische keuken,
diner), schitterende overdekte en in de hoogte
gelegen ‘The Pavilion’ (Thaise keuken, diner)
en ‘The Beach Club’ (grill en zeevruchten,
lunch en diner) • ‘The Beach Bar’ cocktailbar
aan het strand • ‘The Lobby Lounge’ met lichte
maaltijden en snacks • destination dining •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
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• ‘The Health Club’: fitness, stoombad, sauna •
tennis (2 courts) • fietsen • watersportcentrum:
snorkelen, windsurfen, kayakken, stand-up
paddle, body board Tegen betaling: • ‘The Spa’ 5
spa villa’s, ‘Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien
Gonzalez’, yoga paviljoen, massages en
schoonheidsbehandelingen • diepzeevissen,
bootexcursies • unieke activiteiten: trektochten
en wandelingen in het regenwoud, kooklessen
• in de omgeving (ca. 5 min rijden): 18 holes
golfbaan ‘The Els Club Teluk Datai’ met
clubhouse en golfshop LOGIES • alle prachtig
gerenoveerde kamers in een authentieke en
elegante stijl met veel hout hebben een bad,
douche, haardroger, zithoek, telefoon, flatscreen
tv, Nespresso-apparaat, kluisje, minibar (€),
airconditioning, wifi en terras • de kamers liggen
verspreid in het hoofdgebouw (‘The Canopy
Collection’) met zicht over het regenwoud,
aan de rivier in de jungle (‘The Rainforest
Collection’) of aan het zandstrand (‘The Beach
Collection’) • Canopy deluxe, Canopy garden en
Canopy premium kamers (63 m²) en ruimere
Canopy suites (125 m²) • unieke Rainforest
villas en Rainforest premium villas (123 m²) en
Rainforest pool villas (175 m²), alle gebouwd op
palen temidden van het regenwoud • unieke 1
slpk beach villas (350 m²) PRIJS • vanaf € 318
pp/nacht in kamer en ontbijt

MALEISIË

MALEISIË
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One&Only Desaru Coast
star star star star star
One&Only Desaru Coast is het
nieuwste ultra luxueus resort van de
gerenommeerde One&Only keten in
Maleisië! Het resort geniet van een
unieke ligging aan de zuidoostkust
van Maleisië, op slechts 2u van de
luchthaven van Singapore Changi. De
bekroonde architect Kerry Hill, beroemd
om zijn obsessie voor rechte lijnen
en zijn niet aflatende respect voor de
natuur, bedacht het serene, prachtige
ontwerp en interieur van dit intieme
en exclusieve resort. U geniet hier van
de meest exclusieve voorzieningen: van
de eerste ‘Chenot Spa’ in Azië, riante
plunge pool suites, prachtige infinity
zwembaden, boeiende activiteiten in
‘Club One’ en ‘KidsOnly’ tot de trendy
‘Ember Beach Club’, een concept van de
Britse sterrenfchef Andrew Walsh!
Droomstrand • Design •
Butlerservice • Grand Luxe
Hotelcode: HJHB001

• Desaru Coast

LIGGING • genesteld aan de zuidoostkust van
Maleisië • prachtige ligging aan het strand •
ca. 2 u rijden van de luchthaven van Singapore
Changi • ca. 45 min rijden van Senai luchthaven
in Johor • ca. 4 u rijden van Kuala Lumpur
luchthaven FACILITEITEN • 44 suites en 1
villa • gratis wifi • host service • uitgestrekte
tropische tuinen (52 ha !) • 1,5 km lang idyllisch
zandstrand • schitterend 50 m lang infinity
zwembad • trendy ‘Ember Beach Club’ aan het
strand met prachtig zwembad (met eveneens
exclusieve privé cabanas, €), restaurant, bar
en live entertainment (met DJ’s, live-music,
filmvertoningen) • gratis ligbedden, handdoeken
en parasols aan het zwembad en het strand
• Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Ambara’
• 2 à-la-carterestaurants: prachtige ‘Ambara’
(mediterraans, lunch en diner), elegante en
intieme ‘Hoshi’ (hedendaagse Japanse keuken,
vanaf 12 jaar, diner), • ‘Ember Beach Club’
(Aziatisch geïnsipireerde bbq restaurant, lunch)
• ‘Dusky Monkey Bar’ (cocktailbar met hapjes
en afternoon tea) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness (Technogym)
met buitengedeelte en pilates studio • ‘Club One’:
tennis (3 courts) en padel (1 court), boogschieten,
teqball, basketbal, watersporten, silat Malayu
(traditionele Maleisische vechtsport) • fietsen,
natuurwandelingen met gids Tegen betaling:
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• exclusieve ‘Chenot Spa’: koud dompelbad,
stoombad, relaxatie paviljoen, massages en
schoonheidsbehandelingen • kapsalon en
‘Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien Gonzalez’
• in de omgeving: golf ‘The Els Club’ (met
27 holes ‘Valley’ en 18 holes ‘Ocean Course’)
op ca. 5 min KINDEREN • Gratis: ‘KidsOnly’
(4 t/m 11 jaar) en ‘One Tribe’ (12 t/m 17 jaar)
met talloze activiteiten Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle uiterst ruime suites in
een warme, hedendaagse en strakke stijl met
veel ruimte binnen en buiten hebben een
luxueuze badkamer (alleenstaand bad, douche,
haardroger), zithoeken, telefoon, flatscreen
tv, Nespresso-apparaat, kluisje, minibar (€),
airconditioning, wifi en mooi buitengedeelte met
terras, dagbed en privé plunge pool of zwembad
• rainforest junior suites (105 m²) gelegen in de
tuin, ocean junior suites (105 m²) op de tweede
lijn gelegen met zeezicht en ocean front junior
suites (105 m²) met directe toegang tot de tuin
en het strand • rainforest grand pool suites
(300 m²) met aparte kamer en salon, gelegen in
de tuin met 17 m lang privé zwembad en plunge
pool • ocean grand suites (210 m²) met aparte
slaapkamer en ruime living en directe toegang
tot de tuin en het strand • exclusieve ‘Villa One’
met 4 slpk. met 27 m lang privé zwembad en
directe toegang tot de tuin en het strand PRIJS •
vanaf € 446 pp/nacht in kamer en ontbijt
MALEISIË

CHINA
VIETNAM

Hanoi

LAOS

Vietnam

Da Nang
Hoi An
Quang Nam

Vietnam is een land van adembenemende natuurlijke schoonheid
en culturele complexiteit, van dynamische megasteden en
bergstamdorpen, en is zowel exotisch als meeslepend.

CAMBODJA

ZUID-CHINESE
ZEE
Ninh Van Bay
Nha Trang

Mui Ne
Ho Chi Minh
Con Dao

Onze tips
De prachtige oude haven van Vietnam,
kosmopolitisch Hoi An, barst van de
gastronomische restaurants, hippe bars en
cafés, eigenzinnige boetieks en deskundige
kleermakers. Dompel u onder in de
geschiedenis in de doolhofachtige steegjes.

Ooit een hel op aarde voor politieke
gevangenen, is Con Dao nu een hemelse
bestemming met afgelegen stranden,
ongerepte duikplekken en regenwouden.

Halong Bay’s verbluffende combinatie van
kalksteenpieken met karst en glinsterende zee
is een van de belangrijkste trekpleisters van
Vietnam. Met meer dan 2000 verschillende
eilanden is er genoeg prachtig landschap om
u heen.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (nog minstens 6 maand geldig na terugkeer met nog 2 blanco pagina’s).
Verplicht visum voor Vietnam aan te vragen via de website https://evisa.immigration.gov.vn/. • WANNEER BEZOEKEN Het regenseizoen begint en
eindigt in het noorden (maart t/m september) eerder dan in het zuiden (mei t/m oktober). In december t/m februari is dan ook de beste reistijd.
Bovendien is de temperatuur en luchtvochtigheid dan relatief laag en dat is iets om rekening mee te houden. • VLIEGTIJD Ca. 13u • TIJDSVERSCHIL 6u
(winter) en 5u (zomer) later dan in België • MUNT Vietnamese Dong: 10.000 VND = ca. € 0,42 (aug. ‘22). VND kunnen niet bij een Belgische bank
aangekocht worden. Het is mogelijk om in Vietnam vreemd geld om te wisselen in Vietnamese Dong. • HEALTH & SAFETY Er is er laag malariarisico
in het grootste deel van het land. We raden muggenwerende maatregelen aan van de schemer tot de ochtend.
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De verborgen charmes van Vietnam
Unieke ervaring
Stalletjes met dampende noedelsoep. Brommers die kriskras door de straten
scheuren. Fabelachtige cultuur, schilderachtige natuur en authentieke gastvrijheid.
In Vietnam komt u ogen, oren en smaakpapillen tekort. Wij gidsen u acht dagen lang
van het ene hoogtepunt naar het andere.

Dag 1: Hanoi
U arriveert in Hanoi, waar u meteen kennismaakt met de stad. Na een dagje
sightseeing sluit u af in het waterpoppentheater.

Dag 2: Hanoi – Halong Bay
Van Hanoi rijdt u naar Halong voor een cruise in de gelijknamige baai, een
meesterwerk van moeder natuur met kalkstenen eilandjes die oprijzen uit de zee.
Orgelpunt is de zonsondergang die u vanaf het dek aanschouwt.

Dag 3: Halong Bay – Hanoi – Hué
Na een overnachting op het schip geniet u nog een deel van de ochtend na in Halong
Bay. Daarna vertrekt u via Hanoi naar de keizerlijke stad Hué.

Dag 4: Hué
Na het ontbijt stapt u aan boord van een drakenboot om de Parfumrivier af te varen.
U houdt halt aan de lokale markt Dong Ba en bezoekt het voormalige paleis en de
keizerlijke graven.

Dag 5: Hué – Hoi An
Via de prachtige Hai Van Pass, beter bekend als de wolkenpas, rijdt u naar Hoi An.
Zodra u aankomt in Hoi An, gaat u op ontdekking langs de kanalen en pittoreske
straatjes van de meest sfeervolle stad van Vietnam.

Dag 6: Hoi An – Da Nang – Ho Chi Minh
In Da Nang neemt u het vliegtuig naar Ho Chi Minh City, een moderne metropool
met duidelijke invloeden van de Amerikaanse en Franse cultuur. Op het programma:
het Herenigingspaleis, de Notre Dame-kathedraal en een wandeling langs de
kleurrijke markt van Ben Thanh.

Dag 7: Ho Chi Minh – Ben Tre – Ho Chi Minh
Na het ontbijt rijdt u richting Ben Tre om de Mekong Delta te ontdekken. Vanuit het
lokale dorpje Huu Dinh vaart u met een Mangoboot langs de eindeloze kanalen en
waterweggetjes. U krijgt er een prachtig beeld van hoe de lokale bevolking er leeft.

Dag 8: Ho Chi Minh
Uw laatste dag is een rustige. Na het ontbijt kunt u even recupereren, tot u wordt
opgepikt richting de luchthaven
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Six Senses Con Dao
star star star star star
Six Senses Con Dao is een exclusief
eilandresort te midden van het
ongerepte nationaal zeereservaat in de
Vietnamse archipel van Con Dao. Een
gouden zandstrand, rivieren en duinen,
tropische vegetatie en indrukwekkende
bergen vormen het decor. De prachtige
eco-chique villa’s, geïnspireerd door de
traditionele vissersdorpjes, hebben alle
een privé infinity pool met onbelemmerd
zicht op zee en liggen direct of nabij
het 2 km lange gouden zandstrand. Van
april tot oktober, het broedseizoen van de
schildpadden, kan u de schildpadnesten
van dichtbij bewonderen. Een uniek
resort in een al even uniek kader!
Villa • Privézwembad • Natuurdecor •
Excellente service • Butlerservice
Hotelcode: HSGN001

VIETNAM

• Con Dao

LIGGING • idyllische ligging op het prachtige
eiland Con Dao • direct aan een prachtig 2 km
lang zandstrand • ca. 45 min. vliegen vanuit Ho
Chi Minh City • ca. 2u vliegen vanuit Ha Noi •
ca. 10 min. van de luchthaven van Con Dao
FACILITEITEN • 50 pool villa’s • gratis wifi •
‘Guest Experience Maker’ butlerservice • eigen
boerderij en moestuin • ruim lagunezwembad
• gratis ligbedden, handdoeken en parasols aan
zwembad en strand • Tegen betaling: • boetiek •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in ‘By The Beach Restaurant’ • 2
à-la-carterestaurants: ‘By The Beach Restaurant’
met prachtig terras aan het strand (hedendaagse
keuken, lunch en diner) en ‘Vietnamese By The
Market’ (authentieke Vietnamese keuken, diner)
• ‘Eat Lab’ delishop met tapas en homemade
ijs • ‘Elephant Bar’ en ‘Splash Bar’ aan het
zwembad, beiden met lichte maaltijden (lunch)
• destination dining • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • fietsen
• snorkelen, kayakken, stand-up paddle Tegen
betaling: • ‘Six Senses Spa’: 3 treatment rooms, yogaen meditatiepaviljoen, traditionele Vietnamese
massages en schoonheidsbehandelingen •
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yoga • talloze excursies en experiences (o.a.
jungle cinema, floating ontbijt, romantische
cruises, trektochten, kooklessen, snorkeltrips)
KINDEREN • Gratis: • ‘Grow with Six Senses’
programma voor kinderen 4 t/m 11 jaar
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
hedendaagse en prachtige eco villa’s hebben
een schitterende badkamer (bad, buitendouche,
haardroger), telefoon, flatscreen tv, Bose sound
system, kluisje, minibar (€), wijnkoelkast (€),
espresso-apparaat, airconditioning, wifi en ruim
zonneterras met privé infinity zwembad • ocean
view duplex pool villas (194 m²) met op de eerste
verdieping een ruime slaapkamer en balkon
met panoramisch zeezicht en op het gelijkvloers
een ruime badkamer, living en zonneterras,
vlakbij het strand gelegen • ocean front duplex
pool villas (194 m²) zijn identiek maar hebben
een directe toegang tot het strand • ocean front
deluxe pool villas (150 m²) op één niveau met
directe toegang tot het strand • unieke 3 slpk
ocean view of ocean front pool villas (542 m²)
en 4 slpk ocean view of ocean front pool villas
(671 m²) eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS •
vanaf € 437 pp/nacht in kamer en ontbijt

Six Senses Ninh Van Bay
star star star star star
Het exclusieve eco-chique Six Senses
Ninh Van Bay ligt aan een schitterende
baai met gouden zandstrand met
indrukwekkende rotsformaties en
omgeven door het majestueuze gebergte.
Het is het ideale toevluchtsoord voor
zowel families als koppels en u geniet
hier de ultieme rust en privacy in één
van de riante pool villa’s, gelegen tegen
de heuvelflank, aan het strand of tussen
de unieke rotsformaties direct aan zee.
In de uitstekende Six Senses Spa geniet
u van talloze Vietnamese behandelingen
en yoga sessies.
Excellente service • Privézwembad •
Natuurdecor • Moment met twee •
Familie • Butlerservice
Hotelcode: HCXR001

• Ninh Van Bay

LIGGING • idyllische ligging in een afgelegen
privébaai omringd door bergen • resort is
alleen via het water bereikbaar • direct aan
een prachtig zandstrand • ca. 55 km (60 min.)
van de luchthaven van Cam Ranh gevolgd
door een speedboattransfer van ca. 20 min.
FACILITEITEN • 62 pool villa’s • wifi in het hele
hotel • ‘Guest Experience Maker’ butlerservice •
‘Library’ met ruim aanbod aan boeken, muziek
en films • mooi zwembad • prachtig huisrif
en strand met indrukwekkende rotsformaties
• gratis ligbedden, handdoeken en parasols
aan zwembad en het strand • Tegen betaling: •
wasserijservice • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Dining by
the Bay’ • 3 à-la-carterestaurants: ‘Dining by the
Bay’ op twee niveaus met mooi terras en prachtig
zeezicht (internationaal fusion en lokale keuken,
lunch en diner), intieme ‘Dining by the Rocks’
in de hoogte gelegen met uniek terras en zicht
(hedendaagse fusion keuken, diner) en ‘Dining
by the Pool’ aan het hoofdzwembad en zicht
over de baai (internationaal en Vietnamees,
lunch) • ‘Drinks by the Bay’ met daybeds en
‘Drinks by the Beach’ aan het strand (met
eveneens filmvertoningen) • destination dining
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • tennis (1 court) • badminton,
beachvolleybal, petanque • fietsen • snorkelen,
kayakken • filmavond in openlucht Tegen betaling:
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• unieke ‘Six Senses Spa’: 7 treatment rooms,
hamam, sauna, yoga- en meditatiepaviljoen,
traditionele
Vietnamese
massages
en
schoonheidsbehandelingen • yoga • duikcentrum,
waterski • talloze excursies en experiences (o.a.
island hopping, floating ontbijt, romantische
cruises, trektochten, kooklessen, snorkeltrips)
KINDEREN • Gratis: • kids club ‘Vooc Village’
(4 t/m 11 jaar) met ruim aanbod aan activiteiten
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle
prachtige eco villa’s met veel hout en natuurlijke
materialen hebben een schitterende badkamer
(bad, binnen- en buitendouche, haardroger),
living, aparte slaapkamer, eigen fietsen, telefoon,
flatscreen tv, dvd-speler, kluisje, minibar (€),
wijnkoelkast (€), thee-en koffiefaciliteiten,
airconditioning, wifi en ruim zonneterras met
eetgedeelte, ligstoelen en privé plunge pool •
hill top pool villas (158 m²) tegen de heuvelflank
aangebouwd met panoramisch zicht • beachfront
pool villas (176 m²) op twee niveaus met tuin
en directe toegang tot het strand • unieke rock
pool villas (187 m²) omgeven door de rotsen
vlak aan zee • unieke water pool villas (154 m²)
tussen de rotsen en het dichtst aan zee gelegen
met sunset view • 2-bedroom family beach pool
villas (207 m²) en 2-bedroom hill top pool villas
(267 m²) tegen de heuvelflank aangebouwd
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 504 pp/nacht in kamer en ontbijt
VIETNAM

Four Seasons Resort Hoi An (The Nam Hai)
star star star star star
Dit exclusieve Four Seasons Resort
geniet van een idyllische ligging aan één
van de mooiste stranden van Vietnam
en ligt aan de cultureel rijke centrale
kust van Vietnam met 3 buitengewone
sites (UNESCO Wereldergoed) binnen
handbereik! Kuier door de met lantaarns
verlichte straten en ambachtelijke
ateliers van het betoverende Hoi An,
bewonder het met tempels bezaaide
heiligdom van My Son of de citadel van
de keizerlijke stad Hue met torenhoge
pagode. De 1 slpk pool villa’s van 250 m²
zijn werkelijk schitterend en uiterst
elegant ingericht met riante binnen-en
buitenruimte. Een echte aanrader!
Grand Luxe • Villa • Watersport •
Privézwembad • Excellente service •
Fijnproevers
Hotelcode: HDAD002

VIETNAM

• Hoi An

LIGGING • rustig gelegen aan een prachtig
zandstrand van 1 km lang • ca. 7,5 km van
de oude stad van Hoi An • ca. 23 km van de
luchthaven van Da Nang FACILITEITEN •
100 villa’s • resort bestaande uit grote tuin met
villa’s verspreid over het uitgestrekte domein
(35 ha) • wifi in het hele hotel • 3 schitterende
infinity zwembaden: familiaal (verwarmbaar)
zwembad, lap pool en rustig adults-only
zwembad • gratis ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan zwembad en strand • gratis
parking • Tegen betaling: • boetiek • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant ‘Café Nam Hai’ • 2 mooie à-lacarterestaurants: ‘Café Nam Hai’ (hedendaagse
Europese keuken en Indisch, diner) en ‘Lá Sen’
(Vietnamese en Aziatische keuken, lunch en
diner) • ‘The Bar’ met cocktails en hapjes en
‘Beach Bar’ met Vietnamese snacks en Aziatische
tapas • destination dining • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • ‘The Health Club’:
fitness, sauna, stoombad en yoga deck • tennis
(4 courts) • badminton, basketbal, tafeltennis,
biljart • fietsen • watersporten: kayakken,
bodyboard en windsurfen Tegen betaling: •
prachtige ‘The Heart of the Earth Spa’: 8 drijvende
treatment rooms op een lotusvijver, massages
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en schoonheidsbehandelingen • ‘The Nam Hai
Cooking Academy’ met kooklessen en eigen
moestuinen • talloze excursies en bootexcursies
• in de omgeving: 18-holes ‘Montgomerie Links’
en ‘The Dunes at Danang Golf’ (ca. 15 min)
KINDEREN • Gratis: • ‘Chuon Chuon Kids Club’
(4 t/m 11 jaar) met zwembad en talloze activiteiten
Tegen betaling: • babysitservice LOGIES • alle uiterst
ruime villa’s in een authentieke en elegante stijl
hebben een schitterende badkamer (bad, binnenen buitendouche, haardroger), ruime zithoek,
telefoon, flatscreen tv, Bose sound system,
dvd-speler (op aanvraag), espresso-apparaat,
kluisje, minibar (€), thee-en koffiefaciliteiten,
airconditioning, wifi en terras met dagbed •
1 slpk villas (80 m²) met privé tuin en tuinzicht,
1 slpk ocean-view villas (80 m²) met zeezicht
en 1 slpk beachfront villas (80 m²) met toegang
tot het strand • family villas (104 m²) met extra
aparte kinderkamer (met douche) en tuinzicht •
1 slpk pool villas (250 m²) met binnentuin met
lotusvijver, ruime living, aparte slaapkamer met
bad, badkamer met binnen-en buitendouche en
ruim terras met tuin en privé zwembad • 2 slpk
pool villas (400 m²) en andere 3, 4 en 5 slpk pool
villa’s eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS •
vanaf € 501 pp/nacht in kamer en ontbijt

Amanoi
star star star star star
Hotel Amanoi van de gerenommeerde
Aman keten behoort tot de absolute
tophotels van Vietnam! De ligging is
werkelijk uniek: middenin het groene
kader van een uitgesterkt ongerept
beschermd nationaal park langs de
schitterende baai met magische kleuren
Vinh Hy Bay, aan de ‘geheime’ zuidcentrale kust van Vietnam. Vinh Hy
Bay is onderdeel van het door UNESCO
beschermde gebied met meer dan
300 soorten zeldzaam koraal. Kom
tot rust aan de ‘Beach Club’ of in de
exclusive ‘Aman Spa’, gelegen aan het
met lotussen gevulde meer met een
drijvend yogapaviljoen. Amanoi betekent
‘plaats van vrede’ en is het ultieme
toevluchtsoord voor mensen op zoek
naar exclusiviteit, ultieme rust en privacy.
Grand Luxe • Authentiek •
Kleinschalig • Moment met twee
Hotelcode: HCRX003

• Vinh Hy Bay

LIGGING • schitterende ligging aan het Núi
Chúa National Park • direct aan een baai
gelegen omgeven door unieke rotsformaties
• ca. 75 min. van de luchthaven van Cam Ranh
FACILITEITEN • 33 pavilions en villa’s, 11
residences en 2 wellness pool villa’s • gratis wifi •
schitterend infinity zwembad (140 m²) • prachtige
‘Beach Club’ aan de baai met lounge, bar en ruim
zwembad (400 m²) • gratis ligbedden, handdoeken
en parasols aan zwembad en het strand • gratis
parking • Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS
EN BARS • à la carte ontbijt in ‘Main Restaurant
& Terrace’ • prachtig à-la-carterestaurant ‘Main
Restaurant & Terrace’, centraal gelegen in Central
Pavilion, met mooi terras en seizoensgebonden
keuken en Vietnamese specialiteiten (lunch en
diner) • ‘Beach Club’ met vis van de dag op de
kaart (lunch) • ‘Bar’ aan het Central Pavilion met
zicht over de heuvels met selectie dranken en
snacks • ‘Rock Studio’ omgeven door de unieke
rotsformaties voor o.a. privé diner en ‘Chef’s
Table’ • dagelijkse (gratis!) afternoon tea in
‘Main Restaurant & Terrace’ met lokale desserts,
Vietnamese thee en koffie • 24/7 private dining
service SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
prachtige fitness met veel lichtinval (met yoga
paviljoen en pilates studio) • groepslessen yoga en
pilates • tennis (2 courts) • snorkelen, kayakken,
hobie cat zeilen, stand-up paddle, windsurfen
Tegen betaling: • gelauwerde ‘Aman Spa’: 5
185

treatment suites, 2 hydrotherapie suites (met
jacuzzi en plonsbad), traditionele Vietnamese
massages en schoonheidsbehandelingen •
talloze excursies (o.a. trektochten, fietstochten
naar een lokaal dorp en wandelingen in het
Nationaal Park) KINDEREN • Gratis: • uitgebreid
aanbod activiteiten voor kinderen (4 t/m 11 jaar)
met o.a. vissen en movie nights Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle uiterst elegante en
exclusieve villa’s met vele natuurlijke materialen
en traditionele Vietnamese accenten hebben een
schitterende badkamer (verzonken bad, douche,
haardroger), ruime zithoek, telefoon, flatscreen tv,
Bose sound system, kluisje, minibar (€), espressoapparaat, airconditioning, wifi (gratis) en mooi
terras • lake pavilions (95 m²) rondom het meer,
mountain pavilions (95 m²) met zicht over het
nationaal park en ocean pavilions (95 m²) met
zeezicht • mountain pool villas (125 m²) en ocean
pool villas (125 m²) met prachtig privé infinity
zwembad (van 36 m²) • Amanoi ocean pool villas
(270 m²) met prachtig privé infinity zwembad
(van 42 m²) en spectaculair zicht over de baai •
wellness pool villas (172 m²) met privé hamam
of Aman Banya, jacuzzi, plonsbad en dubbele
treatment kamer en prachtig privé infinity
zwembad (van 39 m²) en meer- of bergzicht •
talloze andere residences (1 t/m 5 slaapkamers,
400-1000 m²) eveneens mogelijk op aanvraag
PRIJS • vanaf € 496 pp/nacht in kamer en ontbijt
VIETNAM

TIA Wellness Resort
star star star star star
Ontspanning, rust en een uniek
wellnessconcept. Dat staat u te wachten
in dit heerlijke all-inclusive sparesort
aan My Khe Beach, één van de mooiste
stranden van Vietnam. Het bestaat
uit moderne en ruime poolvilla’s met
een tuin, terras en privézwembad.
Verder staat hier alles in het teken
van uw gezondheid en welzijn. Het
wellnesscentrum is uitgerust met
maar liefst 22 behandelkamers en er
is zelfs een mini spa voor kinderen.
Bovendien kunt u dagelijks genieten van
twee spabehandelingen die standaard
inbegrepen zijn in uw verblijf. Daarnaast
serveert het hotel een all-day breakfast: u
kunt ontbijten op elk tijdstip van de dag
en op elke plek in het resort.

LIGGING • aan het mooie zandstrand van My Khe
Beach te midden een tropische tuin • ca. 20 min.
van het oude stadscentrum van Hoi An • ca. 8 km
van de luchthaven Da Nang FACILITEITEN • 87
villa’s met privézwembad • wifi in het hele hotel •
infinity zwembad met zicht op de oceaan • gratis
ligbedden, matrasjes en parasols aan zwembad
en strand • shuttleservice naar Hoi An • Tegen
betaling: • wasserijservice • wellness boetiek
RESTAURANTS EN BARS • all day breakfast
concept : neem waar en wanneer u het wenst
uw ontbijt, in een restaurant of uw villa • 3 à
la carte restaurants: ‘The Dining Room’ (lokaal
geïnspireerde wellnesskeuken, ontbijtbuffet
en diner à la carte), ‘The Ocean Bistro’ (lichte
maaltijden, salades, vis van de dag, à la carte
ontbijt, lunch en diner), ‘The Art Lounge’ (à
la carte ontbijt, lunch en diner) • bar ‘The Art
Lounge’ voor Vietnamese koffie, wellness lattes
overdag, in de avond intieme lounge bar met
biologische wijn, heerlijke cocktails en mocktails
met vers fruit • roomservice SPORT EN

Droomstrand • Privézwembad •
Villa • Wellness
Hotelcode: HDAD003

VIETNAM

• Da Nang
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ONTSPANNING • Gratis: • ‘Tia Wellness Center’:
22 behandelingskamers, sauna, stoombad,
zwembad met waterval, 2 spabehandelingen
per dag (totaal 80 min.) en wellnessactiviteiten
in groep inbegrepen • fitness, yoga studio
• niet-gemotoriseerde watersporten Tegen
betaling: • kooklessen • in de omgeving: duiken,
boottochten, golf, casino, gemotoriseerde
watersporten KINDEREN • Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle prachtige villa’s
met hedendaags design hebben een terras met
privézwembad van 13 m² en beschikken over
bad, douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv,
wifi, open salon, wellness minibar, koffie en
theezetfaciliteiten, kluisje, airconditioning en
terras • 1-bedroom Pool Villas (50-60 m²) met
kingsize bed of 2 aparte bedden • 2-bedroom Pool
Villas (110 m²) met groter terras • 2-bedroom
Ocean Front Villa (190m²) en 3-bedroom Ocean
Front Villas (190 m²) met privétuin die uitkijkt
op zee en groter zwembad (70 m²) PRIJS • vanaf
€ 304 pp/nacht in kamer en ontbijt

THAILAND

LAOS

Angkor Wat
Siep Reap

Cambodja

CAMBODJA

Battambang

Cambodja staat voor cultuur. De hoofdstad Siem Reap telt
ontelbare culturele schatten en tempels en vormt hét hoogtepunt
van uw reis door Cambodja! Angkor Wat, ongetwijfeld dé
belangrijkste en meest indrukwekkende tempel, is de nationale
trots en het nationale symbool.

Phnom Penh

VIETNAM

Takeo

Onze tips
Een verblijf in het exclusieve hotel Amansara,
op slechts 10 min van Angkor Wat! Geniet van
een geprivilegieerde toegang met Engelstalige
gids tot Angkor Wat.

Het unieke Tonle Sap meer, op slechts
5 km van Siem Reap, kent de hoogste
visdichtheid per km² ter wereld. Ontdek er
de vele drijvende dorpen, zeldzame vogels en
beschermde mangrovebossen.

Een strandvakantie in Sinahoukville met een
verblijf op het tropische en paradijselijke
hoteleiland Six Senses Krabey Island,
op slechts 10 min per speedboot van het
vasteland.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort (minstens 6 maanden geldig vanaf de datum van aankomst) en visum, online te reserveren op:
https://www.evisa.gov.kh • WANNEER BEZOEKEN november-maart • VLIEGTIJD ca. 14u • TIJDSVERSCHIL 5u later (zomer) en 6u later (winter) dan
in België • MUNT Cambodjaanse Riel: 1000 KHR = € 0,24 (juli ’22)
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Cruisen in luxe op de Mekong
Unieke ervaring
Dé ultieme manier om de Mekong rivier te beleven,

Mekong verkennen, dan staat de fiets voor u ter

is aan boord van het luxueuze ‘Aqua Mekong’

beschikking. Overnachten doet u in één van de 20

rivierschip. Deze riviercruise vaart op en neer

ruime suites voorzien van alle moderne comfort die

tussen de Mekong rivier in Cambodja en de Mekong

een prachtig zicht op de rivier bieden. Aan boord

Delta in Vietnam en is een unieke manier om de

geen tijd voor verveling. U wordt er culinair in de

geschiedenis en diverse culturen van het Mekong

watten gelegd met een heerlijk menu, samengesteld

leven te ontdekken. Afhankelijk van de vaarroute

door een bekroonde chef. Ontspannen doet u met

van drie, vier of zeven nachten, scheept u in te Phom

een verkwikkende Khmer massage in de spa van

Penh of Siem Reap. Met een ervaren riviergids

het schip of met een cocktail in de hand op het

ontdekt u lokale dorpjes, drijvende markten en

Observation Deck. Een niet te missen avontuur dat

oude boeddhistische kloosters. Houdt u het liever

ook met vertrek vanuit Ho Chi Minh City in Vietnam

sportief en wilt u de pittoreske oevers van de

mogelijk is!
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Amansara
star star star star star
Amansara is een uiterst exclusief hotel
met een unieke en geprivilegieerde
ligging op slechts 10 min. van de ingang
van UNESCO’s Werelderfgoed ‘Angkor
Wat’. Het resort ontleent zijn naam
aan twee Sanskriet-afgeleide woorden:
‘aman’ (vrede) en ‘apsara’ (de ‘hemelse
nimfen’ uit de oude Hindoe mythologie).
Het voormalige gastenverblijf van
koning Norodom Sihanouk omvat nu
24 unieke suites en uitgestrekte tuinen.
Op maat gemaakte remorks (‘riksja’s’)
en vintage jeeps brengen u en uw privé
gids naar ‘Angkor Wat’ voor unieke
tempelrondleidingen en culturele
wandelingen!
Grand Luxe • Kleinschallig • City •
Cultuur • tuin

• Siem Reap

LIGGING • rustige ligging aan de rand van Siem
Reap • ca. 10 min. van Angkor Wat • ca. 15 min. van
de luchthaven van Siem Reap FACILITEITEN • 24
suites • gratis wifi • bibliotheek met ruime keuze
aan boeken, magazines en gezelschapsspelen •
centraalgelegen 17 m lang zwembad omgeven
door alcoves en zonneterrassen • rustig
gelegen 25 m lang zwembad • gratis ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad • gratis
parking • Tegen betaling: • boetiek (met o.a. juwelen
en kunst) RESTAURANTS EN BARS • ontbijt in
‘The Dining Room’ • à-la-carterestaurant ‘The
Dining Room’ met een 7m hoog plafond en twee
schaduwrijke pergola’s; met Khmer keuken met
verse en seizoensgebonden ingrediënten (lunch
en diner), inclusief een wijn-en kaaskelder met
lounge (patisserie en lokale delicatessen) • ‘Roof
Terrace’ met cocktails en eveneens mogelijk
voor privé diners • ‘Khmer Village House’: een
traditioneel huis op een exclusieve en rustieke
privé locatie in het Angkor Archeologisch

Park: ontbijt en kaarslichtdiners (exclusief voor
Amansara gasten) • in villa dining SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness studio
(Technogym) • fietsen Tegen betaling: • ‘Aman
Spa’ met zicht over de vijver: 4 treatment rooms,
massages en schoonheidsbehandelingen •
kooklessen in ‘Khmer Village House’ • diverse
excursies naar de Angkor tempels en platteland
en privé cruise naar Tonlé Sap LOGIES • alle
ruime en open-plan suites met een mix van
donker hout en zandkleurige accenten hebben
een badkamer (alleenstaand bad, haardroger),
ruime zithoek, telefoon, flatscreen tv, Bose
sound system, espresso-apparaat, kluisje,
minibar (€), airconditioning, wifi (gratis) en
privé patio • suites (75 m²) met kleine privé patio
• courtyard suites (100 m²) met ruime privé patio
met dagbed en eetgedeelte • pool suites (141 m²)
met ruime privé patio met dagbed, eetgedeelte
en privé zwembad (25 m²) PRIJS • vanaf € 880
pp/nacht in kamer en ontbijt

Hotelcode: HREP001
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CAMBODJA

Zannier Hotels Phum Baitang
star star star star star
Verborgen tussen het pittoreske
platteland van Cambodja, het
bruisende Siem Reap en het UNESCO
Werelderfgoed van het oude Angkor
Wat, ligt Zannier Hotels Phum Baitang.
Als u de groene zee van rijstvelden,
naar citroengras geurende weiden en
rijen kokospalmen betreedt, wordt de
betekenis achter de naam van het resort,
‘groen dorp’, duidelijk. Een authentieke
100 jaar oude Cambodjaanse boerderij
is een eerbetoon aan de koloniale
geschiedenis van Cambodja. Verken de
1000 jaar oude spirituele en historische
pracht van Angkor Wat. Vaar over de
drijvende huizen van Tonlé Sap. Het
hotel ontving in april 2022 het ‘Green
Globe’ certificaat, als erkenning voor de
inzet voor o.a. duurzaam beheer. Een
echte aanrader!

LIGGING • schitterende ligging temidden van
prachtige tuinen en rijstvelden • ca. 12 km van
Angkor Wat • ca. 10 km van de luchthaven van
Siem Reap FACILITEITEN • 45 villa’s op palen
• gratis wifi • eigen moestuin • mooie tuinen
en rijstvelden • prachtig 50 m lang infinity
zwembad • gratis ligbedden, handdoeken en
parasols aan het zwembad • gratis parking •
Tegen betaling: • boetiek RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in het restaurant ‘Bay
Phsar’ • 2 à-la-carterestaurants: ‘Bay Phsar’ met
zicht over de tuinen en rijstvelden (authentieke
Cambodjaanse keuken, lunch en diner) en ‘Hang
Bay’ (gastronomische Khmer keuken, diner) •
mooie overdekte ‘Pool Bar’ met lichte maaltijden
(lunch) • ‘The Sunset Lounge’ met terras (met
o.a. cocktails, likeuren en premium sigaren)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • fietsen Tegen betaling: • ‘Spa

Authentiek • Cultuur • Moment met twee •
Natuurdecor • Villa
Hotelcode: HREP002

CAMBODJA

• Siem Reap
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Temple’: 7 treatment kamers, sauna, stoombad,
relaxatieruimte, yoga paviljoen, massages
en schoonheidsbehandelingen • kooklessen
• talloze excursies (o.a. naar de tempels van
Angkor Wat) KINDEREN • Gratis: • kids club
(4 t/m 11 jaar) met activiteiten Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle ruime, schitterende
en authentieke villa’s op palen, geïnspireerd door
de traditionele houten Khmer woningen, hebben
een mooie badkamer (alleenstaand bad, douche,
haardroger), zithoek, telefoon, flatscreen tv met
sound system, Nespresso-apparaat, kluisje,
minibar (€), airconditioning, wifi en terras
• terrace villas (60 m²) met mooi overdekte
terras van 20 m² met zicht over de tuinen en
rijstvelden • pool villas (72 m²) met privé tuin
met privé zwembad (20 m²), ligstoelen, dagbed
en eetgedeelte PRIJS • vanaf € 196 pp/nacht in
kamer en ontbijt

Six Senses Krabey Island
star star star star star
Het exclusieve en hedendaagse Six
Senses Krabey Island ligt prachtig
genesteld op een privé eiland in een
weelderig junglelandschap met een
rotsachtige kustlijn. De 40 hedendaagse
pool villa’s zijn uiterst ruim en staan
garant voor privacy en ultieme rust! De
uitgestrekte ‘Six Senses Spa’, op de top
van het eiland, biedt een breed scala aan
holistische programma’s met inbegrip
van ‘Six Senses Integrated Wellness’
programma. Voor een uniek en
exclusief verblijf in dit gerenommeerd
Six Senses resort!
Butlerservice • Droomstrand •
Excellente service • Villa • Privézwembad
Hotelcode: HKOS001

• Krabey Island

LIGGING • idyllische ligging op privé eiland •
ca. 10 min. naar de jetty van de luchthaven van
Sihanoukville • ca. 15 min. per speedboat van
de jetty naar Krabey Island FACILITEITEN • 40
pool villas • gratis wifi • 24u/24 ‘GEM’ (Guest
Experience Maker) butlerservice • ‘Cinema
Paradiso’ met filmvertoningen onder de sterren
• bibliotheek met ruime keuze aan boeken
en magazines • intiem en kleinschalig privé
zandstrand • prachtig en lang infinity zwembad
• gratis ligbedden, handdoeken en parasols
aan het zwembad • Tegen betaling: • boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
‘Aha Restaurant’ • 2 à-la-carterestaurants: ‘Aha
Restaurant’ (met focus op seizoensgebonden
en natuurlijke producten met Aziatische en
westerse touch, lunch en diner) en intieme
‘Tree Restaurant’ (met seizoensgebonden
menu geïnspireerd op mediterrane, Aziatische
en Khmer keuken, diner) • ‘Sunset Bar’ in
openlucht op verschillende niveaus met
prachtig zeezicht, ‘Double-Dip Hangout’
naast het zwembad met lichte maaltijden en
homemade ijs en sorbet • destination dining
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • mooie fitness en ‘island fitness circuit’
• groepslessen yoga • fietsen • ‘Experience
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Center’ met o.a. snorkelen, kayakken, stand-up
paddle Tegen betaling: • exclusieve ‘Six Senses Spa’
(2000 m²): single en double treatment rooms,
meditatiegrot, ‘The Alchemy Bar’ en massages
en schoonheidsbehandelingen • rooftop yoga
paviljoen • kooklessen • talloze bootexcursies
KINDEREN • Gratis: • ‘The Nest’ kids club (4 t/m
11 jaar) met talloze activiteiten Tegen betaling: •
babysitservice LOGIES • alle schitterende pool
villa’s in hedendaagse stijl met vele natuurlijke
materialen hebben een ruime badkamer
(verzonken bad, douche, haardroger), yoga mat,
zithoek (ocean pool villas) en ruime aparte living
(vanaf pool villas suites), telefoon, flatscreen tv,
Bluetooth speaker, espresso-apparaat, kluisje,
minibar (€), espresso-apparaat, airconditioning,
wifi (gratis) en ruim terras met privé infinity
plunge pool • ocean pool villas (77 m², enkel
met douche) en sunset zeezicht • hideaway pool
villa suites (120 m²) omgeven door tropische
vegetatie • ocean pool villa suites (120 m²) met
sunset zeezicht • oceanfront pool villa suites
(120 m²) gelegen aan de eerste lijn aan zee • 2
slpk oceanfront pool villas (200 m²) op twee
niveaus (duplex) met ruime living (binnen- en
buitengedeelte), 2 badkamers en 2 slaapkamer
en vlak aan zee gelegen PRIJS • prijs op aanvraag

CAMBODJA

Shinta Mani Wild
star star star star star
Dit eco verblijf van de ‘Bensley
Collection’ is ontworpen als een luxueus
tentenkamp in de ongerepte jungle.
Het is gevestigd in een stuk beschermd
regenwoud van 865 hectare en draagt
maximaal bij aan het behoud van het
natuurgebied. U verblijft er in een
enorme tent met uniek karakter op basis
van all inclusive, maar daarvoor krijgt
u wel heel wat terug. Alle activiteiten
zijn inbegrepen: u vraagt gewoon aan
uw adventure butler om een activiteit
samen te stellen op maat van uw wensen
en conditie. Zo kunt u mee op ‘poacher
patrol’, waarbij u met de motor en een
team van rangers op zoek gaat naar
stropers en klem geraakte dieren. Voor
de durvers: inchecken kan met een
400 meter lange zipline.

• South Cardamon National Park

LIGGING • fantastische ligging te midden van
ongerepte natuur met rivieren en watervallen • ca.
3u met de wagen van de luchthaven van Phnom
Penh of 35 min. per helikopter • ca. 2,5u met de
wagen van de luchthaven van Sihanoukville of 25
min. per helikopter FACILITEITEN • 15 luxueuze
tenten • kinderen onder de 10 jaar niet toegelaten
• minimum verblijf van 3 nachten • gratis wifi
in het hele kamp • tropisch woud • persoonlijk
Bensley butler • 30 meter lang zwembad net boven
de waterval • zonneterrassen • gratis ligstoelen,
parasols et handdoeken aan het zwembad
• rangersstation van de ‘Wildlife Allicance’
RESTAURANTS EN BARS • alle maaltijden
en (alcoholische) dranken zijn inbegrepen •
restaurant ‘The Headquarters’ waar elke maaltijd
een unieke ervaring is met seizoen producten
zorgvuldig klaargemaakt door de chef-koks

All inclusive • Natuurdecor •
Panorama • Wellness
Hotelcode: HPNH001

CAMBODJA
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(ontbijt, lunch en diner) • ‘The Landing Zone Bar’
waar u met een cocktail in de hand van de meestermixoloog geniet van adembenemende uitzichten
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fantastische ‘Khmer Tonics Spa’ waarbij
alle wellnessbehandelingen zijn inbegrepen, van
natuurbaden, meditaties of ademwandelingen
langs de jungle paden tot voetmassages en
biologische spa-therapieën • alle activiteiten en
excursies zijn inbegrepen: mountainbike, vissen,
kajakken, zip line, etc. LOGIES • alle uiterst
comfortabele en luxueuze, romantisch ingerichte
tenten genieten van een adembenemend uitzicht
op de jungle of de waterval en hebben buitenbad,
haardroger, wifi, minibar (gratis), safe en terras
• 10 Wild Tents, 4 Waterfall Tents en 1 Twobedroom tent PRIJS • vanaf € 1230 pp/nacht in
all inclusive

Puerto
Plata

Dominicaanse Republiek

HAITI

Een helblauwe hemel, bountywitte stranden, de azuurblauwe zee
en tropische palmen… De Dominicaanse Republiek oogt altijd als
in de mooiste glossy magazines.

ATLANTISCHE OCEAAN
Samana

DOMINICAANSE
REPUBLIEK

Punta
Cana
Santo
Bayahibe
Domingo
La Romana

PUERTO
RICO

CARIBISCHE ZEE

Onze tips
Breng een bezoekje aan de hoofdstad
Santo Domingo, de eerste Europese
nederzetting in het Caribisch gebied en
Unesco Werelderfgoed. U ontdekt er de
indrukwekkende koloniale architectuur en
verschillende musea.

Het schiereiland Samaná is bedekt
met eindeloze palmwouden, afgelegen
paradijselijke stranden en verborgen grotten.
Van januari tot maart is de baai van Samaná
the place to be om walvissen te spotten.

Met zijn prachtige golfterreinen is de
Dominicaanse Republiek een niet te
onderschatten golfbestemming. Of u nu een
professional of een recreatief golfer bent, hier
komt u zeker aan uw trekken.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen. • WANNEER BEZOEKEN Voor het grootste deel van de Dominicaanse
Republiek is de beste reistijd van november/december tot april. Het regenseizoen loopt van mei tot september. • VLIEGTIJD Ca. 9u • TIJDSVERSCHIL 6u
vroeger dan in België. • MUNT Dominicaanse Peso: DOP 100 = ca. € 1,81 (aug. ‘22). Bij voorkeur betaalt u in USD.
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In het koloniale spoor van Columbus
Unieke ervaring
Als cultuur deel uitmaakt van uw reiservaring op de

Columbus City

Dominicaanse Republiek, kunt u de hoofdstad Santo

Twee gebouwen moet u altijd gezien hebben tijdens

Domingo niet overslaan. Het koloniaal erfgoed is er

uw bezoek aan Santo Domingo. Het Alcázar de Colón

indrukwekkend en voert u in één ruk terug naar de

is de voormalige woon- en werkplaats van Diego

tijd van Christoffel Columbus.

Colón, zoon van Christoffel Columbus. Dit prachtig
bewaarde paleis vormt samen met de Faro a Colón

Eerste stad ‘nieuwe wereld’

de belangrijkste attractiepool in koloniaal Santo

Santo Domingo staat officieel geboekstaafd als

Domingo. De Faro is een symbolische vuurtoren die

de eerste stad die de Europeanen stichtten op het

tegenwoordig dienst doet als museum en mausoleum

continent Amerika. Geen wonder dat ze de culturele

voor de stoffelijke resten van Columbus. Of die er

trekpleister nummer één is op de Dominicaanse

ook effectief liggen, valt te betwijfelen, maar legendes

Republiek. De historische binnenstad pronkt al meer

zijn er om in ere gehouden te worden.

dan een kwarteeuw op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Overal vindt u er sporen terug van het
rijke koloniale verleden, waarbij één naam steevast
opduikt: Christoffel Columbus.
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Iberostar Selection Hacienda Dominicus
star star star star star
Aan het droomstrand van Bayahibe
ligt dit all inclusive resort waar u zich
helemaal te gast voelt. Daar zorgen het
warme onthaal, de gezellige tuin met
patio’s, de unieke beachbar en de ruime
kamers voor. De uitgebreide all inclusive
formule maakt dat het u hier aan niets
ontbreekt. U geniet er van een resem
sportactiviteiten en een breed scala aan
restaurants. Het Japanse restaurant is
een tip voor fijnproevers!
All Inclusive • Tuin • Droomstrand •
Watersport • Familie • Fijnproevers •
Natuurdecor
Hotelcode: HPUJ003

• Bayahibe

LIGGING • direct aan het zandstrand van
Bayahibe • ca. 24 km van het centrum van La
Romana • ca. 70 km van de luchthaven van
Punta Cana FACILITEITEN • 528 kamers
• 7 gebouwen met 3 verdiepingen • wifi in
het hele hotel • internethoek • disco • tuin • 4
zwembaden • bubbelbad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan zwembad en strand • Tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
• dokterservice RESTAURANTS EN BARS •
2 buffetrestaurants • 4 à-la-carterestaurants
(enkel diner, reservering en gepaste kleding
verplicht): steakhouse, Japans, gourmet (10+)
en Mexicaans • 7 bars: o.a. lobbybar, snackbar
en poolbar • ijssalon • roomservice 11:0023:00 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
massage en behandelingen • tennislessen (op
aanvraag) • zeillessen • bananenboot • vissen
• duiken (PADI) • in de omgeving: golf (ca. 12
km) en paardrijden (ca. 2 km) KINDEREN •
Gratis: • apart kinderbad • speeltuin • game room
• Star Camp van 4 t/m 12 jaar Tegen betaling:
• babysitservice (op aanvraag) LOGIES • alle
kamers beschikken over een douche, haardroger,

telefoon, kabel-tv, minibar (zie all inclusive),
kluisje, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
strijkijzer en -plank, ventilator, airconditioning,
tegels en balkon of terras • kamers (37 m²)
beschikbaar met tuinzicht • superiorkamers
(37 m²) dicht bij het strand • gerenoveerde
Bayahibe kamers (37 m²) met bevoorrechte
ligging • gerenoveerde Bayahibe juniorsuites
(43 m²) met zithoek, ook beschikbaar aan
zeezijde • familiekamers (74 m²): 2 kamers met
verbindingsdeur, 2 badkamers ALL INCLUSIVE
• Eten & drinken • ontbijt,- lunch- en dinerbuffet
• 3x per week diner in de à-la-carterestaurants
• snacks 12:00-18:00 • ijsjes 12:00-18:00 •
nationale en internationale dranken 24/7 •
frisdranken en bier in de minibar (dagelijks
aangevuld) Sport en ontspanning • wellnesscenter:
bubbelbad en hamam • aerobics • badminton •
biljart • jeu de boules • strandvoetbal • aquagym
• waterpolo • fitness • tennis (verlichting €) •
boogschieten • beachvolleybal • basketbal • darts
• tafeltennis • snorkelen • windsurfen, kajakken,
catamaran (met reservering) • introductieduik
in het zwembad • animatie PRIJS • vanaf € 139
pp/nacht in all inclusive
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Iberostar Selection Bávaro Suites
star star star star star
In dit all inclusive resort aan het
kilometerslange strand van Bávaro
heerst een warme, familiale sfeer
en staat het attente personeel steeds
voor u klaar met de grootste glimlach.
Terwijl de kinderen zich uitleven in
het aquapark geniet u van de fauna en
flora in de tropische tuinen, ontspant
u zich aan het zwembad met een
cocktail in de hand, snuistert u in de
souvenirwinkeltjes of maakt u kennis
met het uitgebreide sportaanbod. Breng
zeker een bezoekje aan restaurant El
Tapatio, waar u proeft van Mexicaanse
specialiteiten.
All Inclusive • Tuin • Droomstrand •
Golf • Watersport • Familie
Hotelcode: HPUJ005
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• Bávaro

LIGGING • direct aan het zandstrand van
Bávaro • tussen Iberostar Dominicana en
Iberostar Grand Bávaro • ca. 54 km van Higüey
• ca. 5 km van het winkelcentrum Plaza Bávaro
• lijnbus naar Higüey-Cortecito • ca. 20 km van
de luchthaven van Punta Cana FACILITEITEN
• 596 juniorsuites • wifi in het hele hotel •
internethoek • geldautomaat • disco (18+) • tuin
• zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad en strand • gebruik
van de faciliteiten van buurhotels Iberostar
Dominicana en Iberostar Punta Cana • Tegen
betaling: • winkeltjes • casino • kapper • cabana’s
aan het zwembad en strand • wasserijservice •
dokterservice • Beach Club RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant • buffetrestaurant aan
het strand: continentaal ontbijt en lunch • 6 à-lacarterestaurants (enkel diner, met reservering):
gourmet (13+), Mexicaans, Japans, steakhouse,
Italiaans en mediterraans • 4 bars: poolbar,
beachbar, Star Café en lobbybar • ijssalon en
health bar • roomservice 11:00-23:00 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: zwembad, bubbelbad,
sauna, hamam, behandelingen en massage
• beautycenter • tennislessen • biljart • golf
(18 holes, binnen het hotelcomplex) • duiken
(PADI centrum in hotel Iberostar Dominicana) •
bananenboot • in de omgeving: paardrijden (ca.
1 km) KINDEREN • Gratis: • apart kinderbad met
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aquapark voor kinderen (3 t/m 13 jaar) • speeltuin
• game room • kindermenu • miniclub van 4 t/m 12
jaar en tienerclub in Iberostar Dominicana Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES •
alle juniorsuites beschikken over een bad, douche,
haardroger, badjassen, slippers, telefoon, kabel-tv,
minibar (zie all inclusive), tegels, kluisje, zithoek,
koffie- en theezetfaciliteiten, wifi, airconditioning,
ventilator, strijkijzer en -plank, balkon of terras •
superior juniorsuites (45 m²), rustig gelegen,
dicht bij het strand, beschikbaar met tuinzicht •
spa juniorsuites (45 m²) met spa-cadeau, bon van
50 USD voor het wellnesscenter, toegang tot de
wet area van het wellnesscenter • juniorsuites
(45 m²) beschikbaar met directe toegang tot
het zwembad of ocean front met zeezicht •
familie juniorsuites (90 m²): 2 juniorsuites met
verbindingsdeur, microgolfoven, minibar voor
de kinderen ALL INCLUSIVE • Eten & drinken •
alle maaltijden in alle restaurants • snacks 24/7
• lokale en internationale (alcoholische) dranken
24/7 • dranken in de minibar (elke dag aangevuld)
Sport en ontspanning • waterpolo • tafeltennis •
aerobics • aquagym • fitness • danslessen • tennis
• padel • beachvolleybal • basketbal • voetbal •
boogschieten • jeu de boules • 1u/kamer/dag
windsurfen en zeilen (volgens beschikbaarheid
en met ervaring) • kajakken • kanoën • 1x/verblijf
introductieduik in het zwembad • animatie PRIJS
• vanaf € 136 pp/nacht in all inclusive

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro
star star star star star
Dit recente pareltje maakt deel uit
van Iberostar Selection Bávaro Suites.
Daardoor biedt het een dubbele beleving:
de intimiteit en exclusiviteit van een
kleinschalig boetiekhotel bovenop de
voordelen van een groot resort. U mag
namelijk gebruikmaken van alle diensten
en faciliteiten van de Iberostar-buur:
restaurants naar keuze, zwembaden,
een gigantisch fitnesscentrum, een
spa met 21 massagecabines en een
18-holes golfterrein.
All Inclusive • Familie • Fijnproevers •
Golf • Droomstrand
Hotelcode: HPUJ007

• Bávaro

LIGGING • direct aan het zandstrand van
Bávaro • tussen Iberostar Dominicana en
Iberostar Selection Bávaro • ca. 54 km van
Higüey • ca. 5 km van het winkelcentrum
Plaza Bávaro • lijnbus naar Higüey-Cortecito
• ca. 20 km van de luchthaven van Punta
Cana FACILITEITEN • 162 kamers • wifi
in het hele hotel • lounge en beachclub met
conciërgeservice • 2 zwembaden: infinity pool
en familiezwembad • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan de zwembaden
en aan het strand • gebruik van de faciliteiten
van hotels Iberostar Selection Bávaro Suites,
Iberostar Dominicana en Iberostar Punta Cana •
Tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • Coral Level restaurant: buffet
(ontbijt en lunch) en à la carte (diner) • à-lacarterestaurant (internationaal) • 2 bars:
poolbar, lobbybar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: zwembad, bubbelbad,
sauna, hamam, behandelingen en massage • golf
(18 holes, binnen het hotelcomplex) • duiken
(PADI centrum in Iberostar Dominicana) •
bananenboot • in de omgeving: paardrijden (ca.
1 km) KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice

(op aanvraag) LOGIES • alle juniorsuites
beschikken over een douche, haardroger,
badjassen, slippers, satelliet-tv, telefoon,
airconditioning, wifi, kluisje, minibar (zie all
inclusive), koffiezetapparaat, hoofdkussenmenu,
balkon of terras • juniorsuites (52 m²)
beschikbaar met tuinzicht, directe toegang tot
het zwembad of zeezicht • superior juniorsuites
(52 m²) dichter bij zee • familie juniorsuites
(104 m²) met tuinzicht: 2 juniorsuites met
verbindingsdeur ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt- en lunchbuffet, diner à la carte •
diners in de restaurants van buurhotel Iberostar
Selection Bávaro Suites (ongelimiteerd, volgens
beschikbaarheid) • lokale (alcoholische)
dranken 24/7, selectie van internationale
premium-dranken • minibar: water, frisdrank
en bier (elke dag aangevuld) Sport en ontspanning
• waterpolo • tafeltennis • aerobics • aquagym •
fitness • danslessen • tennis (lessen €) • padel
(lessen €) • beachvolleybal • basketbal • voetbal
• boogschieten • jeu de boules • 1u/kamer/dag
windsurfen en zeilen (volgens beschikbaarheid
en met ervaring) • kajakken • kanoën • 1
introductieduik in het zwembad • animatie
PRIJS • vanaf € 180 pp/nacht in all inclusive
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Iberostar Grand Bávaro
star star star star star
In dit elegante all inclusive-resort
beleeft u in een ongedwongen sfeer
uw droomvakantie. U start de dag
met een heerlijk ontbijtbuffet terwijl
u een adembenemend zicht heeft op
de azuurblauwe oceaan, nadien geniet
u van een ontspannende massage
aan het strand, komt u tot rust op de
Balinese bedden aan het zwembad of
sport u naar hartenlust. U sluit de dag
af met verfijnde gerechten in een van
de à-la-carterestaurants. Golfliefhebbers
worden verwend met een 18 holes
golfterrein ontworpen door P.B. Dye. De
persoonlijke butlerservice maakt deze
vakantiebeleving compleet.
All Inclusive • Fijnproevers • Adults only •
Honeymoon • Droomstrand • Golf •
Moment met twee • Iberostar Grand
Hotelcode: HPUJ004
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• Bávaro

LIGGING • direct aan het zandstrand van
Bávaro • ca. 54 km van Higüey • ca. 5 km van
het winkelcentrum Plaza Bávaro • lijnbus
naar Higüey-Cortecito • ca. 20 km van de
luchthaven van Punta Cana FACILITEITEN
• minimumleeftijd 18 jaar • 272 juniorsuites
• wifi in het hele hotel • amfitheater • tuin •
conciërge aan het zwembad • 3 zwembaden: 1
met 2 bubbelbaden • ligbedden, handdoeken
en parasols aan zwembad en strand • gebruik
van de faciliteiten van buurhotels Iberostar
Selection Bávaro Suites, Iberostar Punta Cana
en Iberostar Dominicana • Tegen betaling: •
winkeltjes • casino • kapper • wasserijservice •
doktersservice RESTAURANTS EN BARS • 2
buffetrestaurants met terras: Bella Vista (ontbijt,
lunch en diner) en La Perla (lunch en snacks) •
5 à-la-carterestaurants (met reservering, gepaste
kleding verplicht): Italiaans, Japans, gourmet,
mediterraans en Surf & Turf • 5 bars: o.a.
lobbybar en poolbar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages
en schoonheidsbehandelingen • golf (18 holes,
speciale tarieven) • bananenboot • duiken
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(PADI centrum in Iberostar Dominicana) • in
de omgeving: paardrijden (ca. 1 km) LOGIES •
alle suites beschikken over hydromassagebad,
douche, haardroger, badjassen, slippers, kluisje,
minibar (zie all inclusive), koffiezetapparaat,
wifi, telefoon, kabel-tv, hoofdkussenmenu,
butlerservice,
strijkijzer
en
-plank,
airconditioning, ventilator, tegels en balkon of
terras • suites (33 m²) beschikbaar met meerzicht,
zeezicht of directe toegang tot het zwembad •
superiorsuites (33 m²) beschikbaar met ligging
op de hogere verdiepingen ALL INCLUSIVE •
Eten & drinken • alle maaltijden in alle restaurants
• snacks 24/7 • lokale en internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar (elke
dag aangevuld) • roomservice 24/7 Sport en
ontspanning • wellnesscenter: bubbelbad, sauna
en hamam • tennis (2 courts) • padel • aquagym
• boogschieten • beachvolleybal • voetbal • biljart
• danslessen • tafeltennis • spinning • fitness •
1u/kamer/dag windsurfen en zeilen (volgens
beschikbaarheid en met ervaring) • kajakken •
introductieduik in het zwembad • snorkelen •
internationale animatie overdag en ‘s avonds
PRIJS • vanaf € 265 pp/nacht in all inclusive

TRS Turquesa Hotel
star star star star star
Dit all-inclusive resort is opgetrokken
in typisch Caribische stijl en kadert
zo prachtig in de tropische omgeving
van Punta Cana. U verblijft hier in een
juniorsuite of suite met butlerservice
en directe toegang tot het zwembad.
Daarnaast ligt TRS Turquesa in de
buurt van drie andere leden van de
Grand Palladium Hotels & Resorts,
waardoor u ook daar geniet van alle
faciliteiten en services. Moet u ook zeker
eens geprobeerd hebben: de unieke
dinerervaring met livecabaret in het Chic
Cabaret & Restaurant.
Adults only • All Inclusive • Butlerservice •
Droomstrand • Moment met twee • Wellness
Hotelcode: HPUJ014

• Bávaro

LIGGING • direct aan het witte zandstrand •
ca. 1 km van The Plaza Bávaro shoppingcenter
• ca. 24 km van het centrum van Punta Cana •
ca. 25 km van de luchthaven van Punta Cana
FACILITEITEN • enkel voor volwassenen (18+) •
372 juniorsuites en suites • wifi in het hele hotel
• zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en strand • gasten kunnen
gebruikmaken van de faciliteiten van buurhotels
Grand Palladium Bávaro Suites, Punta Cana &
Palace • Tegen betaling: • winkeltjes • kapper •
wasserijservice • dokterservice RESTAURANTS
EN BARS • buffetrestaurant met showcooking
en à la carte opties (internationaal) • 3 à-lacarterestaurants: Japans/Peruviaans, Frans,
mediterraans (beachclub) • Chic Cabaret &
Restaurant • 6 bars: o.a. lobbybar, poolbar,
swim-up bar, beachbar • 14 restaurants en 18
bars in buurhotels Grand Palladium Bávaro
Suites, Punta Cana & Palace SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • diepzeevissen • duiken • wellnesscenter
‘Zentropia Palladium Spa & Wellness’: o.a.
stoombad, sauna, bubbelbad, diverse massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES •
alle juniorsuites en suites beschikken over
een kingsizebed, zithoek, hydromassagebad,

douche, haardroger, badjassen en slippers,
badproducten, airconditioning, satelliet-tv,
telefoon, wifi, kluisje, minibar (zie all inclusive),
strijkijzer en -plank, koffie- en theezetfaciliteiten,
butlerservice, balkon of terras • juniorsuites
met tuinzicht, of aan zwembadzijde •
swim-up juniorsuites met directe toegang
tot het zwembad ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet of à
la carte • dine around in de restaurants van
de nabijgelegen Grand Palladium Hotels &
Resorts • diner in het Chic Cabaret & Restaurant
(met
reserveringskost):
welkomstcocktail,
ongelimiteerde premiumdranken, gourmet
menu, 3u durende show met meer dan
20 artiesten (zangers, dansers, acrobaten)
en afterparty • selectie van nationale en
internationale (alcoholische) dranken in de
bars • minibar met water, frisdranken en
bier (dagelijks aangevuld) • roomservice 24/7
Sport en ontspanning • aerobics • yoga • zumba •
biljart • darts • voetbal • tafeltennis • tennis •
padel • badminton • basketbal • boogschieten
• beachvolleybal • catamaran • snorkelen •
aquagym • kajak • shuffleboard • aquavolleybal •
minigolf • animatie overdag en ‘s avonds PRIJS
• vanaf € 160 pp/nacht in all inclusive
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Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino
star star star star star
Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa
& Casino is een ware parel van de
gerenommeerde Lopesan-keten. Het
resort ligt in het hart van Punta Cana,
aan het strand van Bávaro, en creëert
een plaats waarin architectuur, natuur
en ontspanning op meesterlijke wijze
samenkomen. Als Unique-gast geniet u
van de beste kamers en krijgt u toegang
tot de meest exclusieve zones in het
restaurant, aan het zwembad en de
Beach Club. Bovendien geniet u hier van
een bijzonder uitgebreid all-inclusive
pakket dat u op uiteenlopende manieren
verrast door de verscheidenheid van
thema- en buffetrestaurants.
All Inclusive • Droomstrand • Natuurdecor •
Wellness • Fijnproevers • Watersport
Hotelcode: HPUJ001

• Bávaro

LIGGING • direct aan het witte zandstrand van
Playa Bávaro • ca. 20 km van de luchthaven van
Punta Cana FACILITEITEN • 1042 juniorsuites
• wifi in het hele hotel • 3 aparte zones: Resort,
Adults Only, Unique Club • Resort: toegankelijk
voor alle hotelgasten • Adults Only: aparte
zone met o.a. adults only zwembad, Balinese
bedden (€) en poolbar • Unique Club: aparte
zone met o.a. privécheck-in/-out, aparte lobby,
beachclub, exclusieve privileges en services •
7 zwembaden: o.a. infinity pool (2900 m²), 1
adults only, 1 Unique Club • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en strand •
The Boulevard®: aquapark, Sports Bar, disco,
theater, TITAN Gym Bávaro®, restaurants,
snackbars, koffieshop, Engelse pub • Tegen
betaling: • The Boulevard®: shopping center met
casino, bowling en wijnkelder RESTAURANTS
EN BARS • 2 buffetrestaurants • 7 à-lacarterestaurants: Aziatisch, Italiaans, Mexicaans,
steakhouse, Amerikaans, Frans, mediterraans •
2 beachclubs met snacks • dieetmaaltijden (op
aanvraag) • 14 bars: o.a. lobbybar, 2 beachbars,
poolbar en adults only bar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter ‘OM Spa
Lopesan Costa Bávaro’: zwembad, relaxruimtes,
diverse massages en schoonheidsbehandelingen

• bowling • in de omgeving: zeilen, duiken,
windsurfen, vissen, golf KINDEREN • Gratis: •
apart kinderbad • miniclub Panchi World® van
4 t/m 12 jaar • aquapark met 8 glijbanen in The
Boulevard® Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle juniorsuites (56 m²)
beschikken over een douche, haardroger,
badjassen en slippers, telefoon, satelliet-tv,
airconditioning, minibar (zie all inclusive),
kluisje,
wifi,
koffiezetapparaat,
zithoek,
bemeubeld balkon of terras • Resort: juniorsuites
met tuin-, zwembad- of zeezicht, of met directe
toegang tot het zwembad • Adults only (18+):
juniorsuites met tuin- of zwembadzicht, of met
directe toegang tot het zwembad • Unique Club:
juniorsuites met tuin- of zeezicht, of met directe
toegang tot het zwembad ALL INCLUSIVE • Eten
& drinken • ontbijt- en lunchbuffet, dinerbuffet of
à la carte • diners in 7 à-la-carterestaurants (met
reservering, volgens beschikbaarheid): Italiaans,
Aziatisch, steakhouse, Mexicaans, Amerikaans,
Frans en mediterraans • lokale (alcoholische)
dranken 24/7 • minibar met water, frisdranken
en bier (dagelijks hervuld) Sport en ontspanning
• aerobics • fitness • niet-gemotoriseerde
watersporten • shows in amfitheater in The
Boulevard® • animatie overdag en ‘s avonds
PRIJS • vanaf € 146 pp/nacht in all inclusive
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Paradisus Grand Cana
star star star star star
Paradisus Grand Cana is een zalig hotel
voor een vakantie met het hele gezin.
De service is er heel persoonlijk en de
faciliteiten zijn enorm uitgebreid en
gevarieerd. Zo is er een groot aquapark
voor de kleinsten, een beachclub en
een geïnnoveerd wellnesscentrum.
Bovendien verblijft u hier volgens een
uitgebreide all-inclusive met keuze
uit verschillende restaurants. Gewoon
zorgeloos genieten, omringd door een
uitzonderlijke gastvrijheid.
All Inclusive • Familie • Golf •
Buiten eten • Centrale ligging •
Droomstrand • Fijnproevers • Wellness
Hotelcode: HPUJ011
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• Bávaro

LIGGING • levendig gelegen in de buurt van
restaurants, bars en winkeltjes • naast de Cocotal
Golf & Country Club • ca. 1,8 km van het strand
• ca. 7 km van het centrum van Punta Cana •
ca. 17 km van de luchthaven van Punta Cana
FACILITEITEN • 432 suites • wifi in het hele hotel •
2 zwembaden • zonneterrassen • tropische tuinen
• beachclub • ligbedden, parasols en handdoeken
aan de zwembaden en aan het strand • Tegen
betaling: • kapper • wasserijservice • dokterservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
• 7 à-la-carterestaurants: steakhouse, Aziatisch,
Latijns, Caribisch/zeevruchten, internationaal
(beachclub), mediterraans, grill/snacks • 5 bars:
o.a. lobbybar, poolbar, sportbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
duiken • snorkelen • golf: Cocotal Golf & Country
Club (27 holes) KINDEREN • Gratis: • miniclub
4-12 jaar • kinderzwembad en aquapark • Rhythm
& Moves: bewegen op muziek Tegen betaling: •
babysitservice (op aanvraag) LOGIES • alle suites
beschikken over een aparte slaapkamer met
kingsizebed of twee dubbele bedden, douche,
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haardroger, badjassen en slippers, badproducten,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, wifi,
living, kitchenette, espressomachine, minibar
(zie all inclusive), kluisje, strijkijzer en -plank,
balkon of terras met bubbelbad • suites en
mastersuites met tuin- of zwembadzicht •
mastersuites met twee aparte slaapkamers en
tuinzicht • The Reserve suites en mastersuites
met directe toegang tot het zwembad en tuin- of
zwembadzicht • The Reserve services: o.a. privé
check-in/-out, conciërgeservice, aparte zone aan
het zwembad en strand, apart restaurant, toegang
tot The Reserve Lounge ALL INCLUSIVE • Eten
& drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • diner
in de à-la-carterestaurants (met reservering) •
snacks • selectie van nationale en internationale
(alcoholische) dranken • minibar dagelijks
aangevuld met water, frisdranken en bier Sport
en ontspanning • fitness • wellnesscenter: sauna,
stoombad, hydromassagezwembad en -bad •
tennis • fietsen • woga: yoga in het water • art
& wine: creatief atelier met wine tasting • nietgemotoriseerde
watersporten:
windsurfen,
pedalo, zeilen PRIJS • vanaf € 297 pp/nacht in
all inclusive

The Reserve at Paradisus Palma Real
star star star star star
De unieke beleving van een
conciërgeservice, een exclusieve
beachclub en een gevarieerd
gastronomisch aanbod; dit luxueuze
boetiekhotel in Punta Cana heeft het
allemaal. Het is gelegen in een tropische
tuin en biedt uitstekende services en
activiteiten aan voor zowel families als
koppels. Het is een gezinsvriendelijk
resort, maar bepaalde zones en
faciliteiten zijn uitsluitend gereserveerd
voor volwassenen. Kamertip: ga voor
een van de prachtige suites met directe
toegang tot het zwembad.
All Inclusive • Centrale ligging •
Droomstrand • Excellente service •
Familie • Golf • Wellness
Hotelcode: HPUJ012

• Bávaro

LIGGING • levendig gelegen in de buurt van
restaurants, bars en winkeltjes • naast de
Cocotal Golf & Country Club • ca. 1,5 km van
het strand • ca. 7 km van het centrum van
Punta Cana • ca. 17 km van de luchthaven van
Punta Cana FACILITEITEN • 240 juniorsuites
en suites • wifi in het hele hotel • The Reserve
services: VIP check-in/-out, conciërgeservice,
voorrang bij reservaties van restaurants en
activiteiten • tuinen • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en strand • gasten kunnen gebruikmaken
van de faciliteiten van zusterhotel Paradisus
Palma Real • Tegen betaling: • wasserijservice •
dokterservice RESTAURANTS EN BARS • 2
restaurants exclusief voor The Reserve • 10
restaurants in Paradisus Palma Real: o.a. buffet,
Aziatisch, Italiaans, mediterraans, steakhouse
• bar exclusief voor The Reserve • 9 bars in
Paradisus Palma Real: o.a. lobbybar, beachbar,
cocktailbar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter ‘YHI Spa’: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
vissen • duiken • tennislessen • golf: Cocotal
Golf & Country Club (27 holes) KINDEREN

• Gratis: • apart kinderbad • miniclub 4-12 jaar
Tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag)
LOGIES • alle suites beschikken over een
kingsizebed of twee eenpersoonsbedden,
douche, haardroger, badjassen en slippers,
badproducten,
airconditioning,
telefoon,
satelliet-tv, wifi, zithoek, minibar (zie all
inclusive), kluisje, strijkijzer en -plank, balkon
of terras • The Reserve deluxe juniorsuites (16+)
met tuinzicht • The Reserve juniorsuites met
zeezicht, ook beschikbaar dicht bij het strand •
The Reserve suites en mastersuites, beschikbaar
met directe toegang tot het zwembad of dicht bij
het strand • The Reserve deluxe mastersuites
met twee slaapkamers ALL INCLUSIVE • Eten
& drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet of à
la carte • diner in de à-la-carterestaurants (met
reservering) • snacks • selectie van nationale en
internationale (alcoholische) dranken • minibar
dagelijks aangevuld met water, frisdranken en
bier Sport en ontspanning • fitness • beachvolleybal •
beachvoetbal • tennis (5 courts) • padel (2 courts)
• kajak • zeilen • catamaran • Dominicaanse
kunstworkshops • wine tasting • danslessen:
salsa, bachata, merengue PRIJS • vanaf € 306
pp/nacht in all inclusive
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Tortuga Bay Puntacana Resort & Club
star star star star star
Dit award-winnende Leading Hotel
of the World is gelegen aan een
kilometerslang privéstrand met twee
prachtige golfterreinen naast de oceaan.
Het is ingericht door de wereldberoemde
Dominicaanse modeontwerper Oscar de
la Renta die de sfeer en eigenheid van
zijn geboorteland op haast kunstzinnige
wijze heeft vertaald in het interieur.
Vooral de villa’s aan het strand zijn
hier buitengewoon. Twee andere grote
troeven: de gerenommeerde Six Senses
Spa en het verrukkelijke gastronomische
aanbod dat bestaat uit verschillende
bekroonde restaurants van topchefs. De
uiterst persoonlijke service, waarvoor dit
hotel garant staat, maakt uw zorgeloze
vakantie compleet.
Droomstrand • Moment met twee •
Golf • Tennis • Wellness • Kleinschalig •
Fijnproevers • Excellente service

LIGGING • direct aan het witte zandstrand
• ca. 5 km van het centrum van Punta Cana
• ca. 20 km van de dierentuin Manatí Park •
ca. 6 km van de luchthaven van Punta Cana
FACILITEITEN • 30 juniorsuites en suites
verspreid over 13 villa’s • wifi in het hele hotel •
persoonlijke assistentie bij aankomst en vertrek
op de luchthaven van Punta Cana (douane &
immigratie) • bij retour toegang tot de VIP
lounge op de luchthaven van Punta Cana •
privé check-in en persoonlijke assistentie van
de Villa Manager gedurende het ganse verblijf •
bibliotheek • tuinen • privéstrand • 2 zwembaden
• ligbedden en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • Tegen betaling: • wasserijservice
• dokterservice (op aanvraag) • The Puntacana
Village: winkels, restaurants en kunstgallerijen
(shuttleservice) RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt à la carte • à-la-carterestaurant (lokaal/
mediterraans) • 6 restaurants in Puntacana
Resort & Club: o.a. mediterraans, zeevruchten,
grill • 2 bars: poolbar, loungebar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • kajak • ecologisch natuurreservaat ‘Ojos

Hotelcode: HPUJ009

DOMINICAANSE REPUBLIEK | PUNTA CANA

• Punta Cana
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Indígenas’ met verschillende wandelpaden en 12
zoetwaterbronnen Tegen betaling: • wellnesscenter
‘Six Senses Spa’: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • golf: Corales Golf
Club (18 holes), La Cana Golf Club (27 holes)
• tennis: Oscar de la Renta Tennis Center (12
courts, verlichting) • watersporten: surfen,
stand-up paddle • paardrijden • in de omgeving:
fietsen, catamaran KINDEREN • Tegen betaling: •
miniclub in zusterhotel The Westin Puntacana
Resort & Club (4-12 jaar) • babysitservice
(op aanvraag) LOGIES • alle juniorsuites
en suites beschikken over een bad, douche,
haardroger, badjassen en slippers, zithoek,
ventilator, satelliet-tv, telefoon, airconditioning,
minibar (€), kluisje, kitchenette met koffie- en
theezetfaciliteiten en microgolfoven, strijkijzer
en -plank, directe lijn naar de Villa Manager,
balkon of terras • juniorsuites met zeezicht of
direct aan het strand • suites met 2 slaapkamers
met zeezicht of direct aan het strand • villa’s
beschikbaar met 3 tot 4 slaapkamers • 1 buggy
per suite (2 per villa) PRIJS • vanaf € 398
pp/nacht in kamer en ontbijt

Amanera
star star star star star
Dit kleinschalig designhotel bevindt zich
aan de noordkust van de Dominicaanse
Republiek. Daar geniet het van een
spectaculaire ligging op een klif
tussen de jungle en oceaan, met een
panoramisch uitzicht over de ongerepte
stranden in de omgeving. Het is een
van de meest exclusieve hotels in de
regio en vooral op architecturaal vlak
een absoluut pareltje. Amanera bestaat
uit 25 villa’s of casita’s, stuk voor stuk
minimalistische meesterwerkjes die
schijnbaar zweven boven het strand en
totale privacy bieden. Voeg daarbij de
unieke Aman-service en u beleeft een
vakantie om nooit meer te vergeten.

• Playa Grande

LIGGING • aan de idyllische noordkust
van de Dominicaanse Republiek • sublieme
ligging op een klif met zicht op het strand van
Playa Grande en de Atlantische Oceaan • ca.
78 km van de luchthaven van Puerto Plata
• ca. 179 km van de luchthaven van Santo
Domingo FACILITEITEN • 25 casita’s • wifi
in het hele resort • bibliotheek • zwembad •
zonneterrassen • tropische tuinen • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad •
Tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • 2 restaurants: hoofdrestaurant (ontbijt,
lunch en diner) en beachclub (dagelijks lunch,
diner 2 dagen/week) • 2 bars: loungebar en
sigarenlounge • roomservice 24/7 SPORT EN

ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis (2
courts, verlichting) • basketbal • pickleball Tegen
betaling: • wellnesscenter: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
watersporten, paardrijden, hiking KINDEREN •
Gratis: • kinderbad • activiteiten gebaseerd op de
natuur en cultuur voor verschillende leeftijden
Tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag)
LOGIES • alle casita’s beschikken over een
bad, regendouche, haardroger, airconditioning,
aparte living, telefoon, satelliet-tv, Nespresso®apparaat, minibar (€), kluisje, wifi en privétuin
• verschillende casita’s met infinity pool,
beschikbaar met oceaanzicht PRIJS • vanaf
€ 1360 pp/nacht in logies

Grand Luxe • Excellente service •
Fijnproevers • Kleinschalig • Natuurdecor •
Panorama • Privézwembad
Hotelcode: HSDQ001
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Casa de Campo Resort & Villas
star star star star star
Casa de Campo is een uniek
toevluchtsoord in La Romana. Het
beschikt over drie Pete Dye-golfbanen
en werd al meermaals verkozen tot beste
golfresort van de Caraïben. Daarnaast
is het een gevarieerde plek met talloze
faciliteiten voor elk type reiziger. Het
resort bestaat uit 7.000 hectare aan
stranden, tuinen, bossen en zelfs een
eigen jachthaven. Op het domein treft
u acht restaurants aan van wereldklasse
en een privéstrand waar u eindeloos
kunt watersporten. Breng zeker een
bezoekje aan Altos de Chavón, een
replica van een 16e-eeuws mediterraans
dorpje, verborgen op het resortdomein,
met restaurants, winkeltjes en een
uitgebreide kunstcollectie.
Golf • Familie • All Inclusive • Wellness •
Tennis • Watersport • Tuin

LIGGING • omgeven door tropische tuinen en
3 golfterreinen • ca. 9 km van de luchthaven van
La Romana • ca. 73 km van de luchthaven van
Punta Cana FACILITEITEN • 247 kamers en
suites • wifi in het hele resort • 3 zwembaden
• zonneterrassen • Minitas Beach: privéstrand
met beachclub (18+) • familiezwembad
aan het strand • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden en het strand
• Altos de Chavón: replica van een 16e-eeuws
mediterraans dorpje • Tegen betaling: • kapper
• winkeltjes • wasserijservice • dokterservice •
winkeltjes in Altos de Chavón RESTAURANTS
EN BARS • 8 restaurants: Peruviaans (The
Marina & Yacht Club), Mexicaans (Altos
de Chavón), mediterraans, tapas, Italiaans,
Dominicaans, internationaal, Minitas beachclub
(18+) • 2 foodtrucks • 7 bars en lounges: o.a.
beachbar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • 3 golfterreinen:
Teeth of the Dog (18 holes), Dye Fore (27 holes),
The Links (18 holes) • padel (2 courts) • polo •
fietsen • kleischieten • diepzeevissen • Altos de

Hotelcode: HPUJ008
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• La Romana
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Chavón: voorstellingen in het amfitheater • The
Marina & Yacht Club: verhuur van privéboten
KINDEREN • Gratis: • 4 kidsclubs (1-3 jaar, 4-7
jaar, 8-12 jaar) • teenclub (13-17 jaar) • funzone
met o.a. pooltafels en computer games Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over een kingsizebed
of 2 dubbele bedden, douche, haardroger,
airconditioning, kluisje, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten, telefoon, satelliet-tv, Ipod®docking station, wifi, strijkijzer en -plank en
balkon • keuze uit verschillende kamers en
suites met 1 tot 2 slaapkamers • alle kamers en
suites hebben een buggy voor 4 personen ter
beschikking ALL INCLUSIVE • Eten & drinken •
ontbijtbuffet, lunch en diner à la carte • snacks
• selectie van nationale en internationale
(alcoholische) dranken in de bars 24/7 Sport
en ontspanning • fitness • jogging • paardrijden
• tennis (13 courts) • niet-gemotoriseerde
watersporten bij Minitas Beach: pedalo, kajak,
zeilen, snorkelen • 1x/volwassene/verblijf
kleischieten • Altos de Chavón: museum,
kunstgallerij en nachtclub PRIJS • vanaf € 410
pp/nacht in all inclusive

VERENIGDE STATEN

Mexico city

Mexico

MEXICO

Es mágico, es México! Laat u verrassen door de mysterieuze
mayacultuur en ontdek de mooiste stranden van de Caraïben.

Acapulco

GROTE
OCEAAN

GOLF VAN
MEXICO
Cancun
Puerto Morelos
Merida
Playa del Carmen Tulum
Cozumel

GUATEMALA

Onze tips
Het schiereiland Yucatán kent een verrassend
rustige rijstijl. Het loont de moeite een auto
te huren en de omgeving te verkennen. De
afstand van Cancún naar de mayasite van
Chichén Itza bedraagt al vlug een paar uur.

Ga op verkenning in Tulum. De mayasites
zijn minder indrukwekkend dan die van
Chichén Itza, maar de ligging aan één van
de mooiste stranden in het Caribisch gebied
maakt een bezoek meer dan de moeite waard!

Droomt u ervan om te zwemmen met
dolfijnen? In Yucatán wordt die droom
werkelijkheid! Na een korte introductie neemt
u een duik in het water en beleeft u een
ervaring om nooit meer te vergeten.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen. • WANNEER BEZOEKEN Voor het grootste deel van Mexico is de beste
reistijd van november/december tot april. Het regenseizoen loopt van mei tot en met oktober. VLIEGTIJD Ca. 11u • TIJDSVERSCHIL 7u vroeger dan
in België • MUNT Mexicaanse Peso: MXN 100 = ca. € 4,84 (aug. ‘22). In- en uitvoer van Mexicaanse Pesos is beperkt. Bij voorkeur haalt u de lokale munt
of USD af bij aankomst of reist u met EUR. • TAKSEN Sinds 10/01/2020 heft de Mexicaanse overheid een milieutaks van ongeveer 1,40 USD per kamer
per nacht. Deze taks is niet inbegrepen in de prijs van uw reis, maar dient ter plaatse betaald te worden in het hotel.
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Ontdek zelf de
mysterieuze Mayacultuur
Unieke ervaring
De Maya’s bouwden duizelingwekkend hoge tempels en kenden

gerestaureerd, op andere sites liggen ze nog altijd verborgen

de stand van de zon, de maan en de planeten. Maar voorspelden

onder een dik groen tapijt. Ook in hoogtepunt Palenque

ze ook het einde van de wereld? U kunt zich tijdens een rondreis

zijn maar een paar dozijn van de meer dan 500 gebouwen

in Mexico in deze fascinerende beschaving verdiepen. Voor u

blootgelegd.

lichten we alvast een tipje van de sluier, of beter gezegd, het

Opkomst en verdwijnen van het Mayarijk

masker op.

De geschiedenis van de Maya’s begon rond 2000 v.C. langs de

Verborgen parels in de jungle

kusten van Centraal-Amerika. In het begin van onze jaartelling

In het begin van de 19de eeuw botsten de archeologen

breidde hun landbouwproductie zich uit, waardoor de dorpen

Stephens en Catherwood in het midden van het regenwoud op

machtige stadstaten werden. Op het hoogtepunt van hun

verlaten gebouwen, overwoekerd door lianen. De ruïnes van

beschaving in de achtste eeuw telde hun rijk - dat zich uitstrekte

Mayapán bleken maar een voorproefje van de indrukwekkende

over Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras en Mexico - zo’n 8

tempelcomplexen. De architectuur van Uxmal en de monsterlijke

miljoen inwoners. Toen de Spanjaarden in de 16de eeuw Yucatán

maskers van de regengod in Kabah sloegen de archeologen

veroverden, had een bevolkingsexplosie de neergang van de

met verstomming. De tempels van Chichen Itzá zijn het best

glorierijke beschaving al ingezet.
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Iberostar Grand Paraíso
star star star star star
Aan het schitterende zandstrand van
Playa Paraíso verlegt Iberostar opnieuw
de grenzen. Dit all-inclusive luxeresort
is een juweeltje waar koppels zorgeloos
kunnen genieten, want kinderen zijn
niet toegelaten. Overdag kunt u heerlijk
relaxen op een ligstoel aan het strand,
of kiest u voor een massage in de spa. ’s
Avonds dineert u à la carte in één van de
restaurants, van Italiaans tot Aziatisch.
Een aanrader voor golfers dankzij
de spectaculaire 18-hole golfcourse,
ontworpen door P.B. Dye.
Adults only • All Inclusive • Wellness
• Droomstrand • Golf • Watersport •
Honeymoon • Iberostar Grand
Hotelcode: HCUN001

• Playa Paraíso

LIGGING • direct aan het fijnzandstrand • ca.
25 km van Playa del Carmen met winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 35 km van de luchthaven
van Cancún FACILITEITEN • minimumleeftijd
18 jaar • 310 suites in 3 gebouwen • 3 verdiepingen
• liften • wifi in het hele hotel • conciërge- en
butlerservice • zwembadconciërge • verwarmd
binnenzwembad • 3 zwembaden: 1 zout water •
ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken
aan zwembad en strand • gebruik van alle
faciliteiten en restaurants van de nabijgelegen
Iberostar-hotels • Tegen betaling: • winkeltjes •
kapper • Star Prestige Lounge & Beach Club
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 5 à-la-carterestaurants: Italiaans,
gourmet, Japans, Mexicaans en steakhouse/
grill • 6 bars: cocktailbar, wellnessbar, lobbybar,
snack-/beachbar, poolbar en theaterbar SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • wellnesscenter ‘Spa Sensations’:
o.a. schoonheidsbehandelingen, massages en
thalassotherapie • tennis- en zeillessen • fietsen
• golf (18 holes) • parasailing • duiken (PADI
centrum) • snorkelen • windsurfen • in de
omgeving: gemotoriseerde watersporten LOGIES
• alle suites beschikken over hydromassagebad,
douche, haardroger, badjassen, slippers, kluisje,
wifi, telefoon, IPTV-systeem, kabel-tv, ventilator,
minibar (zie all inclusive), strijkijzer en -plank,
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koffie- en theezetfaciliteiten, hoofdkussenmenu,
airconditioning, butlerservice, balkon of terras
• suites (60 m²) beschikbaar met tuin- of
junglezicht • superiorsuites (60 m²) beschikbaar
dicht bij de restaurants, met tuin- of junglezicht
• ocean front suites (60 m²) beschikbaar op het
gelijkvloers of op de eerste verdieping, dicht
bij het strand, met Grand Star Service (o.a.
gepersonaliseerde check-in/out, ontbijt op de
kamer, privé transport binnen het resort, in- en
uitpakken van de bagage) en zeezicht • ocean
front superiorsuites (60 m²) op de bovenste
verdieping met Grand Star Service, dicht bij het
strand en het hoofdzwembad, met zeezicht ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • diner in de à-la-carterestaurants
(met reservering en volgens beschikbaarheid,
gepaste kleding verplicht) • snacks 24/7 • lokale
en internationale (alcoholische) dranken 24/7
• minibar (dagelijks aangevuld, premium
sterkedranken, lokaal bier, frisdranken, water en
snacks) • roomservice 24/7 Sport en ontspanning
• wellnesscenter ‘Spa Sensations’: stoombad,
bubbelbad, fitness • aquagym • aerobics •
waterpolo • tennis: 2 courts • tafeltennis • biljart
• volleybal • basketbal • catamaran (1 u. per dag)
• kajakken • introductieduik in het zwembad (1x
per verblijf ) • animatie en livemuziek PRIJS •
vanaf € 301 pp/nacht in all inclusive

MEXICO | CANCÚN

Iberostar Selection Paraíso Lindo
star star star star star
Dit stijlvolle resort staat voor alles
wat de Iberostar keten te bieden
heeft: een uitstekende service,
mooie kamers, tal van sport- en
ontspanningsmogelijkheden en een
ruime keuze aan à-la-carterestaurants
met internationale gerechten. Het
resort is een aanrader voor families
dankzij de ruime familiekamers, een
miniclub en heel wat faciliteiten voor
de kinderen. U komt helemaal tot rust
bij een welverdiende massage in het
wellnesscentrum en de uitgebreide all
inclusive zorgt ervoor dat u hier niks
tekort komt.
All Inclusive • Golf • Watersport •
Familie • Wellness • Tuin
Hotelcode: HCUN002

MEXICO | CANCÚN

• Playa Paraíso

LIGGING • direct aan het fijnzandstrand • ca.
25 km van Playa del Carmen met winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 35 km van de luchthaven
van Cancún FACILITEITEN • 448 kamers •
5 gebouwen met 3 verdiepingen • wifi in het
hele hotel • disco • conciërgeservice • tuin ca.
120.000 m² • 4 zwembaden: o.a. activity pool, lazy
river en golfslagbad • aquapark met 7 glijbanen
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
zwembad en strand • gebruik van de restaurants
en faciliteiten van Iberostar Paraíso Beach
en Iberostar Paraíso Del Mar • Tegen betaling:
• winkelcentrum • kapper • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
• 3 à-la-carterestaurants: vis, Grieks, Italiaans
• 8 bars: sportbar, beach-/snackbar, patisserie,
loungebar, 2 poolbars, sigarenbar, lobbybar
• ijssalon SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
wellnesscenter (in het winkelcentrum): o.a.
zwembad, sauna, schoonheidsbehandelingen
en massages • golf (18 holes) • bananenboot
• duiken • in de omgeving: gemotoriseerde
watersporten KINDEREN • Gratis: • apart
kinderbad • aquapark met piratenboot (2 t/m
12 jaar) • miniclub ‘Star Camp’ (4 t/m 12 jaar),
met speeltuin • kinderbuffet Tegen betaling: •
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babysitservice (op aanvraag) LOGIES • alle
kamers beschikken over een kingsize bed of
2 dubbele bedden, bad of douche, badjassen,
haardroger, flatscreen tv, wifi, telefoon,
koffiezetfaciliteiten, minibar (zie all inclusive),
kluisje, strijkijzer en -plank, airconditioning,
ventilator, tegels, balkon of terras • kamers
(45 m²) beschikbaar met junglezicht, gelegen
dicht bij het zwembad of met zwembadzicht •
juniorsuites (47 m²) beschikbaar met zithoek en
tuinzicht • familiekamers (90 m²) beschikbaar:
2 kamers met verbindingsdeur (1 kamer met
1 kingsize bed en 1 kamer met 2 dubbele
bedden), 2 badkamers, tuin- of junglezicht ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • diner in de à-la-carterestaurants
(met reservering en volgens beschikbaarheid,
gepaste kleding verplicht) • snacks 24/7 • lokale
en internationale (alcoholische) dranken •
minibar (dagelijks aangevuld met frisdranken,
water en bier) • roomservice 11:00-23:00 Sport
en ontspanning • aerobics • fitness • aquagym •
biljart • boogschieten • basketbal • volleybal •
tafeltennis • tennis • karabijnschieten • waterpolo
• snorkelmateriaal: 1 u. per dag • kajakken •
catamaran • internationaal animatieprogramma
PRIJS • vanaf € 160 pp/nacht in all inclusive

Iberostar Selection Paraíso Maya Suites
star star star star star
Paraíso Maya, een schitterende ster van
de Iberostar-keten. Wie hier logeert,
vergeet zijn luxevakantie in Mexico nooit
meer, alleen al door het indrukwekkende
decor. Een gevoel van ruimte overvalt u
dankzij de prachtige tuinen van maar
liefst 120.000 m², de 7 zwembaden
en het parelwitte zandstrand dat
zich uitstrekt net voor het hotel.
Sportliefhebbers beschikken over tal
van sportfaciliteiten, alsook een 18-holes
golfbaan in het hoteldomein.
All Inclusive • Tuin • Golf •
Watersport • Familie
Hotelcode: HCUN003

• Playa Paraíso

LIGGING • direct aan het fijnzandstrand • ca.
25 km van Playa del Carmen met winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 35 km van de luchthaven
van Cancún FACILITEITEN • 432 juniorsuites •
wifi in het hele hotel • disco • conciërgeservice
• tuin ca. 120 000 m² • 7 zwembaden: o.a.
activity pool, lazy river en golfslagbad • aquapark
met 6 glijbanen • ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad en strand • gebruik
van de restaurants en faciliteiten van Iberostar
Paraíso Beach, Iberostar Paraíso Del Mar en
Iberostar Selection Paraíso Lindo • Tegen betaling:
• winkelcentrum • kapper • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant •
Mexicaans restaurant (ontbijt- en lunchbuffet,
diner à la carte) • 3 à-la-carterestaurants:
gourmet (12+), Japans, zeevruchten • 6 bars:
3 poolbars, beachbar, lobbybar, patisserie •
ijssalon SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter
(in het winkelcentrum): o.a. zwembad, sauna,
schoonheidsbehandelingen en massages • golf
(18 holes) • bananenboot • duiken • catamaran
• windsurfen • in de omgeving: gemotoriseerde
watersporten KINDEREN • Gratis: • aquapark
met piratenboot (2 t/m 12 jaar) • miniclub
‘Star Camp’ met speeltuin (4 t/m 12 jaar) Tegen
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betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle juniorsuites beschikken over 1 kingsize
bed of 2 dubbele bedden, hydromassagebad,
douche, badjassen, haardroger, flatscreen tv,
wifi, telefoon, koffiezetfaciliteiten, minibar
(zie all inclusive), kluisje, strijkijzer en -plank,
airconditioning, ventilator, tegels, balkon of
terras • juniorsuites (58 m²) beschikbaar met
tuin- of junglezicht • superior juniorsuites
(58 m²) beschikbaar dicht bij het zwembad en
het strand, met tuinzicht • familie juniorsuites
of superior familie juniorsuites beschikbaar
(116 m²): 2 (superior) juniorsuites met
verbindingsdeur, met jungle- of tuinzicht ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • diner in de à-la-carterestaurants
(met reservering en volgens beschikbaarheid,
gepaste kleding verplicht) • snacks 24/7 • lokale
en internationale (alcoholische) dranken •
minibar (dagelijks aangevuld met frisdranken,
water en bier) • roomservice 11:00-23:00 Sport en
ontspanning • aerobics • fitness • aquagym • biljart •
boogschieten • basketbal • volleybal • tafeltennis •
tennis • karabijnschieten • danslessen • Spaanse
lessen • waterpolo • snorkelmateriaal: 1 u. per dag
• kajakken • internationaal animatieprogramma
PRIJS • vanaf € 189 pp/nacht in all inclusive
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Coral Level at Iberostar Selection Cancún
star star star star star
Coral Level at Iberostar Selection
Cancún is een recent adults only-hotel
dat deel uitmaakt van Iberostar Selection
Cancún. Het biedt u een ongeëvenaarde
beleving: u ervaart er de intimiteit en
het comfort van een boetiekhotel, terwijl
u toch deel uitmaakt van het grotere
geheel. Zo maakt u gebruik van alle
restaurants, bars en voorzieningen van
het naburige hotel, van de befaamde SPA
Sensations tot het 18 holes-golfterrein.
Daarbovenop geniet u van heel wat
exclusieve faciliteiten zoals kamers
dicht bij het strand, een exclusieve
zwembadzone en een privé beachclub.
Adults only • Honeymoon •
Golf • All Inclusive •
Moment met twee • Panorama

LIGGING • direct aan het fijnzandstrand •
ca. 3 km van restaurants, bars en winkeltjes
• ca. 15 km van de luchthaven van Cancún
FACILITEITEN • minimumleeftijd 18 jaar • 156
kamers • wifi in het hele hotel • tuin • infinity
zwembad • ligbedden, parasols, matrasjes en
handdoeken aan zwembad en strand • gebruik
van de faciliteiten van Iberostar Selection Cancún
(opmerking: hier zijn kinderen wel toegelaten) •
Tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • internationaal
restaurant • snackbar • 5 à-la-carterestaurants
in buurhotel Iberostar Selection Cancún:
Japans, steakhouse, Mexicaans, Amerikaans,
Italiaans • 3 bars: lobbybar, poolbar, beachbar •
roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: • SPA
Sensations wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • mountainbiken •
golf (18 holes) • duiken LOGIES • alle ocean front
juniorsuites liggen dicht bij de zee en beschikken
over kingsizebed of twee dubbele bedden,

Hotelcode: HCUN005
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douche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon,
smart-tv, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (zie all inclusive), kluisje, strijkijzer en
-plank, zithoek, airconditioning, balkon met
bubbelbad en zeezicht • superior ocean front
juniorsuites (64 m²) beschikbaar op de hogere
verdiepingen • ocean front corner juniorsuites
(103 m²) gelegen op een hoek, met groot terras
en panoramisch zeezicht ALL INCLUSIVE •
Eten & drinken • ontbijt- en lunchbuffet, diner à
la carte • diner in de à-la-carterestaurants van
buurhotel Iberostar Selection Cancún (volgens
beschikbaarheid) • lokale (alcoholische) dranken
24/7, selectie van internationale Premiumdranken • minibar: water, frisdranken en bier
(dagelijks aangevuld) • roomservice Sport en
ontspanning • SPA Sensations wellnesscenter:
zwembad, sauna, hamam • aerobics • aquagym •
yoga • pilates • fitness • basketbal • beachvolleybal
• voetbal • tennis: 2 courts • waterpolo •
aquaspinning • stand-up paddle • avondanimatie
PRIJS • vanaf € 313 pp/nacht in all inclusive

Paradisus La Perla
star star star star star
La Perla heeft zijn naam niet gestolen.
Als een echt pareltje strekt dit adults
only-resort zich uit naast een mooi
strand in een kleine mangrovebaai.
Uw eigentijds ingerichte kamer is
stijlvol aangekleed en pakt uit met
luxueuze voorzieningen. Ook de rest
van de faciliteiten is van topniveau.
Zo worden uw zintuigen verwend in
12 fraai gedecoreerde restaurants, die
u gerechten voorschotelen uit de hele
wereld, van Mexicaans tot Aziatisch. En
wie graag een balletje slaat, vindt vlakbij
het mooie Gran Coyote golfterrein.
Wellness • Buiten eten • Golf • Adults only •
All Inclusive • Trendy • Honeymoon
Hotelcode: HCUN006

• Playa del Carmen

LIGGING • gelegen aan het zandstrand
van Playa del Carmen • ca. 1,5 km van het
centrum van Playa del Carmen met winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 40 km van de luchthaven
van Cancún FACILITEITEN • minimumleeftijd
18 jaar • 394 juniorsuites en suites • wifi in het
hele hotel • 3 zwembaden: o.a. 1 excl. voor
Royal Service-gasten • ligbedden, parasols
en handdoeken aan de zwembaden en aan
het strand • Tegen betaling: • winkeltje • kapper
RESTAURANTS EN BARS • 2 buffetrestaurants
• 9 à-la-carterestaurants: o.a. grill, Italiaans,
Mexicaans, Japans, internationaal, 1 restaurant
excl. voor The Reserve-gasten • verschillende
snackbars • 10 bars: o.a. chill out bar,
cocktailbar en poolbar • roomservice 24/7
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie
all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
o.a. stoombad, sauna, bubbelbad, diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
duiken • watersporten • in de omgeving: golf
LOGIES • alle kamers beschikken over een bad,
douche, haardroger, telefoon, minibar (zie all
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inclusive), airconditioning, satelliet-tv, iPod®docking station, strijkijzer en -plank, kluisje,
koffiezetapparaat, zithoek en balkon of terras
• juniorsuites (48 m²) met kingsizebed • suites
(60 m²) en mastersuites (82 m²) met living,
kitchenette, aparte slaapkamer en bubbelbad op
het balkon of terras • The Reserve suites (48 m²)
en mastersuites (83 m²) beschikbaar • The
Reserve swim-up suites (48 m²) en mastersuites
(83 m²) met terras en directe toegang tot het
zwembad • The Reserve: o.a. VIP check-in/out, uitgebreide minibar, Nespresso®-apparaat,
aromatherapie menu, luxe badproducten,
conciërgeservice ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • diner
ook mogelijk in de à-la-carterestaurants, met
reservering • snacks 10:00-18:00 • lokale en
internationale (alcoholische) dranken 9:00-2:00
• minibar dagelijks aangevuld (frisdranken,
water en bier) Sport en ontspanning • fitness •
kajakken • tafeltennis • volleybal • zeilen •
spinning • pilates • animatie PRIJS • vanaf
€ 227 pp/nacht in all inclusive
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Royal Hideaway Playacar
star star star star star
Dit adults only hotel is een
droombestemming voor een
romantische vakantie met z’n tweeën.
Het maakt deel uit van The Leading
Hotels of the World en combineert een
uitzonderlijke locatie aan het strand met
prachtige faciliteiten en een hoogstaande
service. Een van de meest bijzondere
aspecten is de uitgebreide all-inclusive.
Het hotel beschikt onder andere over
zes restaurants waar u ook à la carte
kunt eten. Eentje biedt zelfs een unieke
Chef’s Table-ervaring, meteen de enige
op het hele schiereiland.
Adults only • All Inclusive •
Droomstrand • Fijnproevers •
Honeymoon • Moment met twee

• Playa del Carmen

LIGGING • direct aan het witte zandstrand • ca.
3 km van het centrum van Playa del Carmen met
winkeltjes, restaurants en bars • ca. 58 km van de
luchthaven van Cancún FACILITEITEN • enkel
voor volwassenen vanaf 18 jaar • 201 kamers • wifi
in het hele hotel • tropische tuin • zonneterrassen
met Balinese bedden • 6 zwembaden (o.a.
1 infinity, 3 relax) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden en aan het
strand • Tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
• dokterservice RESTAURANTS EN BARS • 6
à-la-carterestaurants: mediterraans/Andalusisch,
Oosters, Italiaans, grill, Mexicaans, showdiner
• gastronomische ervaring “Chef’s Table” (€),
waarbij interactie met de kok centraal staat • 6
bars: o.a. beachbar, loungebar, cocktailbar SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • duikcenter • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: golf (ca. 3 km), gemotoriseerde

Hotelcode: HCUN013
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watersporten LOGIES • alle kamers beschikken
over een kingsizebed of twee queensizebedden,
hydromassagebad,
douche,
badproducten,
haardroger, badjassen en slippers, satelliet-tv,
telefoon, wifi, airconditioning, kluisje, iPod®docking station, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (zie all inclusive), balkon of terras •
Luxury kamers (50 m²) met balkon, beschikbaar
met uitzicht op het resort, de tuin (Royal view), de
relaxzwembaden (Relax pool) of met gedeeltelijk
zeezicht (Sunrise) ALL INCLUSIVE • Eten &
drinken • ontbijtbuffet, lunch en diner in de à-lacarterestaurants • snacks • lokale en internationale
(alcoholische) dranken in de bars 24/7 • minibar
dagelijks aangevuld • roomservice 24/7 Sport
en ontspanning • fitness • aquagym • tennis (2
courts), lessen (€) • basketbal • tafeltennis •
fietsen • watersporten: kajak, zeilen, windsurfen •
avondshows in het theater PRIJS • vanaf € 275 pp/
nacht in all inclusive

Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya
star star star star star
Dit trendy resort bevindt zich in het
tropische privécomplex Mayakoba,
gelegen aan een wit zandstrand
vlakbij Playa del Carmen. U ervaart
hier een erg warme en persoonlijke
service. Daarnaast biedt het een
variatie aan faciliteiten voor zowel
koppels als families. Zo zijn er twee
buitenzwembaden, een afgelegen
lagunezwembad, wellnesscentrum en
kids club. De grootste troef is evenwel
het gastronomische aanbod. U kunt
terecht in vijf uitstekende restaurants.
Ook leuk voor golfliefhebbers: de El
Camaleón Golf Club, een spectaculaire
18-holes par 72 golfbaan die zich
doorheen de mangroven slingert.

• Riviera Maya

LIGGING • direct aan het witte zandstrand •
in het ecologische Mayakoba Resort complex
• ca. 3 km van het centrum van Mayakoba met
restaurants, bars en winkeltjes • ca. 10 km van
het centrum van Playa del Carmen • ca. 46 km
van de luchthaven van Cancún FACILITEITEN
• 214 kamers • wifi in het hele hotel • tropische
tuinen • bubbelbad • 2 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden
en het strand • Tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet of à la
carte • 5 restaurants: seafood, Latijns-Amerikaans,
internationaal/Mexicaans, vegan, mediterraans •
2 bars: o.a. vegan bar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness 24/7 •
natuurwandelingen Tegen betaling: • yoga • tennis
• boogschieten • vogels spotten • fietsen • ecoboottochten • wellnesscenter: sauna, stoombad,

diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving (ca. 1 km): El Camaleón Golf
Club (18 holes), kooklessen in El Pueblito, duiken
KINDEREN • Gratis: • miniclub 4-12 jaar Tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• alle kamers beschikken over een kingsizebed
of twee dubbele bedden, douche, haardroger,
badjassen en slippers, satelliet-tv, telefoon, wifi,
airconditioning, kluisje, Nespresso®-apparaat,
minibar, bemeubeld balkon of terras • kamers
beschikbaar met lagunezicht, lateraal zeezicht,
zeezicht of met ligging dicht bij het strand
ALL INCLUSIVE Met toeslag • Eten & drinken •
ontbijtbuffet of à la carte, lunch en diner à la carte
• snacks • selectie van lokale en internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdrank en snacks PRIJS •
vanaf € 199 pp/nacht in kamer en ontbijt

All Inclusive • Droomstrand •
Golf • Natuurdecor • Trendy •
Excellente service • Familie
Hotelcode: HCUN015
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TRS Yucatan Hotel
star star star star star
Dit sfeervolle adults only hotel heeft alle
troeven voor een romantische vakantie
met z’n tweeën: een adembenemende
setting tussen de tropische natuur en het
strand, moderne suites met butlerservice
en een immens wellnesscentrum met
tal van behandelingen. U verblijft
hier volgens een uitgebreide allinclusive en geniet van toegang tot
alle faciliteiten en restaurants in de
omliggende Grand Palladium Hotels
& Resorts. Zeker de moeite om eens te
doen: het Chic Cabaret & Restaurant,
waar u zich tijdens een gourmet diner
mag verlekkeren op een spectaculaire
liveshow.
Adults only • All Inclusive • Butlerservice
• Droomstrand • Moment met twee •
Privézwembad
Hotelcode: HCUN018

• Riviera Maya

LIGGING • direct aan het witte zandstrand • ca.
7 km van het centrum van Akumal • ca. 30 km
van de archeologische site van Tulum • ca.
33 km van het centrum van Playa del Carmen
• ca. 90 km van de luchthaven van Cancún
FACILITEITEN • enkel voor volwassenen (18+) •
454 juniorsuites en suites • wifi in het hele hotel
• 3 zwembaden, o.a. infinity pool (zoutwater)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • gasten kunnen
gebruikmaken van de faciliteiten van buurhotels
Grand Palladium Colonial, Kantenah &
White Sand • Tegen betaling: • wasserijservice
• dokterservice RESTAURANTS EN BARS •
buffetrestaurant met showcooking en à la carte
opties (internationaal) • 4 à-la-carterestaurants:
Argentijns steakhouse, Italiaans, Frans,
mediterraans (beachclub) • Chic Cabaret &
Restaurant • 5 bars: o.a. lobbybar, poolbar •
15 restaurants en 17 bars in de omliggende
Grand Palladium Hotels & Resorts SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive
Tegen betaling: • duiken • wellnesscenter
‘Zentropia Palladium Spa & Wellness’: o.a.
stoombad, sauna, bubbelbad, diverse massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
juniorsuites en suites beschikken over een
kingsizebed of 2 dubbele bedden, zithoek,
hydromassagebad,
douche,
haardroger,
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badjassen
en
slippers,
badproducten,
airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi,
kluisje, minibar (zie all inclusive), strijkijzer
en -plank, koffie- en theezetfaciliteiten,
butlerservice, balkon of terras • juniorsuites
en suites met tuinzicht • juniorsuites met
privézwembad en tuinzicht • Romance
bungalows bij het meer met steiger en
privékano ALL INCLUSIVE • Eten & drinken
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet of à la carte •
dine around in de restaurants van buurhotels
Grand Palladium Colonial, Kantenah & White
Sand • diner in het Chic Cabaret & Restaurant
(met
reserveringskost):
welkomstcocktail,
ongelimiteerde premiumdranken, gourmet
menu, 3u durende show met meer dan
20 artiesten (zangers, dansers, acrobaten)
en afterparty • selectie van nationale en
internationale (alcoholische) dranken in de
bars • minibar met water, frisdranken en bier
(dagelijks aangevuld) • roomservice 24/7 Sport en
ontspanning • fitness • aerobics • aquagym • zumba
• biljart • tafeltennis • volleybal • basketbal •
voetbal • petanque • tennis (6 courts) • padel (2
courts) • boogschieten • catamaran • snorkelen
• waterpolo • kajak • windsurfen • shuffleboard
• aquavolleybal • minigolf • animatie overdag
en ‘s avonds PRIJS • vanaf € 180 pp/nacht in
all inclusive
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TRS Coral Hotel
star star star star star
Een romantische vakantie met z’n
tweeën of er eens luxueus tussenuit met
vrienden? Dit all-inclusive designhotel
richt zich enkel op volwassenen en
biedt een ruime keuze aan restaurants,
bars en andere faciliteiten, zoals een
prachtig wellnesscentrum en een
Rafael Nadal tenniscenter met maar
liefst acht courts. Bovendien krijgt u
toegang tot alle services en faciliteiten
van buurhotel Grand Palladium Costa
Mujeres Resort & Spa. Bezoek zeker
eens het Chic Cabaret & Restaurant. U
geniet er van een heerlijk gourmet diner
met een spectaculaire cabaretshow als
live-entertainment.
Adults only • All Inclusive • Butlerservice •
Droomstrand • Moment met twee • Tennis •
Wellness
Hotelcode: HCUN017

• Costa Mujeres

LIGGING • direct aan het witte zandstrand
• ca. 15 km van het centrum van Cancún •
ca. 30 km van de luchthaven van Cancún
FACILITEITEN • enkel voor volwassenen (18+) •
469 juniorsuites en suites • wifi in het hele hotel
• zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en strand • gasten kunnen
gebruikmaken van de faciliteiten van buurhotel
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa •
Tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
• dokterservice RESTAURANTS EN BARS •
buffetrestaurant met showcooking en à la carte
opties (internationaal) • 4 à-la-carterestaurants:
Argentijns
steakhouse,
Italiaans,
Frans,
mediterraans (beachclub) • Chic Cabaret &
Restaurant • 6 bars: o.a. lobbybar, poolbar,
swim-up bar, beachbar • 7 restaurants en 15 bars
in buurhotel Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • zie all inclusive Tegen betaling: •
diepzeevissen • duiken • tennislessen in het Rafa
Nadal Tenniscenter (8 courts) • wellnesscenter
‘Zentropia Palladium Spa & Wellness’: o.a.
stoombad, sauna, bubbelbad, diverse massages
en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle
juniorsuites en suites beschikken over een
kingsizebed of 2 queensizebedden, zithoek,
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hydromassagebad, douche, haardroger, badjassen
en slippers, badproducten, airconditioning,
satelliet-tv, telefoon, wifi, kluisje, minibar (zie
all inclusive), strijkijzer en -plank, koffie- en
theezetfaciliteiten, butlerservice, balkon of terras •
juniorsuites met tuinzicht • swim-up juniorsuites
met directe toegang tot het zwembad • Loft suites
met bubbelbad op het terras ALL INCLUSIVE
• Eten & drinken • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
of à la carte • dine around in de restaurants van
buurhotel Grand Palladium Costa Mujeres Resort
& Spa • diner in het Chic Cabaret & Restaurant
(met
reserveringskost):
welkomstcocktail,
ongelimiteerde premiumdranken, gourmet
menu, 3u durende show met meer dan
20 artiesten (zangers, dansers, acrobaten)
en afterparty • selectie van nationale en
internationale (alcoholische) dranken in de
bars • minibar met water, frisdranken en bier
(dagelijks aangevuld) • roomservice 24/7 Sport en
ontspanning • aerobics • yoga • zumba • pilates •
biljart • voetbal • tennis: Rafa Nadal Tenniscenter
(8 courts) • padel • beachvolleybal • catamaran
• snorkelen • waterpolo • aquagym • kajak •
shuffleboard • aquavolleybal • animatie overdag
en ‘s avonds PRIJS • vanaf € 198 pp/nacht in
all inclusive

MEXICO | CANCÚN

Kimpton Aluna Resort Tulum
star star star star star
Tulum is een stad waar geschiedenis,
natuur en cultuur prachtig
samenkomen. Het in Boheemse
stijl opgetrokken Kimpton Aluna
weerspiegelt die kwaliteiten heel
mooi. Dit kleinschalige boetiekhotel
ligt midden in een groene oase en
vormt de ideale uitvalsbasis voor een
bezoek aan de archeologische site van
de stad. Verder is het een plek waar
rust en relaxatie centraal staan. Aardse
kleuren, jute tapijten, handgemaakte
houten meubels en natuursteen zetten
hier de toon. Het hotel heeft een
heel leuke energie die zich vertaalt in
onder andere twee privébeachclubs
en een rooftopterras met zwembad en
dj-optredens.

LIGGING • rustig gelegen • aan de ingang van
het oord Aldea Zamá met restaurants, bars en
winkeltjes • ca. 3 km van het strand • ca. 2 km
van het centrum van Tulum • ca. 6 km van de
archeologische site van Tulum • ca. 118 km van
de luchthaven van Cancún FACILITEITEN • 78
kamers • liften • wifi in het hele hotel • tropische
tuinen • 2 zwembaden (o.a. 1 rooftop met
cabana’s) • ligbedden en handdoeken aan de
zwembaden • Tegen betaling: • 2 privé beachclubs
(ca. 3 km) RESTAURANTS EN BARS • 2
restaurants: internationaal/lokaal (ontbijt,
lunch, diner), Mexicaans/Aziatisch (diner)
• poolbar • roomservice 7:30-23:00 SPORT

Kleinschalig • Moment met twee •
Natuurdecor • Rooftopbar • Cultuur
Hotelcode: HCUN016
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EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • yoga •
fietsen Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse
massages
en
schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice (op
aanvraag) LOGIES • alle kamers beschikken
over een kingsizebed of twee queensizebedden,
douche, haardroger, badproducten, badjassen,
satelliet-tv, telefoon, ventilator, airconditioning,
minibar (€), kluisje, wifi, yogamat, iHome®speaker en balkon of terras • Essential
kamers (38 m²) op het gelijkvloers met terras
• Premium kamers (38 m²) op de 1ste of 2de
verdieping met balkon PRIJS • vanaf € 139 pp/
nacht in logies

CARIBISCHE ZEE
Montego Bay

Jamaica

Negril

Het eiland van de reggae, de wuivende palmen, de parelwitte
stranden en de tropische temperaturen... Als u op zoek bent naar
een plek waar u één keer per jaar zalig tot rust kunt komen, dan
heeft u ze gevonden.

Ocho Rios

JAMAICA
Kingston

CARIBISCHE ZEE

Onze tips
Zin om te versmelten met de wondermooie
Jamaicaanse natuur? Ga dan raften op
een handgemaakte bamboeraft op de vijf
kilometer lange Martha Brae-rivier langs de
noordkust van het eiland.

Als er iemand voor gezorgd heeft dat we
Jamaica voor eeuwig associëren met Kingston,
rastakapsels en een chill-out levensstijl, dan is
het reggaekoning Bob Marley wel. Een bezoek
aan het Bob Marley Museum in Kingston mag
dan ook niet ontbreken tijdens uw reis.

In de buurt van Montego Bay kunt u zich
uitleven met de sensationele Canopy Tour,
waarbij u in een klimharnas langs kabels van
de ene boomtop naar de andere glijdt.

Praktisch
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (nog minstens 6 maanden geldig na terugkeer). • WANNEER BEZOEKEN de
beste reistijd voor Jamaica is van november tot april. Het regenseizoen loopt van mei tot september. • VLIEGTIJD ca. 10u • TIJDSVERSCHIL 6u vroeger
dan in België. • MUNT Jamaicaanse Dollar: JMD 100 = ca. € 0,64 (aug. ’22). Bij voorkeur betaalt u in USD.
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Het glinsterende water van Jamaica
Unieke ervaring
De beroemdste waterval van Jamaica

Geef zelf licht in de Glistening Waters

Eén van Jamaica’s mooiste natuurlijke plekjes is Dunn’s

De wereld kent slechts drie lichtgevende lagunes, en de

River Falls, een spectaculaire waterval in de noordelijke

mooiste ligt in Jamaica. Het water lijkt er licht te geven

badplaats Ocho Rios. Het water stort zich over een route

door de beweging van miljoenen micro-organismen,

van ruim 180 meter in een diepte van 55 meter, voor het

en in het noordelijk gelegen Falmouth kunt u zelf deel

zich een weg naar zee baant. Langs het traject kunt u de

uitmaken van het spektakel. U gaat er op nachtcruise en

rotsen beklimmen en zalig even pauzeren in de natuurlijk

fotografeert bij wijze van opwarmertje de vissen die een

gevormde baden. Een leuk extraatje is dat kosten noch

spoor van blauw licht achterlaten. Daarna duikt u zelf

moeite gespaard zijn om van Dunn’s River Falls dé

de lagune in en creëert u uw eigen lichtspektakel: een

nationale attractie te maken. Zo geniet u in het restaurant

onvergetelijke ervaring! Het minerale water is bovendien

van een diner bij kaarslicht met livemuziek.

erg heilzaam.
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Sandals South Coast
star star star star star
Dit adults only resort is gelegen aan een
van de mooiste zandstranden van de
Jamaicaanse zuidkust. Het is gevestigd
in een natuurreservaat van 500 hectare
en beschikt over indrukwekkende
faciliteiten, waaronder honeymoon
bungalows die zweven boven het
water. Bovendien geniet u hier van een
uitzonderlijke all inclusive, waarin zelfs
watersporten zijn inbegrepen. Daarnaast
mag u zich verlekkeren op een diversiteit
aan toprestaurants die u meenemen naar
alle uithoeken van de wereld, van de
Aziatische tot de mediterrane keuken.
Adults only • All Inclusive •
Butlerservice • Droomstrand •
Honeymoon • Tennis • Watersport

• Whitehouse

LIGGING • direct aan het witte zandstrand
• ca. 53 km van het centrum van Negril • ca.
90 km van de luchthaven van Montego Bay
FACILITEITEN • enkel voor volwassenen (18+) •
392 kamers, juniorsuites, suites en bungalows •
wifi in het hele hotel • 3 zwembaden (zoetwater)
en duikzwembad • 4 bubbelbaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden en
aan het strand • Tegen betaling: • premium internet
(voor video streaming) • juwelier • souvenirshop
• wasserijservice (op aanvraag) • dokterservice
(op aanvraag) RESTAURANTS EN BARS • 8
restaurants: Frans, Caribisch, Italiaans, panAziatisch, mediterraans, grill, sushi, Jamaicaans
• gepaste kleding vereist bij het diner • 7
bars: pianobar, theaterbar, 2 swim-up bars, 2
beachbars, over-water-bar • roomservice 07:0022:00 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• duiklessen LOGIES • alle kamers beschikken

over een kingsizebed, bad of douche,
haardroger, badproducten, satelliet-tv, telefoon,
wifi,
airconditioning,
kluisje,
koffie-en
theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank, iPod®
docking station, tegels, balkon of terras • keuze
uit verschillende kamers, juniorsuites, suites
en bungalows, o.a. over-water-bungalows •
verschillende kamertypes met butlerservice ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt, lunch en
diner à la carte • thé en patisserie in de namiddag
• selectie van nationale en internationale
(alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdrank en bier Sport en
ontspanning • fitness 24/7 • tennis (4 courts) •
aerobics • biljart • squash • basketbal • shuffle
board • croquet • tafeltennis • reuze schaakspel
• hobie cats • kajak • glasbodemboot • snorkelen
• stand-up paddle • kneeboarden • wakeboarden
• waterskiën • windsurfen • duiken (met brevet)
• animatie overdag en ‘s avonds PRIJS • vanaf
€ 434 pp/nacht in all inclusive

Hotelcode: HMBJ003
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Sandals Royal Caribbean
star star star star star
Sandals Royal Caribbean is een
rustig en sereen all-inclusive hotel
voor volwassenen met spectaculaire
overwatervilla’s. De sfeer is bijzonder:
Caribische charme wordt moeiteloos
gecombineerd met traditionele Britse
etiquette. Zo geniet u van high tea en
een continentaal ontbijt op bed, tegen
de achtergrond van een azuurblauwe
zee en witte stranden bezaaid met
kokospalmen. Het resort beschikt
zelfs over een eigen privé-eiland met
een zwembad, swim-upbar, strand
en Thais restaurant. Op het resort
zijn er trouwens negen fantastische
eetgelegenheden. Probeer zeker het
restaurant La Tavola, waar u zich in een
intieme Italiaanse binnentuin waant.
Adults only • All Inclusive • Butlerservice
• Droomstrand • Excellente service •
Fijnproevers • Honeymoon • Watersport

• Montego Bay

LIGGING • direct aan het witte zandstrand •
ca. 8 km van het centrum van Montego Bay •
ca. 89 km van de bekende Dunn’s River Falls
in Ocho Rios • ca. 6 km van de luchthaven
van Montego Bay FACILITEITEN • enkel voor
volwassenen (18+) • 280 kamers, suites en
villa’s • wifi in het hele hotel • 8 zwembaden
(zoetwater) en duikzwembad • 6 bubbelbaden
• privé-eiland ‘Sandals Island’ (2 min. per
boot) met over-water-villa’s, swim-up bar,
bubbelbad, spa en Thais restaurant • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden
en het strand • gasten kunnen gebruikmaken
van de faciliteiten van Sandals Montego Bay
(shuttleservice) • Tegen betaling: • cabana’s
aan het zwembad en strand • premium
internet (voor video streaming) • juwelier •
souvenirshop • wasserijservice (op aanvraag) •
dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS
EN BARS • 9 restaurants: Italiaans, Indisch,
Frans, Thais, Brits, Jamaicaans, grill, pizzeria,
Caribisch • gepaste kleding vereist bij het
diner • 6 bars: o.a. 2 swim-up bars, pianobar,
beachbar, pub • roomservice 07:00-22:00

Hotelcode: HMBJ002

JAMAICA | MONTEGO BAY
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SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • zie all
inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter: diverse
massages en schoonheidsbehandelingen •
duiklessen LOGIES • alle kamers beschikken
over een kingsizebed, bad of douche,
haardroger, badproducten, satelliet-tv, telefoon,
wifi,
airconditioning,
kluisje,
koffie-en
theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank, iPod®klokradio, tegels, balkon of terras • keuze uit
verschillende kamers, suites en villa’s, o.a. overwater-villa’s op het privé-eiland • verschillende
kamertypes met butlerservice ALL INCLUSIVE
• Eten & drinken • ontbijt, lunch en diner à la carte
• dine around in Sandals Montego Bay met 12
restaurants (shuttleservice) • thé en patisserie
in de namiddag • selectie van nationale en
internationale (alcoholische) dranken, premium
merken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met
water, frisdrank en bier Sport en ontspanning •
fitness 24/7 • volleybal • darts • biljart • schaken
• croquet • hobie cats • windsurfen • paddle
board • snorkelen • kajak • duiken (met brevet) •
glasbodemboot • animatie overdag en ‘s avonds
PRIJS • vanaf € 428 pp/nacht in all inclusive

ATLANTISCHE
OCEAAN
Speightstown

Barbados
Wondermooie stranden, turquoise baaien, een bruisend
nachtleven en een tropische natuur, Barbados heeft alles in huis
voor een exotische droomvakantie.

Bathsheba

BARBADOS
Bridgetown
Oistins

Grantley Adams
International Airport

Onze tips
Ga snorkelen in de Carlisle Bay
Marine Reserve en ontdek de wondere
onderwaterwereld met tal van schildpadden,
exotische vissoorten en mysterieuze
scheepswrakken.

Een van de natuurwonderen van de Caraïben
is ongetwijfeld Harrison’s Cave. In de grot
aanschouwt u prachtige watervallen, smalle
riviertjes en eeuwenoude stalagmieten en
stalactieten.

Als u op Barbados bent, mag een bezoek aan
Bridgetown, de hoofdstad van het eiland, niet
ontbreken. In deze levendige stad treft u een
unieke mix van Afrikaanse, Amerikaanse en
Britse invloeden, die de rijke geschiedenis van
het eiland perfect weerspiegelen.

Praktisch
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort, ook verplicht voor kinderen (nog minstens 6 maanden geldig na terugkeer) en vliegticket voor retour. •
WANNEER BEZOEKEN de beste reistijd voor Barbados is van december tot april. Het regenseizoen loopt van juli tot november. • VLIEGTIJD ca. 12u. •
TIJDSVERSCHIL 6u vroeger dan in België. • MUNT Barbadiaanse Dollar: BBD 1 = ca. € 0,49 (aug. ’22). Bij voorkeur betaalt u in USD
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Sandy Lane
star star star star star
Sandy Lane maakt deel uit van The
Leading Hotels of the World. Het is
een iconisch tophotel, gelegen aan de
westkust van Barbados, in een oud
mahoniebos met zicht op een hagelwit
zandstrand. U heeft hier verschillende
verblijfsmogelijkheden, van luxueus
ingerichte kamers tot prachtige
suites met zeezicht. Er zijn ook acht
tennisbanen, een prachtige spa van
47.000 m² en drie golfterreinen die
behoren tot de beste ter wereld. Een
ander hoogtepunt: de keuken. Onder
leiding van chef Emmanuel Guemon
brengen de vier restaurants een
geraffineerde gastronomie, geïnspireerd
op Frans-Provençaalse en Aziatische
culinaire tradities.

LIGGING • direct aan het witte zandstrand •
ca. 2,5 km van het centrum van Holetown met
restaurants, bars en winkels • ca. 25 km van de
luchthaven van Barbados FACILITEITEN • 113
kamers en suites en 1 villa met 5 slaapkamers •
wifi in het hele hotel • conciërgeservice 24/7 •
zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • Tegen betaling:
• winkeltjes: o.a. proshop • wasserijservice •
dokterservice (op aanvraag) RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • 4 restaurants: gourmet,
modern/Caribish, salades, seizoengebonden
gerechten (Clubhouse) • 7 bars: cocktailbar,
beachbar, poolbar, koffie- en ijssalon, The
Country Club bar, 2 loungebars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • tennis (8 courts) • padel (2 courts) • nietgemotoriseerde watersporten: o.a. windsurfen,

Grand Luxe • Droomstrand •
Excellente service • Fijnproevers •
Golf • Wellness • Tennis
Hotelcode: HBGI002

BARBADOS

• St. James
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hobie cat, kajak en snorkelen • wellnesscenter:
sauna
en
hydrotherapiezwembad
Tegen
betaling: • wellnesscenter: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • 3 golfterreinen:
Old Nine (9 holes), The Country Club (18 holes),
The Green Monkey (18 holes) KINDEREN •
Gratis: • miniclub 3 t/m 12 jaar • teenclub 13+
Tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag)
LOGIES • alle kamers beschikken over een
kingsizebed of 2 eenpersoonsbedden, bad,
douche, haardroger, badjassen en slippers,
satelliet-tv, telefoon, wifi, airconditioning,
ventilator, minibar (water en frisdranken
inbegrepen, alcoholische dranken en snacks
betalend), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
balkon of terras • keuze uit verschillende kamers
en suites met tuinzicht of zeezicht PRIJS • vanaf
€ 778 pp/nacht in kamer en ontbijt

Sandals Royal Barbados
star star star star star
Dit adults only hotel is gelegen aan
het prachtige zandstrand van Maxwell
Beach, omgeven door tropische tuinen.
Het is een van de meest prestigieuze
hotels van de Sandals-keten, geroemd
om zijn uiterst complete all-inclusive,
prachtig rooftopzwembad en gevarieerd
aanbod van suites met zeezicht, waarvan
verschillende met butlerservice.
Bovendien ligt het op een zucht van
zusterhotel Sandals Barbados, waar
u exclusieve toegang krijgt tot alle
faciliteiten en restaurants.
Adults only • All Inclusive • Butlerservice •
Droomstrand • Rooftopbar • Watersport
Hotelcode: HBGI001

• St. Lawrence Gap

LIGGING • direct aan het witte zandstrand van
Maxwell Beach • levendig gelegen in de buurt
van restaurants, bars en winkels • ca. 11 km van
de luchthaven van Barbados FACILITEITEN •
enkel voor volwassenen (18+) • 338 suites • wifi
in het hele hotel • 4 zwembaden (zoetwater)
en duikzwembad • 4 bubbelbaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden en
aan het strand • gasten kunnen gebruikmaken
van de faciliteiten van buurhotel Sandals
Barbados • Tegen betaling: • premium internet
(voor video streaming) • juwelier • dokterservice
(op aanvraag) RESTAURANTS EN BARS • 9
restaurants: Amerikaans, steak/zeevruchten,
Aziatisch,
lokaal,
Jamaicaans,
Frans,
mediterraans, sandwiches/smoothies en koffie/
donuts • gepaste kleding vereist bij het diner •
6 bars: o.a. swim-up bar, beachbar, rooftopbar •
roomservice 07:00-22:00 in Club suites, 24/7 in
Butler suites SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• zie all inclusive Tegen betaling: • wellnesscenter:
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diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• duiklessen LOGIES • alle suites beschikken
over een kingsizebed, bad, douche, haardroger,
badproducten, badjassen en slippers, smart-tv,
telefoon, wifi, ventilator, airconditioning, kluisje,
koffie-en theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank,
balkon of terras • keuze uit verschillende suites
• verschillende suites met butlerservice ALL
INCLUSIVE • Eten & drinken • ontbijt, lunch en
diner à la carte • ongelimiteerde toegang tot de
11 restaurants van Sandals Barbados • thé en
patisserie in de namiddag • selectie van nationale
en internationale (alcoholische) dranken 24/7 •
minibar dagelijks gevuld met water, frisdrank
en bier Sport en ontspanning • fitness 24/7 • tennis
• volleybal • shuffle board • croquet • cricket
• tafeltennis • schaakspel • bowling • kajak •
duiken (met brevet) • stand-up paddle • hobie
cats • glasbodemboot • snorkelen • boogie board
• animatie overdag en ‘s avonds PRIJS • vanaf
€ 573 pp/nacht in all inclusive

BARBADOS

Sandals Barbados
star star star star star
Bent u op zoek naar een romantische
omgeving, overheerlijk eten en een
uitgebreid aanbod aan activiteiten, dan
is dit adults only hotel een absolute
aanrader. Het bevindt zich in een
tropische tuin, aan het prachtige
zandstrand van Maxwell Beach. De
faciliteiten strekken zich uit over drie
verschillende zones met een unieke
beleving: de Caribbean Village in de
tuinen, de Crystal Lagoon Village met
zicht op de lagune en de Ocean Village
die uitkijkt over de oceaan. Met elf
gastronomische themarestaurants is
de keuken hier overigens fantastisch.
Een extra troef: als gast geniet u van
exclusieve toegang tot de faciliteiten en
restaurants van het naburige Sandals
Royal Barbados.

• St. Lawrence Gap

LIGGING • direct aan het witte zandstrand van
Maxwell Beach • levendig gelegen in de buurt van
restaurants, bars en winkels • ca. 11 km van de
luchthaven van Barbados FACILITEITEN • enkel
voor volwassenen (18+) • 280 kamers en suites •
wifi in het hele hotel • 3 zwembaden (zoetwater)
• 2 bubbelbaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden en aan het strand
• gasten kunnen gebruikmaken van de faciliteiten
van buurhotel Sandals Royal Barbados • Tegen
betaling: • premium internet (voor video streaming)
• winkeltje • dokterservice (op aanvraag)
RESTAURANTS EN BARS • 11 restaurants: o.a.
Indisch, steakhouse, pizzeria, Japans, Italiaans,
zeevruchten, sushi, Caribisch, grill, Brits • gepaste
kleding vereist bij het diner • 8 bars: o.a. swim-up
bar, poolbar, pianobar • roomservice 07:00-22:00
in Club suites, 24/7 in Butler suites SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • zie all inclusive Tegen
betaling: • wellnesscenter: diverse massages en

Adults only • All Inclusive • Butlerservice •
Droomstrand • Watersport
Hotelcode: HBGI003

BARBADOS
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schoonheidsbehandelingen • duiklessen LOGIES
• alle kamers beschikken over een kingsizebed,
bad/douche, haardroger, badproducten, smart-tv,
telefoon, wifi, ventilator, airconditioning, kluisje,
koffie-en theezetfaciliteiten, strijkijzer en
-plank, balkon of terras • keuze uit verschillende
kamers en suites • verschillende kamertypes met
butlerservice ALL INCLUSIVE • Eten & drinken •
ontbijt, lunch en diner à la carte • ongelimiteerde
toegang tot de 7 restaurants en 2 snackbars van
Sandals Royal Barbados • thé en patisserie in de
namiddag • selectie van nationale en internationale
(alcoholische) dranken, premium merken 24/7 •
minibar dagelijks gevuld met water, frisdrank en
bier Sport en ontspanning • fitness 24/7 • volleybal •
cricket • tafeltennis • kajak • duiken (met brevet) •
windsurfen • snorkelen • stand-up paddle • hobie
cats • boogie board • glasbodemboot • animatie
overdag en ‘s avonds PRIJS • vanaf € 535 pp/nacht
in all inclusive

ATLANTISCHE
OCEAAN

Saint-Barthélemy
Dit kleine eiland van slechts 25 km² ligt genesteld tussen de
Caraïbische Zee en de Atlantische Oceaan en is uitgegroeid tot hét
jetset eiland van de Caraïben. Ontdek per mini moke de talloze
baaitjes met witte zandstranden van dit Caraïbisch eiland met
Franse flair!

SAINT-BARTHÉLEMY
CARAÏBISCHE
ZEE

Onze tips
De charmante en bruisende ‘hoofd’stad
Gustavia, ooit bezet door Fransen en Zweden,
met mooie jachthaven en talloze luxe
boetieks.

Het eiland telt schitterende stranden!
‘Anse de Colombier’ is ongetwijfeld één
van de mooiste: een afgelegen strand met
poederachtig zand, verscholen in een inham
in het uiterste noordwesten van het eiland.

Ontdek het rijke onderwaterleven en beoefen
één van de vele watersporten (windsurfen,
jetski, kitesurfen).

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort (minstens 6 maanden geldig vanaf de datum van aankomst) • WANNEER BEZOEKEN november-mei •
VLIEGTIJD ca. 9u • TIJDSVERSCHIL 6u vroeger (zomer) en 5u vroeger (winter) dan in België • MUNT Euro
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Cheval Blanc St-Barth Isle de France
star star star star star
Dit exclusieve ‘Cheval Blanc’ resort en
enige ‘Palace’ hotel op het eiland behoort
tot de absolute top van Saint-Barth en
ligt aan één van de mooiste stranden van
het eiland, Baie des Flamands. Het resort
met een hedendaagse en uiterst elegante
koloniale inrichting ligt verscholen
temidden een weelderig groene
omgeving. De 61 kamers, ingericht
door Jacques Grange, liggen verspreid
over het hotel in ‘La Maison’, aan het
strand of in de tropische tuin. Het niet
te missen restaurant ‘La Case’ aan het
strand onthult een culinaire reis bedacht
door Jean Imbert. Hier geniet u van een
exclusief verblijf op het zorgeloze ritme
van de Caraïben!
Grand Luxe • Droomstrand •
Excellente service • Familie •
Moment met twee • Fijnproevers
Hotelcode: HSBH002

• Anse de Flamands

LIGGING • idyllische ligging aan prachtig
zandstrand • ca. 5 min. van de luchthaven van
Saint-Barth FACILITEITEN • 61 kamers en
suites • gratis wifi • 2 mooie zwembaden • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • gratis parking • Tegen
betaling: • 2 boetieks (lokale en internationale
designers) • wasserijdienst RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘La Cabane’
• à-la-carte restaurant ‘La Case’ (o.l.v. Jean
Imbert) , terras met zeezicht voor een moderne
Caraïbische keuken en schitterende selectie
Franse wijnen en champagnes • restaurant
‘La Cabane’ aan het strand met klassiekers en
lichte maaltijden (lunch) • ‘White Bar’ met
verfrissende cocktails (en snacks) • roomservice
– ‘Carte Blanche’ SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness Technogym • snorkelen Tegen
betaling: • ‘Spa Cheval Blanc par Guerlain’: 4
treatment rooms, sauna, relaxatie paviljoen,
exclusieve Guerlain boetiek en unieke Guerlain
schoonheidsbehandelingen en massages •
yoga, pilates • kayakken, stand-up paddle,
zeilen • bootexcursies KINDEREN • Gratis: •
verschillende kinderactiviteiten en attenties,
evenals excursies mogelijk met toeslag Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle luxueuze
en uiterst elegante kamers hebben een badkamer
(haardroger), zithoek, airconditioning, kluisje,
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minibar (€), koffie- en theefaciliteiten, flatscreen
tv, wifi (gratis) en balkon of terras • tropical
kamers (60 m²) gelegen in de tuin met badkamer
(douche) en terras • garden bungalows (65 m²)
gelegen in de tuin met badkamer (bad en
douche) en terras • ocean kamers (60 m²)
gelegen in het hotel of tegen de heuvelflank, met
badkamer (douche) en balkon met zeezicht •
hillside bungalows (65 m²) tegen de heuvelflank
gelegen met badkamer (bad en douche) en mooi
terras met kitchenette, lounge en privé infinity
zwembad • garden suites (70 m²) genesteld in de
tuin met veel privacy, badkamer (bad en douche)
en prachtig terras met kitchenette en privé
zwembad • tropical suites (75 m²) gelegen in
het hotel in een modernere stijl met badkamer
(bad en douche), ruime zithoek en balkon met
tuinzicht • ocean junior suites (70 m²) gelegen
in het hotel of tegen de heuvelflank, met aparte
slaapkamer, ruime zithoek, badkamer (bad en
douche) en prachtig terras met zeezicht • 2 slpk
tropical suites (110 m²) gelegen in de tuin met 2
slaapkamers, 2 badkamers (met douche), living
en terras • 2 slpk ocean suites (160 m²) tegen
de heuvelflank gelegen met 2 slaapkamers,
2 badkamers (bad en douche), ruime living
en mooi terras met zeezicht • andere suites
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • € 495
pp/nacht in kamer en ontbijt

SAINT-BARTHÉLEMY

SAINT-BARTHÉLEMY
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Rosewood Le Guanahani St Barth
star star star star star
De exclusieve ‘Le Guanahani’ heropende
na een jarenlange en uiterst geslaagde
renovatie onder de prestigieuze
‘Rosewood’ groep. Het resort geniet
van een geprivilegieerde ligging op
een privéschierland omgeven door 2
schitterende stranden, het ene aan de
lagune beschermd door een koraalrif,
het andere aan de Atlantische Oceaan.
Het ligt binnen het reservaat van
Grand Cul-de-Sac waar de unieke
beschermde onderwaterwereld zorgt
voor dé ultieme snorkelervaring. Het
telt slechts 66 kamers en suites en
biedt een ruim aanbod aan sport-en
ontspanningsmogelijkheden waaronder
de unieke ‘Sense, A Rosewood Spa’.
Kortom, Rosewood Le Guanahani St
Barth schittert opnieuw als nooit tevoren!
Grand Luxe • Droomstrand •
Fijnproevers • Familie • Natuurdecor •
Moment met twee
Hotelcode: HSBH004

• Grand Cul de Sac

LIGGING • idyllische ligging aan 2 zandstranden
• ca. 12 min. van de luchthaven van SaintBarth • ca. 15 min. van de haven van Gustavia
FACILITEITEN • 66 kamers en suites • gratis
wifi • schitterend infinity zwembad ‘The Beach
House Pool’ (176 m²) • adults-only zwembad
‘Sense Pool’ (80 m²) aan de spa • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • 2 prachtige zandstranden • ‘Marigot
Bay’ ponton met zonneterras met directe
toegang tot de zee • ‘Clefs d’Or’ concierge •
bibliotheek • gratis parking • Tegen betaling: •
boetiek • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant ‘Beach House
St Barth’ • uitstekend à-la-carte restaurant
‘Beach House St Barth’ gelegen aan het
strand bestaande uit 3 verschillende gedeeltes
(mediterrane keuken met caribische touch en
Franse joie de vivre, lunch en diner) • prachtige
cocktailbar ‘Bar Melangé’ met aangenaam terras
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness (Panatta) • tennis (1 court) •
snorkelen, kayakken, stand-up paddle Tegen
betaling: • schitterende ‘Sense, A Rosewood Spa’:
4 treatment rooms, 2 spa suites (voor koppels),
hydrotherapie, manicure, pedicure, zwembad
(adults-only) en schoonheidsbehandelingen en
massages • yoga, pilates, meditatie • kitesurfen,
jetski, vissen • bootexcursies en helicopter tours
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KINDEREN • Gratis: • ‘Rosewood Explorers’
programma voor kinderen (4 t/m 11 jaar)
met uitgebreid aanbod aan activiteiten Tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • alle volledig
vernieuwde en uiterst elegante kamers hebben
een badkamer (haardroger) , airconditioning,
kluisje, minibar (€), Nespresso-apparaat,
flatscreen tv, wifi (gratis) en balkon of terras
• ocean bay kamers (37 m²) met badkamer
(douche), hoger gelegen met zicht over Marigot
Bay • ocean cove kamers (37 m²) met badkamer
(douche), gelegen vlakbij Grand Cul-de-Sac
• ocean bay pool kamers (46 m²) met zithoek,
badkamer (douche), hoger gelegen met zicht
over Marigot Bay en ruim terras met privé infinity
zwembad • beach kamers (50 m²) (nieuw!) met
badkamer (douche) en mooi terras, gelegen op
enkele stappen van het strand • ocean cove junior
suites (48 m²) met hemelbed, zithoek, ruimere
badkamer (bad en douche) en ruim terras met
zeezicht • ocean view suites (56 m²) met aparte
kamer, living, badkamer (douche) en terras met
tuinzicht • ocean view pool suites (60 m²) met
aparte kamer, living, hoger gelegen met ruim
terras en privé zwembad • andere suites (garden
view suites, garden view pool suites, beach pool
suites en signature suites) eveneens mogelijk
op aanvraag PRIJS • € 453 pp/nacht in kamer
en ontbijt

SAINT-BARTHÉLEMY

Villa Marie Saint-Barth
star star star star star
Villa Marie is, na Saint-Tropez, het
tweede hotel van de familie Sibuet dat
geopend werd op het exclusieve eiland
Saint-Barthélemy. Dit fantastische
‘tropical chic’ boetiekhotel in bohemian
stijl ligt genesteld in de heuvels van
Colombier en biedt een prachtig zicht
over de baai Les Flamands. Het hotel
telt slechts 19 bungalows en villa’s en de
inrichting is werkelijk origineel en met
veel smaak ingericht: kleurrijke kamers
(in gele, roze, turquoize of blauwe
tinten) in een authentieke koloniale stijl
met moderne accenten. Grootste troef
is het ongetwijfeld de recent geopende
bohemian chique en levendige ‘Gyp
Sea Beach’ beach club aan de baai van
St. Jean met fantastisch restaurant en
levendige bar.
Authentiek • Buiten eten • Kleinschalig •
Moment met twee • Panorama

LIGGING • prachtige ligging in de heuvels met
zicht over de baai en strand van Les Flamands
• ca. 10 min rijden van ‘Gyp Sea Beach’ • ca.
10 min. van de luchthaven van Saint-Barth
• ca. 10 min. van de haven van Gustavia
FACILITEITEN • 19 bungalows en villa’s met
privé zwembad • kleinschalig ‘tropical chic’
boetiekhotel • gratis wifi • tropische tuinen
• zwembad • prachtige bohemian beachclub
(2020) ‘Gyp Sea Beach’ met bar en restaurant,
ligbedden en parasols (gratis, behalve in
plantation bungalows) • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• gratis parking • Tegen betaling: • 2 boetieks
(waarvan 1 in de beach club) RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt à la carte in restaurant ‘Dolce
Vita’ • uitstekend à-la-carte restaurant ‘Dolce
Vita’ in authentieke koloniale stijl met een
geraffineerde Italiaanse keuken • beachclub ‘Gyp
Sea Beach’ met schitterende restaurant (bbq
specialiteiten tijdens de lunch) en levendige Bar
(o.a. cocktails en rum) met DJ • cocktailbar in
creoolse stijl met sigaren lounge • roomservice
24u/24 SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• fitness Tegen betaling: • ‘Pure Altitude Spa’: 2

Hotelcode: HSBH005

SAINT-BARTHÉLEMY

• Colombier
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treatment rooms, schoonheidsbehandelingen en
massages (eveneens mogelijk in uw bungalow) •
in de omgeving: snorkelen, duiken, windsurfen,
vissen KINDEREN • Tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle ruime en romantische kamers
zijn ingerichte in kleurrijke lokale stijl (met
zowel koloniale, Britse, Indische en Caribische
touch) en hebben een prachtige badkamer (bad,
douche, haardroger), airconditioning, kluisje,
minibar (€), Nespresso-apparaat, flatscreen tv,
wifi (gratis) en balkon of terras met zicht over de
baai • plantation bungalows (45 m²) met terras
met tuinzicht • caribbean bungalows (49 m²) met
hemelbed en terras met zee-en baaizicht • tropic
bungalows (49 m²) met buitendouche en terras
met panoramisch zeezicht • prestige caribbean
bungalows (54 m²) in lichte kleuren en exotische
prints, met slaapkamer en open zithoek en
terras met zeezicht • 2 slpk family bungalows
(76 m²) met master slaapkamer met badkamer,
kinderkamer (met stapelbed) en badkamer (met
douche) en ruime living en terras in openlucht
met zeezicht • andere suites en villa’s eveneens
mogelijk op aanvraag PRIJS • € 275 pp/nacht in
kamer en ontbijt

ATLANTISCHE
OCEAAN

Grand-Terre

Guadeloupe

GUADALOUPE

In Guadeloupe wordt u hartelijk ontvangen met een ‘ti-punch’ en
ritmische muziek! Vanuit de lucht vormen de hoofdeilanden een
reusachtige vlinder. Deze eilandenarchipel verveelt nooit: ontdek
er de wonderbaarlijke natuur en ga de creoolse cultuur opsnuiven
op de 5 eilanden.

Basse-Terre

CARAÏBISCHE ZEE

Marie-Galante

Onze tips
Het Nationale Park op Basse-Terre staat op de
lijst van UNESCO Werelderfgoed. Een trektocht
door de adembenemende natuur en langs
verkoelende watervallen mag niet ontbreken. Of
ga er zwemmen tussen de kleurrijke vissen van
het reservaat van Cousteau.

Ontdek per boot de kleinere eilanden La
Désirade (met prachtige witte zandstranden
beschermd door lange koraalriffen) en MarieGalante, ook gekend als het eiland met de 100
molens, waar u verleid wordt door de pure
authenticiteit en prachtige stranden.

Bezoek de distilleerderij van ‘Damoiseau’ op
Grande-Terre of één van de 6 andere op BasseTerre en proef de lokale en uitstekende rum.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Identiteitskaart (geldig gedurende het hele verblijf ) • WANNEER BEZOEKEN december-april, droogseizoen december-juni
(zonnig klimaat, af en toe een regenbui is niet uitgesloten), het regenseizoen loopt van mei-november met een verhoogd risico op cyclonen in september
en oktober • VLIEGTIJD ca. 9u • TIJDSVERSCHIL 6u vroeger (zomer) en 5u vroeger (winter) dan in België • MUNT Euro
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Le Relais du Moulin
star star star star
Dit uiterst charmante hotel ligt genesteld
in een prachtige tropische tuin van 2
ha en werd gebouwd rondom een oude
windmolen die als historisch monument
geklasseerd werd. Het hotel werd
recent volledig gerenoveerd en vormt
de ideale uitvalsbasis om Grande-Terre
te ontdekken. Grootste troeven van
dit adults-only hotel zijn ongetwijfeld
het mooie zwembad, de tropische
tuinen en de uitstekende keuken! De
mooie creoolse inrichting alsook de
persoonlijke service maken het plaatje
compleet! Een echte aanrader!
Adults only • Authentiek • Kleinschalig •
Moment met twee • Tuin

• Le Helleux

LIGGING • rustig gelegen in prachtig
privé domein van 2 ha • ca. 700 m van het
strand • ca. 9 km van Sainte Anne en Saint
François • ca. 26 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 60 kamers en suites verdeeld
over bungalows • adults-only charmehotel •
gratis wifi • mooi zwembad (250 m²) • gratis
ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • gratis parking • Tegen betaling: •
wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Le Zamana’ •
uitstekend restaurant à la carte ‘Le Zamana’
met mooi terras • Table d’hôtes op zondag- en
maandagavond (o.a. creoolse keuken) • ‘Tipsy
Bar’ aan het zwembad met lichte gerechten
(lunch) • lounge Bar (vanaf 17:00) met een
keuze aan cocktails en tapas • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

Hotelcode: HPTP006

GUADELOUPE | GRANDE-TERRE
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• biljart • tennis 1 court (tennisballen €) Tegen
• wellnesscenter: 2 treatment rooms,
massages en schoonheidsbehandelingen •
yoga • osteopathie • lessen tennis en percussie
• in de omgeving: watersporten, golf 18-holes
(Saint-François) LOGIES • alle mooie en
uiterst elegant ingerichte kamers in creoolse
stijl hebben een mooie badkamer (bad of
douche, haardroger), airconditioning, kluisje,
minibar (€), flatscreen tv, wifi (gratis) en mooi
terras • bungalows (32 m²) gelegen rondom de
windmolen, met terras en tuinzicht • (duplex)
juniorsuites (54 m²) bieden een living (met
sofabed) en mezzanine slaapkamer en terras
met tuinzicht • (duplex) superior suites (56 m²)
zijn identiek aan de juniorsuites en hebben een
mooi terras met ligstoelen en bubbelbad PRIJS
• vanaf € 100 pp/nacht in kamer en ontbijt
betaling:

La Toubana Hotel & Spa
star star star star star
La Toubana is zonder twijfel één
van de beste hotels in Guadeloupe
en de ideale plek voor een verblijf in
een ongedwongen luxueuze sfeer.
Het is genesteld op een heuvelflank,
aan de rand van het prachtige
vissersdorpje Sainte-Anne met zijn
witte zandstranden. Het uitzicht is
fenomenaal: van overal kijkt u uit over
de oceaan en de naburige eilanden
Marie-Galante, Les Saintes en Désirade.
Het is een aanrader om een auto te
huren. De strategische ligging op
Grande-Terre maakt van dit hotel de
perfecte uitvalsbasis om het eiland
te ontdekken.
Wellness • Villa • Moment met twee •
Privézwembad
Hotelcode: HPTP003

• Sainte-Anne

LIGGING • rustig gelegen tegen een heuvelflank
met panoramisch zicht • direct aan een lager
gelegen zandstrand • ca. 2 km van Sainte-Anne
• ca. 15 km van Pointe-à-Pitre • ca. 20 km van
de luchthaven FACILITEITEN • 32 bungalows,
12 suites en 4 villa’s • gratis wifi • tropische
tuinen • infinity zwembad • gratis ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en
het lagergelegen strand • buggyservice naar het
strand • gratis parking • Tegen betaling: • boetiek
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant ‘Le Grand Bleu’ •
à-la-carte restaurant ‘Le Grand Bleu’ (creoolse
en internationale keuken, lunch en diner) •
restaurant ‘Toubana La Plage’ aan het strand
met lichte maaltijden en snacks (lunch) • ‘Le
Bar de la Mer’ aan het zwembad (met tapas) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness (Technogym) Tegen betaling: • Spa:
3 treatment rooms (waarvan 1 voor koppels),
hamam, sauna, jacuzzi, relaxatieruimte,
schoonheidsbehandelingen en massages • in de
omgeving: jetski, windsurfen, vissen en duiken
KINDEREN • Gratis: Tegen betaling: • babysitservice
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LOGIES • alle ruime bungelows hebben een
mooie badkamer (douche, haardroger), dressing,
airconditioning, kluisje, minibar (€), espressoapparaat, flatscreen tv, wifi (gratis) en ruim terras
(met ligstoelen) • bungalows (50 m²) met terras
met zijdelings of frontaal zeezicht • junior suites
(70 m²) gelegen in de tuin, met ruime open
zithoek en terras met zijdelings zeezicht • Tikaz
suites (70 m²) zijn identiek als de junior suites
maar hebben een privé plunge pool (+/- 6 m²)
• panoramic suite (70 m²) met ruim terras met
panoramisch zeezicht • de suites bestaan uit 2
niveaus en hebben wasmachine en droogkast,
met op het gelijkvloers ingerichte keuken, salon
met sofabed, badkamer en overdekt terras, op
de verdieping slaapkamer, dressing badkamer
en balkon, ideaal voor gezinnen • classic suites
(108 m²) • patio suites zeezicht (126 m²) met
extra kamer op het gelijkvloers • master suites
zeezicht (153 m²) zijn identiek als de patio suites,
maar met privé plunge pool op het terras • 4
villa’s met privé zwembad (2-5 slpk; 350-830 m²)
eveneens mogelijk op aanvraag PRIJS • vanaf
€ 166 pp/nacht in kamer en ontbijt

GUADELOUPE | GRANDE-TERRE

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 01/09/2022
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 01/09/2022.
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.

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.
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. 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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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 16de dag: 75 % van de
reissom per persoon
o van de 15de t.e.m. de dag van vertrek: 100 %
van de reissom per persoon.
Opmerking: indien de hotelier hogere kosten oplegt
dan hierboven vermeld, worden deze hogere kosten
aangerekend.
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. 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. 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 16de dag: 75 % van de
reissom per persoon
• van de 15de 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
niet-betalende 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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116

Alila Seminyak

164

Coral Level at Iberostar Selection Cancún

212

Four Seasons Tented Camp

117

The Menjangan

165

Paradisus La Perla

213

Soneva Kiri

118

Amanjiwo

166

Royal Hideaway Playacar

214

The ShellSea Krabi

120

The Oberoi Beach Resort, Lombok

167

Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya

215

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

121

TRS Yucatán Hotel

216

Rayavadee

122

Singapore

168

TRS Coral Hotel

218

Banyan Tree Krabi

123

Raffles Singapore

170

Kimpton Aluna Resort Tulum

220

Casa de la Flora

124

The Fullerton Bay Hotel Singapore

171

The Sands Khao Lak by KataThani

125

Jamaica

221

Khaolak Laguna Resort

126

Maleisië

172

Sandals South Coast

223

Eden Beach, a Lopesan Collection Hotel

127

Four Seasons Hotel Kuala Lumpur

174

Sandals Royal Caribbean

224

Anantara Mai Khao Phuket Villas

128

Four Seasons Resort Langkawi

175

The Slate

129

The Riz-Carlton, Langkawi

176

Barbados

225

Anantara Layan Phuket Resort

130

The Datai Langkawi

177

Sandy Lane

226

One&Only Desaru Coast

178

Sandals Royal Barbados

227

Sandals Barbados

228

Banyan Tree Phuket &
DoublePool Villas by Banyan Tree

132

Amanpuri

133

Vietnam

180

Intercontinental Phuket Resort

134

Six Senses Con Dao

182

Saint-Barthélemy

229

Trisara

135

Six Senses Ninh Van Bay

183

Cheval Blanc St-Barth Isle de France

230

Rosewood Phuket

136

Four Seasons Resort Hoi An (The Nam Hai)

184

Rosewood Le Guanahani St. Barth

232

Kata Rocks

137

Amanoi

185

Villa Marie Saint-Barth

234

The Shore at Katathani

138

TIA Wellness Resort

186

Sri Panwa

139

Guadeloupe

235

Island Escape by Burasari

140

Cambodja

187

Le Relais du Moulin, Hotel de Charme & Spa

236

Six Senses Yao Noi

141

Amansara

189

La Toubana Hotel & Spa

237

Four Seasons Resort Koh Samui

142

Zannier Hotels Phum Baitang

190

Bo Phut Resort & Spa

143

Six Senses Krabey Island

191

Anantara Lawana Koh Samui Resort

144

Shinta Mani Wild

192

Indonesië

145

Dominicaanse Republiek

193

Rondreis Bali

146

Iberostar Hacienda Dominicus

195

Amankila

149

Iberostar Selection Bávaro Suites

196

Alila Manggis

150

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro

197

Maya Ubud

151

Iberostar Grand Bávaro

198

Amandari

152

TRS Turquesa Hotel

199

Alila Ubud

153

Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino

200

Four Seasons Resort Bali at Sayan

154

Paradisus Grand Cana

202

Maya Sanur

155

The Reserve at Paradisus Palma Real

203

The Mulia, Mulia Resort & Villas

156

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club

204

The Balé

158

Amanera

205

Hilton Bali Resort

159

Casa de Campo Resort & Villas

206

243

Luxe onder de
zuiderse zon

244

Exclusive Destinations is
boekbaar via de betere reisprofessional.
Samen met uw vertrouwde reisagent staat ons
team klaar om u verder te informeren.
www.exclusivedestinations.be
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