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U kiest, een luxepakket
met alle privileges
óf een reis volledig
op maat van uw wensen

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Blijf dromen, blijf reizen
U heeft er ongetwijfeld ook enorm naar uitgekeken: eindelijk weer kunnen reizen. Mógen reizen! Opnieuw op
ontdekking gaan en de wereld ervaren.
Ook wij zijn verheugd om u na al die tijd weer dat perspectief te bieden. Er is niets dat uw blik op de wereld zo
verruimt als reizen. Wij verzorgen bovendien uw vakantie
tot in het allerkleinste detail. Elk aspect wordt voor u
geregeld, zodat u zorgeloos kunt genieten samen met
uw gezelschap.
In deze brochure vindt u onze hotelselectie voor de
Emiraten en Oman, twee fantastische bestemmingen
om in alle luxe en comfort te ontsnappen aan de koudere
maanden. De zon is er altijd van de partij en er valt van
alles te beleven voor elk type reiziger, wat uw verwachtingen ook mogen zijn.
The House of Luxury Travel is dé referentie op het
vlak van luxereizen in België. Wat ons zo sterk maakt?
Allereerst een stevige financiële basis, die ons in staat
stelt permanent te investeren in een technologische en
duurzame toekomst. Daarnaast beschikken wij over de
ervaring, expertise en het netwerk om net dat tikkeltje
extra te bieden. Dankzij de langetermijnrelaties met
onze hotels, vliegtuigmaatschappijen en lokale agenten
is alle knowhow aanwezig om uw droomreis tot in de
puntjes te regelen.
Maar The House of Luxury Travel is vooral ook de thuisbasis van twee iconische merken: Pegase en Exclusive
Destinations. Met Pegase kiest u voor ultieme
gemoedsrust dankzij een pakket aan privileges dat
standaard inbegrepen is. Exclusive Destinations staat
dan weer voor exclusieve reizen en ervaringen volledig op maat van uw wensen. Twee kwaliteitslabels die
samenwerken met de betere reisagent en garant staan
voor een onberispelijke service.
Vier het leven dus samen met ons, een op-en-top
Belgische organisatie en al dertig jaar de onbetwiste
referentie voor luxueuze reiservaringen.
We wensen u alvast een onvergetelijke reis – ook langs
deze bladzijden!

Jeroen Decroos
Managing Director
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Al jarenlang de
Belgische reisspecialist
voor de Emiraten
en Oman
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Een wereld vol
superlatieven en luxe
De Emiraten en Oman zijn dé winterbestemmingen bij
uitstek: zonzeker, veilig en ontzettend veelzijdig. Strand,
bergen en woestijn. Luxe, avontuur, authenticiteit en
cultuur. U vindt het er allemaal. Samen met ons ontdekt
u de mooiste plekjes, van iconische trekpleisters tot verborgen parels zoals Ajman, Ras Al Khaimah en Fujairah.
check Ontdek het ruimste aanbod op de Belgische markt
Wij verzekeren u van het ruimste reisaanbod voor
de Emiraten en Oman in België, en dat tegen uiterst
competitieve prijzen. In deze brochure krijgt u een
helder overzicht van alle hotels, maar dankzij onze
lokale contacten zijn er altijd meer mogelijkheden.
check Ervaar de beste hotels, zorgvuldig voor u
geselecteerd
Alle hotels in deze brochure zijn door ons meermaals bezocht, waardoor u verzekerd bent van de
beste service ter plekke.
check Wij dragen zorg voor u, ook in tijden van corona
Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad
bijstaan in deze onzekere tijden. Wij houden u op de
hoogte van alle ontwikkelingen, zodat u zich geen
zorgen hoeft te maken over formaliteiten en lokale
regelgevingen.
check Hand in hand met uw vertrouwde reisagent
Twijfel niet als u vragen heeft of meer inspiratie
wenst. Uw vertrouwde reisprofessional helpt u graag
persoonlijk op weg, zodat u kunt genieten van een
unieke vakantiebeleving. Check onze websites voor
een overzicht van de betere reiskantoren in uw buurt.
#ReisGerust #ReisBewust #Kooplokaal
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Waarom kiezen voor Pegase?
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Ultieme gemoedsrust
dankzij een pakket aan
privileges, standaard
inbegrepen
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Waarom kiezen
voor Pegase?
Pegase staat voor een exclusieve manier van reizen
met oog voor de fijnere dingen in het leven. Wij hechten enorm veel belang aan details en extra’s die totale
gemoedsrust garanderen. Kiezen voor ons is kiezen voor
een luxe vakantiepakket dat tot in de puntjes verzorgd
is. Alles wordt voor u geregeld, zodat u geniet van meer
comfort, meer ontspanning en meer tijd voor uzelf.
Alle hotels in deze brochure zijn in dit Pegase luxepakket verkrijgbaar. Tijdens uw Pegase vakantie kunt dan
ook steevast rekenen op de volgende privileges, altijd
inbegrepen:
check Een privéchauffeur pikt u thuis op
check Sneller door de luchthaven dankzij de fast lane
check U wacht uw vlucht ontspannen af in de luchthavenlounge op Brussels Airport
check Handbagage
inbegrepen

en

ruimbagage

zijn

steeds

check Uw golf- en duikmateriaal gaan gratis mee
check U geniet van een premium vluchtervaring
check Een privéchauffeur brengt u naar uw hotel
check Wij zijn dag en nacht bereikbaar in België én op de
bestemming
check Uw prijs blijft steeds onveranderd

TIP VOOR FIJNPROEVERS:
DE REWARDS APP VOOR €25 PER KAMER
Dankzij de Rewards App geniet u van talloze kortingen uit
een selectie van 50 uitstekende restaurants in Dubai en
10 in Abu Dhabi. Kortingen gaan van 25% tot 1+1 op uw
hoofdgerecht en zelfs 1+1 bij bepaalde Friday Brunches.
Nemen onder andere deel: Suq (Four Seasons Resort), Pai
Thai (Madinat Jumeirah), Ristorante (Armani), Liv (W Dubai
The Palm), Hard Rock Café, The Meat Co (Souk Al Bahar)
en Palm Avenue (Waldorf Astoria Dubai).

5

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Exclusieve
reiservaringen
op maat

TIP: BEZOEK DE EXPO 2020
Eindelijk kan de langverwachte Expo 2020
doorgaan. Kijkt u er ook naar uit? Dan regelen
wij graag tickets voor u. Meer info op p. 51

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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Waarom kiezen voor
Exclusive Destinations?
Exclusive Destinations creëert luxereizen op maat,
waarbij elk aspect is aangepast aan uw wensen. Hotels,
services, ervaringen: alles is exclusief voor u samengesteld en uitgestippeld. In deze brochure vindt u alvast
een stevige portie inspiratie en informatie als uitgangspunt van die droomreis. Blader er rustig door, verplaats
u in een andere wereld en vertel ons vervolgens wat u
echt wenst. Zo kunnen we een reis samenstellen om
nooit meer te vergeten. Een memorabele trip waarvan u
verrijkt terugkomt dankzij de unieke ervaringen, momenten en ontmoetingen met mensen, plekken en culturen.
check Maak van uw droom werkelijkheid
Exclusive Destinations creëert once-in-a-lifetimevakanties. Wij reizen zelf de wereld rond op zoek naar
authentieke ervaringen in de vorm van uitzonderlijke
hotels en resorts, inspirerende plekken en bijzondere to-do’s. Zo hebben wij alle sleutels in handen
om voor u die ultieme droomreis samen te stellen.
check Reizen op maat betekent flexibiliteit
Bij ons geen kant-en-klare luxe vakanties. Het startschot van uw reis is uw eigen verbeelding. Wij gaan
aan de slag met uw wensen, om een prachtige op
maat gemaakte belevenis te creëren.
check Details maken het verschil
U houdt van dat tikkeltje meer? Wij ook. We hebben
toegang tot de meest bijzondere diensten om uw
vakantie om te toveren tot een unieke, gepersonaliseerde ervaring. Zo kunt u in stijl vertrekken dankzij
privévervoer naar de luchthaven, een VIP vertrekservice of zelfs met een privéjet.
check Sla uw slag op de mooiste golfoorden
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. Bovendien gaat uw golfmateriaal steeds gratis mee op het vliegtuig.
check We zijn er altijd voor u
Heeft u iets extra nodig? Ons team staat op elk
moment klaar om u te helpen. Gebeurt er iets
onvoorziens of is er dringende assistentie vereist?
Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht
op ons noodnummer. Of u wendt zich tot één van
onze collega’s ter plekke. Wij zijn altijd dichtbij,
mét de glimlach, wat er ook gebeurt!
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Laat u verleiden door ons ruime aanbod hotels in de Verenigde Arabische
Emiraten, dé ideale vakantiebestemming dankzij het zonzekere klimaat, de
prachtige zandstranden, op slechts 6u30 vliegen van Brussel.
In Dubai en Abu Dhabi belandt u in een wereld vol superlatieven en luxe aan
de Perzische Golf. Of laat u bekoren door de charme van de emiraten Ajman,
Ras Al Khaimah en Fujairah.
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ABU DHABI
Abu Dhabi is het grootste van de 7 emiraten en dankzij de olierijkdommen
het meest welvarende emiraat. De stad Abu Dhabi is tevens de hoofdstad
en ligt op een schiereiland dat uitgroeide tot een wereldstad met spectulaire skyline. De beschermde duinen en lange zandstranden van Saadiyat
Island zijn werkelijk prachtig, op slechts een boogscheut van het centrum
en de corniche van Abu Dhabi. Grootste trekpleisters zijn ondermeer het
prachtige Louvre museum, het majestueuze Emirates Palace, het unieke
Qasr al Watan paleis en de grootste moskee uit de regio, Sheikh Zayed
Grand Mosque.
DUBAI
Ongetwijfeld het meest moderne en kosmopolitische van de emiraten! Een
unieke en bruisende stad waar vele culturen en stijlen van over de hele
wereld mekaar kruisen. U vindt er werkelijk alles in de overtreffende trap:
de beste shopping malls, meest exclusieve boetieks, mooiste stranden, talloze attracties en een schitterend aanbod aan restaurants. Architecturaal
behoort Dubai tot één van de meest fascinerende steden met o.a. Burj
Khalifa (hoogste toren ter wereld), de indrukwekkende skyline van Downtown
en Dubai Marina tot het kunstmatige eiland The Palm (Jumeirah).
AJMAN
Dit emiraat ligt ten noorden van Dubai en op ongeveer 35 min van de luchthaven van Dubai. Het toerisme heeft er zich de laatste jaren snel ontwikkeld
en de mooie zandstranden en prachtige 18 holes golfbaan zijn een grote
troef. Ontdek de prachtige flora en fauna van het Al Zorah Natural Reserve
met meer dan 50 verschillende vogelsoorten. Geniet ook hier van aantrekkelijke prijzen en de nabijheid van het bruisende Dubai.
RAS AL KHAIMAH
Dit emiraat ligt eveneens ten noorden van Dubai en op ongeveer 1u15 van
de luchthaven van Dubai. Het biedt een mooi aanbod aan luxehotels, zowel
aan het strand als in de woestijn. U geniet van prachtige zandstranden,
2 golfbanen, de uitgestrekte woestijn en een mooi natuurlijk berglandschap (de hoogste berg Jebel Jais is 1934 m hoog) dat met prachtige
canyons en wadi’s zich uitstekend leent tot fietstochten, paardrijden en
bergwandelingen.
FUJAIRAH
Fujairah is een emiraat en stad aan de oostkust en ligt op 1u30 van de
luchthaven van Dubai. Het is gekend om de prachtige zandstranden en zonnekloppers genieten er van het uitnodigende, kristalheldere water van de
Indische Oceaan. U geniet hier van uiterst attractieve prijzen!

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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REISDOCUMENTEN (voor Belgische
onderdanen)
Internationaal paspoort (nog minstens 6 maanden
geldig na terugkeer) • WANNEER
BEZOEKEN oktober-april (24-33°),
mei-september (heel warm en vochtig, 33-42°) /
Ramadan: 02/0402/05/2022 • VLIEGTIJD ca. 6u30 •
TIJDSVERSCHIL 2u later (zomer) / 3u
later (winter) • MUNT Dirham (AED): 10
AED = ong. € 2,30 (aug ’21) • TAKSEN
Toeristenbelasting: max. 20 AED (ong.
€ 5) per kamer per nacht, ter plaatse
te betalen

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

DUBAI
• DOWNTOWN DUBAI is ongetwijfeld
het toeristische hart rondom een 12
ha groot meer met de spectaculaire
fonteinenshows die garant staan voor
een uniek water- en lichtspektakel.
Downtown Dubai wordt ongetwijfeld
gedomineerd door de Burj Khalifa,
met zijn 828 m het hoogste gebouw
ter wereld (met At The Top observatie deck)! Shopping fanaten kunnen terecht in de Dubai Mall: maak
kennis met meer dan 1200 winkels,
Fashion Avenue met de meest luxueuze boetieks, talloze restaurants,
een ijspiste, een groots aquarium,
het Kidzania indoor pretpark en het
nieuwe Virtual Reality Park. Voor één
van de vele concerten en musicals
kan u terecht in een ander architectonisch juweeltje, het Opera House.
Op 5 minuten van Downtown Dubai
bevindt zich City Walk met vele shoppingmogelijkheden met onder meer
een Londense winkelstraat en vertier voor alle leeftijden met o.a. Hub
Zero (gaming), Green Planet (indoor
tropisch regenwoud) en het nabijgelegen uiterst originele Box Park met
tientallen restaurants en winkels in
de vorm van containers.
• JUMEIRAH BEACH: langs dit kilometerslange zandstrand bevinden
zich de meeste strandhotels waaronder het iconische Burj Al Arab hotel.
Langsheen Jumeirah Beach zal u verschillende toeristische trekpleisters
vinden zoals het recent geopende en
uitgestrekte La Mer: een schitterende
en moderne mix van outdoor shopping en horeca langsheen 2 stranden
met talloze ontspanningsmogelijkheden (met o.a. het grootse Laguna
Waterpark, cinemacomplex en watersporten). De grootste trekpleister met
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talloze hotels en residenties vormt het
JBR gedeelte aan een kilometerslang
zandstrand waar de Beach Mall is
gelegen: opnieuw een mix van outdoor
shopping met vele bars en restaurants langsheen een promenade met
veel animatie en vertier!

met een heuse wolkenkrabber met
o.a. het luxe hotel St Regis en Dubai’s
nieuwste attractie: The View. Op de
52ste verdieping (240 m hoogte!)
geniet u vanop het observatie deck
van een spectaculair 360° zicht over
The Palm en Dubai.

• BLUEWATERS ISLAND: dé nieuwe
bestemming op het gelijknamige
schiereiland, dat door een voetgangersbrug verbonden wordt met JBR
en gedomineerd wordt door het ’s
werelds hoogste en meest imposante
250 m hoge reuzenrad, Ain Dubai.
Ook hier vindt u talloze restaurants,
bars en shops of kan u logeren in het
Caesars Palace.

• THE CREEK vormt de scheiding tussen het oude en authentieke gedeelte
in Dubai: Deira en Bur Dubai.

• DUBAI MARINA: vlakbij JBR komt
u terecht in één van de grootste en
meest tot de verbeelding sprekende
marina’s aan een kilometerslange
promenade, omringd door moderne
wolkenkrabbers, met talloze restaurants en de Dubai Marina Mall. Vanuit
de Marina kan u de publieke ferryboot
nemen naar Deira of opteren voor één
van de talloze boottochten.
• Het kunstmatig opgespoten THE
PALM (JUMEIRAH) in de vorm van
een palmboom met buitencirkel
omvat residenties, villa’s en vele luxueuze strandresorts waaronder het
reusachtige Atlantis The Palm met
zijn Aquaventure Waterpark. Nieuw
is hier The Pointe, een lange wandelpromenade, gelegen op het uiterste
punt van de stam met panoramisch
zicht over het Atlantis Hotel, met
talloze restaurants en spectaculaire
fonteinenshows. Centraal vindt u er
de nieuwe Nakheel Mall met 140 winkels en cinema. De mall is verbonden
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Vanuit Deira bewondert u moeiteloos
de spectaculaire Dubai skyline. In
deze oudere stadswijk met zijn smalle
straatjes en lokale restaurants gaat u
terug in de tijd en maakt u kennis met
de vele juweliers in de Gold Souk en de
talloze specerijen van de Spice Souk.
Bur Dubai is het oudste stadsgedeelte met het grootste authenticiteitsgehalte. Trekpleisters zijn hier
o.m. de Bastakiya wijk met de traditionele windtorens en het Dubai
museum, gevestigd in het oudste
gebouw van de stad, het Al Fahidi
Fort. Het nieuwe Al Seef gedeelte
vormt de nieuwe toeristische trekpleister in Bur Dubai: een lange wandelpromenade langsheen de Creek:
een mix van een modern waterfront
gedeelte met marina enerzijds en
een uitgestrekt artificieel gebouwd
Arabisch dorp anderzijds. U vindt er
een ruime keuze aan bars, restaurants, winkels en animatie.
• De WOESTIJN vormt een magische
en unieke biotoop. Combineer strand
& woestijn of maak kennis met de
vele activiteiten zoals woestijnsafari’s en kampen met mogelijkheden
tot kameelrijden, valkenieren, sandboarding, dunebashing en barbecue.
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One&Only Royal Mirage:
The Palace, Arabian Court, Residence & Spa

2

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

3

Bvlgari Resort Dubai

4

Mandarin Oriental Jumeira Dubai

5

Burj Al Arab Jumeirah

6

Madinat Jumeirah:
Mina A’Salam, Al Qasr, Dar Al Masyaf
Madinat Jumeirah: Jumeirah Al Naseem

8

Nikki Beach Resort & Spa Dubai

9

The Westin Dubai Mina Seyahi
Beach Resort & Marina

10

Le Royal Méridien Beach Resort & Spa

11

Rixos Premium Dubai

12

The Ritz Carlton, Dubai

13

Address Beach Resort
Jebel Ali

14

Caesars Palace Bluewaters Dubai

15

One&Only The Palm

16

Atlantis The Palm

17

Atlantis The Royal

18

TH8 Palm

19

Fairmont The Palm

20

The St. Regis Dubai, The Palm

21

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

22

Sofitel Dubai The Palm

23

Rixos The Palm Hotel & Suites

24

Anantara The Palm Dubai Resort

25

Anantara World Islands Dubai Resort

26

W Dubai - The Palm

27

Park Hyatt Dubai

28

Address Fountain Views

29

Address Sky View

30

Address Downtown

31

Palace Downtown

32

Al Maha, A Luxury Collection
Desert Resort & Spa
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Ski Dubai
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The Palm
(Jumeirah)

EXPO 2020

Industrial Area

Jumeirah
Golf Estates

Dubai
Investment Park

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI

10

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Port Rashid
(Cruise terminal)
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The World
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DUBAI: EEN VEELZIJDIGE BESTEMMING!
Dubai vormt één van de meest uitzonderlijke en boeiendste
bestemmingen met voor elk wat wils:

Burj Khalifa, Opera House, Address Sky View), Museum of
the Future, Dubai Frame, Emirates Towers en Address Beach
Resort.

• Luxe: geen enkele bestemming ter wereld biedt zoveel
luxe, exclusiviteit, glitter en glamour.

• Cultuur: concerten en musicals in Opera House, vele
musea (waaronder het schitterende Etihad Museum) en traditionele wijken (Bur Dubai en Deira) met o.a. Al Fahidi Fort,
Heritage House en Bastakiya wijk.

• Stranden: relax en geniet het ganse jaar door op één van
de vele privé of openbare zandstranden. De mooiste (privé)
zandstranden vindt u aan het Madinat Jumeirah, Nikki
Beach Resort & Spa en Caesars Palace Bluewaters Island.

• Natuur: talloze woestijnactiviteiten, Ras Al Khor Wildlife
Sanctuary (vogelparadijs met o.m. roze flamingo’s).
• Pretparken: Dubai Parks & Resorts (Motiongate, Bollywood
Parks, Legoland, Legoland Water Park), Aquaventure
Waterpark, Wild Wadi Waterpark en Laguna Waterpark.

• Restaurants & bars: ongezien aanbod restaurants en bars
in de talloze luxe hotels, Downtown, La Mer en JBR.
• Shoppingparadijs: uniek en ongeëvenaard aanbod van
malls en souks:
- souks: goud, specerijen, parfums, tapijtenbazaar etc.
(afbieden is de boodschap!)
- malls: o.a. Dubai Mall (de grootste shoppingmall ter
wereld met meer dan 1200 winkels en boetieks), Mall of the
Emirates, City Walk, La Mer, Beach Mall en Dubai Marina Mall

• Sporten: van talloze gemotoriseerde en niet gemotoriseerde watersporten in de meeste strandhotels, skydiving,
paardrijden en golf (met meer dan 10 golfbanen is Dubai dé
golfbestemming bij uitstek!).
• Boottochten: van traditionele dhow (diner)cruises tot The
Yellow Boats excursies per speedboot langs Dubai Marina
en The Palm.

• Architectuur: uitzonderlijk aanbod van hedendaagse
architectuur en architecturale pareltjes: o.a. Downtown (met

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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One&Only Royal Mirage
star star star star star • Jumeirah Beach

One&Only Royal Mirage wordt
beschouwd als één van Dubai’s meest
stijlvolle en romantische strandresorts
en bestaat uit 3 gedeeltes met elk hun
eigen uitstraling en faciliteiten: The
Palace, Arabian Court en Residence
& Spa. Het resort biedt een overvloed
aan buitenruimte met prachtig tuinen
en lang privé strand. The Palace
is uiterst elegant en hedendaags
klassiek ingericht, Arabian Court wordt
gekenmerkt door de verfijnde Arabische
stijl en architectuur, te midden van een
landschap van patio’s, wandelpaden
en fonteinen. Het uiterst intieme en
exclusieve Residence & Spa, behorend
tot “The Leading Hotels of the World”
creëert een oase van rust en privacy in
een uiterst klassieke Oriëntaalse stijl.
Authentiek • Excellente service • Familie
• Fijnproevers • Moment met twee • Mooi
strand • Tennis • Tuin • Wellness
Hotelcode: HDXB058/021/020

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • aan privé zandstrand • ca. 3 km
van het levendige JBR en The Walk promenade • ca. 20 km van Downtown Dubai
• ca. 30 km van de luchthaven van Dubai
FACILITEITEN • The Palace: 231 kamers,
Arabian Court: 172 kamers, Residence & Spa:
49 kamers • gratis wifi in het hele hotel • 3
uitgestrekte zwembaden (2 in The Palace
waarvan 1 adults only en 1 in Arabian Court) •
prachtig zwembad (exclusief voorbehouden
voor The Residence & Spa) • 1 km lang privé
strand langs de drie gedeeltes • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en het strand • Gold Club Lounge in The
Palace (voor Gold Club gasten): o.a. continentaal ontbijt, afternoon tea en happy hour
met hapjes • gratis parking • Tegen betaling: •
Drift Beach: schitterende apart gelegen
beach club met mooi zwembad, cabana’s
en prachtig restaurant RESTAURANTS EN
BARS • The Palace: ontbijtbuffet in Olives
of in het schitterende Celebrities (adultsonly), 4 restaurants waaronder Celebrities
(Europees olv 3* chef Mauro Colagreco)
en Olives (mediterraans en zeevruchten), 2
bars: Lobby Lounge en schitterende Jetty
Lounge aan het strand met bar • Arabian
Court: ontbijtbuffet in La Rotisserie, 3 restaurants waaronder Nina (hedendaagse
13

Indische keuken) en Eauzone (Aziatisch met
internationale twist), 2 bars (o.a. The Rooftop
Bar) • Residence & Spa: ontbijtbuffet in The
Dining Room (en diner met seizoensgebonden gerechten) en The Library Bar (met o.a.
afternoon tea) • DRIFT restaurant aan de
beach club (Frans & provençaals) • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • tennis • padel • niet-gemotoriseerde
watersporten Tegen betaling: • prachtig Health &
Beauty Institute (2000 m²): ruime keuze aan
massages en schoonheidsbehandelingen,
One&Only Spa en traditionele Oriëntaalse
hamam • exclusieve pedicure en manicure
studio (by Bastien Gonzalez) en kapsalon
(by Alexandre Zouari) • gemotoriseerde
watersporten KINDEREN • Gratis: • miniclub
Kids Only (4 t/m 11 jaar, 10:00-19:00) • geïntegreerd kinderbad met glijbaan (in Arabian
Court) LOGIES • alle ruime en uiterst elegant
ingerichte kamers beschikken over een bad,
douche, haardroger, airconditioning, wifi
(gratis), Nespresso®-apparaat, flatscreentv, kluisje, telefoon, minibar (€) en balkon of
terras • alle kamers met tuinzicht zijn zeegericht • The Palace: vernieuwde kamers (min.
45 m²) • Arabian Court: vernieuwde kamers
(min. 50 m²) • Residence & Spa: traditionelere en riante kamers (min. 58 m²)
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach
star star star star star • Jumeirah Beach

Het exclusieve Four Seasons Resort
behoort tot de absolute top resorts
in Dubai! Four Seasons staat ook
hier garant voor de gastvrijheid,
persoonlijke service en oog voor
detail. Fantastische restaurants
en bars zoals de rooftop Mercury
Lounge, dé referentie, met zicht over
de skyline van Dubai. De 2 mooie en
uitgestrekte zwembaden, het privé
strand en de schitterende Spa (mét
binnenzwembad) maken het geheel
compleet en maken dit uitermate
geschikt voor zowel koppels als
families met kinderen. Extra troeven
zijn Nammos en het Restaurant
Village die grenzen aan het hotel.
Het exclusieve Nammos brengt voor
het eerst de Griekse jetset sfeer van
Mykonos naar Dubai.
Wellness • Familie • Fijnproevers •
Centrale ligging • Excellente service •
Moment met twee • Rooftopbar • Tuin

LIGGING • aan een mooi privé strand • ca.
4 km van La Mer met promenade, bars en
restaurants • ca. 8 km van Downtown Dubai
• ca. 20 km van de luchthaven van Dubai
FACILITEITEN • 188 kamers & 49 suites
• gratis wifi in het hele hotel • 2 prachtige
zwembaden (1 familiaal en 1 adults only) •
mooi binnenzwembad (in de Spa) • oase van
rust en prachtige tuinen • privé zandstrand
(270 m lang) met ponton • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • gratis parking • Tegen betaling: • boetieks • cabana’s aan het strand en
zwembad • exclusieve dagvilla’s aan het
zwembad met ruim terras, living en badkamer • Nammos Dubai: exclusieve beach
club grenzend aan het hotel met trendy
restaurant en privé strand met ligstoelen
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant Suq • 3 à-la-carte restaurants:
Suq (internationaal), Sea Fu (mediterraans
en Aziatisch) en Folia (healthy menu) •
exclusieve rooftop Mercury Lounge met
prachtig zicht over de skyline • schitterende
Hendricks Bar (cocktails en sigaren) • Shai
Salon in de lobby (patisserie, lichte maaltijden en afternoon tea) • roomservice • 5 heel
exclusieve (en onafhankelijke) restaurants

in het aparte Restaurant Village (o.a.
Coya, Nusr’Et en Verde Paris) SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • schitterende
Pearl Spa (700 m²): prachtig binnenzwembad, sauna, jacuzzi, ijsgrot, stoombad en
experience douches • fitness Tegen betaling: •
massages en schoonheidsbehandelingen •
tennis (2 courts) • watersporten (o.a. kajakken, bananenboot, jetski, paddle board, fly
board, parasailing) KINDEREN • Gratis: Kids
For All Seasons miniclub (4 t/m 12 jaar) met
talloze activiteiten (09:00-21:00) LOGIES •
de elegante en prachtige kamers beschikken over een ruime badkamer (alleenstaand
bad, douche), haardroger, airconditioning,
telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar
(€), kluisje, Nespresso®-apparaat en balkon
of terras • Deluxe kamers (70 m²) (1-3de verdieping) met stadszicht, resort zicht of zijdelings zeezicht • Premier kamers (70 m²)
(hoger gelegen) met skyline zicht of frontaal zeezicht • Four Seasons Juniorsuites
(108 m²) met aparte slaapkamer, ruime
badkamer, living, riant balkon met stadszicht • verschillende categorieën suites
waaronder de totaal vernieuwde Imperial
Suites (210 m²) in nieuw en heel hedendaags design

Hotelcode: HDXB055
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI
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Bvlgari Resort Dubai

star star star star star • Jumeirah Bay Island
Dit exclusieve strandresort ligt op het
schitterende Jumeirah Bay Island, een
kunstmatig aangelegd zeepaard vormig
eiland verbonden door een 300 m lange
brug met Jumeirah Beach en op slechts
10 minuten van hartje Downtown.
Het bestaat uit het hotelresort (met
kamers, suites en exclusieve villa’s) en
de Bvlgari Marina met residenties en
een exclusieve Yacht Club! De grootste
troeven zijn ongetwijfeld de enorm
gepersonaliseerde service, de ruime
keuze uit kamers, suites of unieke villa’s
met privé zwembad, de fantastische
Bvlgari Spa en de hoog aangeschreven
gastronomie. Geniet van de geslaagde
mengeling van traditioneel design
in combinatie met de schitterende
Italiaanse hedendaagse architectuur en
inrichting.
Villa • Wellness • Excellente service
• Privézwembad • Sterrenchef •
Kleinschalig • Fijnproevers
Hotelcode: HDXB056
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • gelegen aan het privé strand
• ca. 7 km van Downtown Dubai • ca.
17 km van de luchthaven van Dubai
FACILITEITEN • 101 kamers en 20 villa’s
met 1 tot 3 slaapkamers • gratis wifi in het
hele hotel • privé eiland verbonden met
het vaste land via een 300 m lange brug
• privé strand • eigen Bvlgari marina met
promenade • Bvlgari Yacht Club (met restaurant, bar, member lounge en zwembad)
• 2 zwembaden (1 in Yacht Club) • ligbedden, parasols en handdoeken • gratis parking • Tegen betaling: • Bvlgari boetiek • exclusieve beach cabana’s met butlerservice,
badkamer en ruim terras RESTAURANTS
EN BARS • à-la-carte ontbijt 24u/24 in het
restaurant of op de kamer (zonder toeslag)
• 5 à-la-carte restaurants: Il Café (Arabisch
en Mediterraans), Il Ristorante (Italiaans,
olv Italiaanse 3* chef Niko Romito), Hoseki
(9 couverts, Japans), Bvlgari Yacht Club
(vis) en La Spiaggia (Italiaans, aan het
strand) • Lobby Lounge en Il Bar (in Il
Ristorante) • Bvlgari Il Cioccolato (boetiek
met Bvlgari chocolades en patisserie) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • exclusieve Bvlgari Spa: 25 m lang
binnenzwembad, hamam en vitality pool
• fitness • kajakken • paddle board Tegen
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betaling: • Bvlgari Spa: manicure, pedicure,
massages en schoonheidsbehandelingen
• personal coach (yoga, pilates, personal
training etc) • watersporten (o.a. jetski,
waterski en bananenboot) KINDEREN •
Gratis: • 2 Little Gems Clubs (4 t/m 11 jaar)
aan La Spaggia en Bvlgari Yacht Club met
zwembad en buitenactiviteiten LOGIES •
alle schitterende en met Italiaans design
ingerichte kamers (min 55 m²) met veel
lichtinval beschikken over bad, douche,
haardroger, wifi (gratis), dressing, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, kluisje,
maxibar (€), Nespresso®-apparaat en ruim
balkon of terras • superior kamers met
tuin- of marinazicht, deluxe beach view
kamers aan strandzijde en premium ocean
view kamers met panoramisch zeezicht
• ruimere juniorsuites (80 m²) met aparte
slaapkamer en living • de deluxe suites
(105 m²) en Bvlgari suites (120 m²) hebben
een jacuzzi in de badkamer en ruimere terrassen • de exclusieve villa’s hebben een
ruime living en eetplaats, dressing, 24u
butlerservice, kitchenette en een prachtig
terras met privé zwembad • 1 slpk Beach
View Villas (175 m²), 2 slpk Beach View
Villas of Skyline View Villas (250 m²) en 3
slpk Skyline View Villas (315 m²)
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Mandarin Oriental Jumeira Dubai
star star star star star • Jumeirah Beach

Welkom in dit recente tophotel van de
gerenommeerde Mandarin Oriental
keten. De inrichting van dit urban
chic resort is werkelijk schitterend:
van de opvallende lobby met glazen
bomen en waterpartijen, de intieme
en exclusieve Club Lounge tot de
fantastische Spa! Voorts hebt u de
keuze uit 3 schitterende restaurants
waaronder het Japanse steakhouse
Netsu en het Portugese Tasca o.l.v. de
Portugese sterrenchef José Avillez
die in Dubai heel hoog aangeschreven
staan! Het levendige La Mer met
talloze bars, restaurants, shops en een
waterpark liggen op wandelafstand
en Downtown ligt op slechts 10
minuten rijden! Een nieuw en exclusief
adres dat garant staat voor een
onvergetelijk verblijf!
Familie • Wellness • Centrale ligging •
Excellente service • Fijnproevers • Mooi
strand • Moment met twee
Hotelcode: HDXB027
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI

LIGGING • aan privé strandgedeelte
(gescheiden door wandelpad) • op wandelafstand van La Mer met talloze bars,
restaurants en waterpretpark • ca. 5 km van
Downtown Dubai • ca. 15 km van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 256 kamers
en suites • gratis wifi in het hele hotel • mooi
en uitgestrekt zwembad • rooftop zwembad
(op de 6de verdieping, adults only) • privé
strandgedeelte op het strand • schitterende
Club Lounge (voor Club gasten en suites):
continentaal ontbijt, exclusieve afternoon
tea en happy hour met hapjes (17:00-19:00)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en het strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant The Bay • 3 à-la-carte restaurants: The Bay (internationaa), schitterende
rooftop restaurant Tasca (olv Portugese
sterrenchef José Avillez) en uiterst orginele
en exclusieve Netsu (Japanse steakhouse)
• exclusieve Beluga Caviar Bar Restaurant •
Noor Lounge bar (met afternoon tea), Sun
Vibe (met salades en lichte maaltijden)
• The Mandarin Cake Shop (patisserie) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • beachvolleybal Tegen betaling:
• exclusieve en elegante Spa (2000 m²) met
gerenommeerde Elixir Clinic, jacuzzi, sauna,
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stoombad en ruim aanbod massages en
therapieën • groepslessen (o.a. yoga en
dance) • watersporten (o.a. kajakken, waterski, wakeboard, jetski) KINDEREN • Gratis: •
Little Nomads miniclub (3 t/m 10 jaar) met
speeltuin • kinderbad LOGIES • alle riante,
eigentijdse en elegante kamers beschikken over panoramische ramen en badkamer (bad, douche), haardroger, airconditioning, wifi (gratis), Nespresso®-apparaat,
flatscreen-tv, kluisje, telefoon, minibar (€)
en balkon of terras (behalve in Superior en
Club Superior) • Superior kamers (55 m²) en
Club Superior kamers (incl Club Lounge)
met skyline zicht • Deluxe Skyline kamers
(53 m²) en Club Deluxe Skyline kamers (incl
Club Lounge) met Skyline zicht • Mandarin
Panoramic View kamers (55 m²) op de hoek
met ruimer balkon met zijdelings zee- en
stadszicht • Deluxe Sea View kamers (58 m²)
en Premier Sea View kamers (58 m²) met
zeezicht • Junior Sea View suites (89 m²)
met ruime geintegreerde zithoek en ruimer
balkon met zeezicht • Skyline View suites
(92 m²) met aparte living, ruime slaapkamer,
badkamer en balkon met skyline zicht • Sea
View suites (120 m²) met aparte living en
eetgedeelte, ruime slaapkamer, badkamer
en balkon met zeezicht
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Burj Al Arab Jumeirah
star star star star star • Jumeirah Beach

Welkom in dit iconische en één van
de meest unieke hotels ter wereld dat
Dubai 20 jaar geleden op de wereldkaart
heeft geplaatst! De futuristische
architectuur in de vorm van een 321
meter hoog zeil, ligt op een kunstmatig
eiland en biedt een schitterend
panoramisch zicht. U verblijft hier in
één van de uiterst ruime duplex suites
(afgewerkt met verguld bladgoud!),
verdeeld over 27 verdiepingen. Even
uniek is het recent aangebouwde
10000 m² platform met 2 infinity
zwembaden, jacuzzi’s, bar en restaurant.
Op culinair vlak kan u terecht in o.a.
het unieke “onderwaterrestaurant” Al
Mahara en het panoramisch restaurant
Al Muntaha op 200 m hoogte! Kosten
noch moeite werden bespaard in dit
hotel van wereldklasse!
Butlerservice • Excellente service •
Fijnproevers • Panorama • Rooftopbar •
Wellness
Hotelcode: HDXB053
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • op een kunstmatig eiland • ca.
280 m van Madinat Jumeirah en Wild Water
Waterpark • ca. 16 km van Downtown Dubai
• ca. 26 km van de luchthaven van Dubai
FACILITEITEN • 202 suites • gratis wifi
in het hele hotel • imposante lobby (met
aquariums en waterfonteinen) met 180
m hoog atrium met zicht op de 27 verdiepingen • zwembad • Burj Al Arab Terrace:
recent aangebouwd 10 000 m² platform
met 2 fantastische zwembaden, luxe privé
cabana’s (€) en schitterende pop-up restaurant Sal • gratis toegang tot de prachtige Summersalt Beach Club (aan Jumeirah
Al Naseem) en privé strandgedeelte (aan
Jumeirah Beach Hotel) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • gratis buggyservice binnen het
resort (Jumeirah Beach Hotel & Madinat
complex) • gratis toegang tot het Wild Wadi
Waterpark • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant Bab
Al Yam • 5 à-la-carte restaurants: Al Iwan
(Arabisch, buffet of à la carte), spectaculaire Al Mahara (seafood) langs een immens
aquarium, het panoramische Al Muntaha
(Frans) (27ste verdieping), Junsui (Japans
en Aziatisch) en nieuwe pop-up restaurant
Sal (beach club) • Spectaculaire Skyview
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Bar (met afternoon tea) en Bar Gold on 27
(trendy bar, beiden op de 27ste verdieping),
Sahn Eddar (patisserie, lichte maaltijden
en befaamde Gold Cappuccino) en Junsui
(afternoon tea) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • Talise Fitness op
de 18de verdieping met binnenzwembad
Tegen betaling: • prachtige Talise Spa op de
18de verdieping (2 niveaus): schitterend
infintity binnenzwembad, sauna, stoombad,
massages en schoonheidsbehandelingen
• watersportcentrum in Jumeirah Beach
Hotel (o.a. waterski, kajakken, stand up paddle en zeilen) KINDEREN • Gratis: • Sinbad’s
kids Club (4 t/m 11 jaar) op de 18de verdieping met speelruimtes LOGIES • alle somptueus ingerichte duplex suites met panoramische ramen zijn uiterst ruim en zijn
uitgerust met een ruime living met eet- en
bureaugedeelte en bar op de benedenverdieping • op de verdieping bevindt zich de
ruime slaapkamer en ruime luxe badkamer
(met douche, jacuzzibad) met exclusieve
Hermès badartikelen • alle suites beschikken over 24u butlerservice, airconditioning,
wifi (gratis), dvd-speler, bureaugedeelte,
iPad (domotica), Nespresso®-apparaat,
flatscreen-tv, kluisje, telefoon, minibar (€)
en bieden een prachtig panoramisch zicht
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI

Madinat Jumeirah: Mina A’Salam, Al Qasr & Dar Al Masyaf
star star star star star • Jumeirah Beach

Dit uitgestrekte en Arabisch
geïnspireerde resort, tegenover het
iconische hotel Burj Al Arab, ligt aan
een schitterend 2 km lange privé
strand en wordt gekenmerkt door de
kilometerslange waterwegen waar
traditionele bootjes (“abra’s”) de
hotels Mina A’Salam, Al Qasr, Dar Al
Masyaf met elkaar verbinden. Mina
A’Salam werd gebouwd in de stijl van
een originele citadel. Het imposante
Al Qasr (Arabisch voor Paleis) is
ontworpen naar het voorbeeld van
het zomerverblijf van de sjeiks. Dar
Al Masyaf is het meest exclusieve
gedeelte en een biedt een oase van
rust binnen het resort met kamers
verspreid over verschillende ‘Summer
Houses’. Kortom: een fantastisch
resort op een droomlocatie!
Droomstrand • Tuin • Watersport •
Wellness • Familie • Moment met twee •
Authentiek
Hotelcode: HDXB063/024/025
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LIGGING • aan prachtig privé zandstrand •
promenade langs de zusterhotels binnen
Madinat Jumeirah complex • naast Wild
Wadi Waterpark • ca. 16 km van Downtown
Dubai • ca. 26 km van de luchthaven van
Dubai FACILITEITEN • Mina A’Salam: 292
kamers • Al Qasr: 294 kamers • Dar Al Masyaf:
283 kamers • gratis wifi in het hele resort
• verschillende zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • 2 Club Lounges (voor
Club gasten): Premium Leisure Lounge
(families) en Club Executive Lounge (vanaf
18 jaar): o.a. continentaal ontbijt, afternoon
tea en happy hour (17:00-19:00) met hapjes • Madinat Jumeirah Souk met talloze
shops, bars en restaurants • gratis boottransfers en buggyservice tussen de 3
hotels • gratis toegang tot het Wild Wadi
Waterpark • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • ruime keuze aan
à-la-carte restaurants: o.a. romantisch
standrestaurant Shimmers (mediterraans),
Tortuga (Mexicaans), nieuwe French Riviera
aan het strand (Frans en mediterraans),
The Hide (steakhouse), Pai Thai (Thais) en
exclusieve Pierchic op het einde van de
pier (Italiaans) • poolbars (met snacks) •
keuze uit meer dan 40 restaurants en bars
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binnen het resort • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • J Club met grote
fitness, binnenzwembad, sauna en stoombad (in Mina A’Salam) • tennis (6 courts) en
squash (3 courts) in het Jumeirah Beach
Hotel Tegen betaling: • prachtige Talise Spa in
Al Qasr: massages en schoonheidsbehandelingen • watersportcentrum in Al Qasr
(o.a. waterski, kajakken, stand up paddle
en zeilen) KINDEREN • Gratis: • uitgestrekte
Sinbad’s Kids Club in Al Qasr gedeelte
(1000 m²) met speeltuinen, zwembad (kind
4 t/m 11 jaar, gratis sessie van 2u per dag
per kind) LOGIES • Mina A’Salam en Al Qasr:
alle recent vernieuwde kamers (min. 55 m²)
in Arabische stijl beschikken over een bad,
douche, haardroger, airconditioning, wifi
(gratis), Nespresso®-apparaat, flatscreentv, kluisje, telefoon, minibar (€) en balkon
of terras • keuze uit kamers, juniorsuites en
suites met tuin- of zeezicht en eveneens
mogelijk met toegang tot de Club Lounge •
Dar Al Masyaf: alle kamers liggen verspreid
over vrijstaande Summer Houses in een
prachtige tuin die zorgen voor een oase van
rust. Elke Summer House heeft een eigen
receptie, 24u butlerservice en patio waar
elke avond champagne en drankjes geserveerd worden
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Madinat Jumeirah: Jumeirah Al Naseem
star star star star star • Jumeirah Beach

Dit schitterende hotel is het vierde
en meest recente hotel dat deel
uitmaakt van het uitgestrekte Madinat
Jumeirah. Al Naseem staat garant
voor een exclusief verblijf in een
modern en uiterst elegante omgeving
zonder afbreuk te doen aan de
Arabische invloeden. Het beschikt over
prachtige zwembaden, de exclusieve
Summersalt Beach Club en enkele top
restaurants waaronder Rock Fish. Een
korte wandeling via de promenade
brengt u naar het naastgelegen
Madinat gedeelte waar u uiteraard
geniet van de talloze faciliteiten:
meer dan 40 restaurants, ruime
zwembaden, een enorme waaier aan
sport- en ontspanningsmogelijkheden
en het Wild Wadi Waterpark. Kortom:
een fantastisch resort op een
droomlocatie!
Wellness • Watersport • Familie •
Droomstrand • Fijnproevers • Design
Hotelcode: HDXB052
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • aan prachtig privé zandstrand
• promenade langs zusterhotels binnen
Madinat Jumeirah complex • naast Wild
Wadi Waterpark • ca. 16 km van Downtown
Dubai • ca. 26 km van de luchthaven van
Dubai FACILITEITEN • 430 kamers en
suites • gratis wifi in het hele hotel • 5
prachtige zwembaden (waarvan 1 adults
only) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en het strand •
andere faciliteiten: zie Madinat Jumeirah
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet in restaurant The Palmery •
ontbijt ook mogelijk in de andere restaurants binnen het Madinat complex • 3 à-lacarte restaurants: Rockfish (visrestaurant),
Kayto (Peruaans) en Summersalt (strandrestaurant, vanaf 12 jaar) • Kalsa pool bar
(met snacks), Sugarmash (Polynesisch,
aan zwembad), Al Mandhar Lobby Lounge
(afternoon tea, patisserie) • keuze uit meer
dan 40 restaurants, bars en lounges binnen
het Madinat complex • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • Talise Fitness •
J Club met grote fitness, binnenzwembad,
sauna en stoombad (in Mina A’Salam) • tennis (6 courts) en squash (3 courts) in het
Jumeirah Beach Hotel Tegen betaling: • prachtige Talise Spa in Al Qasr: massages en
19

schoonheidsbehandelingen • watersportcentrum in Al Qasr (o.a. waterski, kajakken, stand up paddle en zeilen) KINDEREN
• Gratis: kinderbad KiDS programma in
Al Naseem (4 t/m 11 jaar) uitgestrekte
Sinbad’s Kids Club in Al Qasr gedeelte
(1000 m²) met speeltuinen, zwembad (kind
4 t/m 11 jaar, gratis sessie van 2u per dag
per kind) LOGIES • alle ruime kamers in
een geraffineerde moderne Arabische stijl
beschikken over een prachtige badkamer
(alleenstaand bad, douche), haardroger,
airconditioning, Nespresso®-apparaat, wifi
(gratis), flatscreen-tv, kluisje, telefoon,
minibar (€) en balkon of terras • Resort
Deluxe kamers (50 m²) met tuin- en zwembadzicht • Ocean Deluxe kamers (50 m²)
met zeezicht • Pool Terrace kamers (55 m²)
op het gelijkvloers met terras en directe
toegang tot het (adults only) zwembad •
Family Superior kamers (60 m²) met ruim
zitgedeelte in veranda (met sofabed) dat
kan gescheiden worden met een schuifdeur
met tuin- en zwembadzicht • Deluxe Family
kamers (100 m²) bestaan uit 2 Ocean Deluxe
connecting kamers • Ocean Club Terrace
kamers (51m²) op de 4 verdieping met groot
terras en prachtig zeezicht en zicht over de
Burj Al Arab (incl Club Lounge)
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Nikki Beach Resort & Spa Dubai
star star star star star • Pearl Dubai

Dit uiterst hippe en hedendaagse
resort ligt op het schiereiland
Pearl Dubai en biedt een centrale
ligging op amper 15 min van de
luchthaven en Downtown Dubai. Het
geslaagde design van de slechts 132
lichtrijke kamers, suites en villa’s,
de dynamische en trendy sfeer, de
uitstekende Spa en het prachtige
zandstrand (één van Dubai’s mooiste!)
zijn de grote troeven van dit hotel!
Last but not least mocht hier de
bruisende Nikki Beach Club ook niet
ontbreken met de talloze poolparties
en restaurant met het alombekende
en geprezen sushi aanbod!
Design • Wellness •
Trendy • Droomstrand •
Moment met twee • Watersport

LIGGING • op het kunstmatige schiereiland
Pearl Jumeirah • aan een privé zandstrand
• ca. 10 km van Downtown Dubai • ca. 14 km
van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 132 kamers, suites en villa’s • gratis wifi in
het hele hotel • 2 zwembaden • prachtig 400
m lang privé zandstrand • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • Nikki Beach Club (open van
dinsdag tot zaterdag) naast het hotel met
groot zwembad, swim-up bar, cabana’s (€),
ligstoelen (€) en restaurant RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in Café Nikki • 2
à-la-carte restaurants: Café Nikki (internationaal, lunch en diner) en Nikki Beach Club
(o.a. sushi en zeevruchten, open di-zat) •
Soul Lounge (met snacks) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• tennis (1 court) Tegen betaling: • prachtige
Nikki Spa: hamam, vitality pool, sauna,
ijsfontein,
schoonheidsbehandelingen

en massages • watersporten (o.a. jetski,
waterski, bananenboot, kajakken, standup paddle) LOGIES • alle hedendaagse
en modern ingerichte kamers beschikken
over bad, douche, haardroger, wifi (gratis),
airconditioning, telefoon, flatscreen tv,
kluisje, maxibar (€), Nespresso®-apparaat
en balkon of terras • Covet kamers (55 m²)
met Skyline of zeezicht • ruimere LUUX
kamers (64 m²) met Skyline of zeezicht •
Signature suites (81 m²) met aparte slaapkamer en living met Skyline of zeezicht
• Ocean LUUX suites (100 m²) met aparte
slaapkamer en ruimere living en terras met
zeezicht • alle 1 slpk villas (118 m²) en 2 slpk
villas (170 m²) beschikken over ruim terras
met dagbed, privé zwembad en hebben
tuinzicht of geven direct uit aan het strand
• unieke 3 slpk Ultimate Villa (327 m²) met
groot privé zwembad en directe toegang
tot het strand

Hotelcode: HDXB035
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The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina
star star star star star • Jumeirah Beach

Dit uitgestrekte en levendige resort
ligt aan een 700m lang privé strand
en kijkt uit over The Palm en de
splinternieuwe Dubai Harbour met
de grootste yachthaven uit de regio!
Het uiterst familiale hotel biedt een
enorme waaier aan faciliteiten zoals
de ruime en aangename zwembaden,
het recent geopende waterpark Jungle
Bay met golfslagbad en 13 glijbanen
en de vernieuwde Kids Club! De
tuinen van het hotel lopen over naar
het zusterhotel Le Meridien dat deel
uitmaakt van het resort. Op culinair vlak
staat het hotel hoog aangeschreven
en biedt het resort een uitgebreid
aanbod restaurants (met Dine Around
concept!) van het totaal vernieuwde
Mina’s Kitchen (met de befaamde
buffetten) tot het gelauwerde Italiaanse
restaurant Bussola!
Wellness • Familie • All Inclusive •
Fijnproevers • Tuin • Watersport
Hotelcode: HDXB028
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • aan privé zandstrand met zicht
op de nieuwe Dubai Harbour • ca. 2 km van
het levendige JBR en The Walk promenade
• ca. 1 km van Dubai Marina • ca. 21 km van
Downtown Dubai • ca. 30 km van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 292 kamers
en suites • gratis wifi in het hele hotel • uitgestrekt zwembadencomplex met o.a. 25 m
lap pool en ruim kinderbad • zwembad in het
naastgelegen Le Meridien • splinternieuw
Jungle Bay Waterpark (in Griekse stijl) met
o.a. 13 glijbanen en kunstmatige golven •
700 m lang privé zandstrand met 2 zwemzones • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en het strand • Executive
Club Lounge (voor Club gasten): o.a. continentaal ontbijt, afternoon tea, happy hour
(18:00-20:00) met hapjes • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunchen dinerbuffet in het vernieuwde en uitstekende restaurant Mina’s Kitchen • ruime
keuze uit 6 à-la-carte restaurants: Fish
Beach Taverna (Grieks), befaamde Bussola
Fine Dining (Italiaans), Bussola Pizzeria,
Sui Mui (Aziatisch), Baba (Turks steakhouse), El Sur (Spaans), Bounty Beats
(glutenvrij en vegan) en Latest Recipe
(internationaal) • exclusieve wijnbar Oeno
met tapas, Latitude lobby lounge, swim-up
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poolbar en Sandbar aan het strand • levendige en befaamde Barasti beach club
(vanaf 21 jaar) met restaurant, zwembad,
live wedstrijden en parties • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • Westin
Workout Gym met grote fitness, sauna,
stoombad en jacuzzi • volleybal • voetbal
• tafeltennis Tegen betaling: • Heavenly Spa:
sauna, stoombad, jacuzzi, massages en
schoonheidsbehandelingen • niet-gemotoriseerde watersporten KINDEREN • Gratis: •
uitgestrekte miniclub (1000 m²) met speeltuin (4 t/m 11 jaar, 09:00-18:00 en 09:0020:00 op vrij en zat) • kinderbad in Westin
en Le Meridien • Jungle Bay Waterpark met
kinderbad en kinderglijbanen LOGIES • alle
ruime kamers beschikken over een bad,
douche, haardroger, airconditioning, wifi
(gratis), Nespresso®-apparaat, flatscreentv, kluisje, telefoon, minibar (€) en balkon
of terras • een aantal kamers werden reeds
prachtig vernieuwd in moderne eclectische
stijl • Deluxe kamers (52-54 m²) met landzicht of zeezicht • Executive kamers (52-54
m²) met landzicht of zeezicht en toegang
tot de Executive Club Lounge • Executive
suites (90 m²) met aparte slaapkamer en
living en toegang tot de Executive Club
Lounge
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Le Royal Méridien Beach Resort & Spa
star star star star star • Jumeirah Beach

Dit uitgestrekte resort met talloze
mogelijkheden ligt aan het prachtige
strand en vlakbij de promenade van
JBR met talloze restaurants, bars,
winkeltjes en op wandelafstand van de
impressionante Dubai Marina. Het hotel
onderging recent een uiterst geslaagde
totaalrenovatie in een hedendaagse en
fris kader en bestaat uit 3 gebouwen:
Main Building, Tower Building en Royal
Club Tower waar u geniet van de talloze
extra’s en voordelen van de Royal Club
Lounge. Het hotel staat bekend om zijn
uitstekende keuken en biedt maar liefst
13 restaurants en bars. Het unieke Dine
Around concept geeft u toegang tot
een selectie restaurants in het hotel en
het zusterhotel Grosvenor House.
U geniet hier van een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding!
Wellness • Design • Familie •
Centrale ligging • Mooi strand •
Tennis • Trendy • Tuin

LIGGING • rustig gelegen in prachtige tuinen • aan mooi privé zandstrand • in levendige JBR met vele bars, restaurants en
winkels • op wandelafstand van Beach Mall
en Dubai Marina • ca. 25 km van het centrum van Dubai • ca. 32 km van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 504 kamers
en suites verdeeld over 3 gebouwen (Main
Tower, Tower 1 en Club Tower) • 3 ruime
zwembaden • prachtige tuinen • privé zandstrand • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand •
totaal vernieuwde Club Lounge (voor Club
gasten): o.a. aparte check-in, continentaal
ontbijt, afternoon tea en happy hour (met
hapjes) • gratis shuttle naar nabijgelegen
zusterhotel Grosvenor House • gratis parking RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet in Brasserie 2.0 •
uitstekende buffetten en ruime keuze
uit uiterst originele en uitstekende à-lacarte restaurants met Dine Around concept • 8 à-la-carte restaurants: Geales
(Brits met fish market), Zengo (Aziatisch),
Rhodes Twenty10 (steakhouse), Al Khaima
(Arabisch), Maya (Mexicaans), nieuwe
Indya by Vineet (Indisch olv sterrenchef),
Le Deck (mediterraans) en La Strega

(Italiaans) • Shades (sportsbar), Latitude
25 lounge bar (met snacks), Al Murjan
(patisserie) en 2 poolbars • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: traditionele Romeinse Caracalla Spa: jacuzzi,
sauna, stoombad • fitness • tennis (4
courts) • minigolf • beach volleybal • voetbal Tegen betaling: • massages en schoonheidsbehandelingen in Caracalla Spa
KINDEREN • Gratis: • miniclub (4 t/m 11 jaar)
• 2 kinderbaden LOGIES • de hedendaagse
kamers beschikken over bad/douche
(sommige met aparte douche), haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat (in suites en Royal Club) en balkon of terras • alle kamers en suites liggen
in de Main Tower of Tower 1 en alle Club
kamers en suites in de totaal vernieuwde
Club Tower • Super Deluxe kamers (35 m²)
met landzicht of zeezicht • Super Deluxe
suites (75 m²) met ruime living, aparte
slaapkamer, badkamer en balkon met zeezicht • volledig gerenoveerde (2020) Royal
Club Tower met Royal Club Tower kamers
(40 m²) en Royal Club Tower Suites (83 m²)
met zeezicht en toegang tot de Club
Lounge

Hotelcode: HDXB023
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Rixos Premium Dubai

star star star star star • Jumeirah Beach

Dit spectaculaire en zwarte torenhotel
bevindt zich in het bruisende JBR en
The Walk met talloze bars, restaurants,
shops en ontspanningsmogelijkheden!
De imposante lobby biedt een ruime
keuze aan boetieks en restaurants!
Het is uitgegroeid tot hét lifestyle
hotel dankzij de levendige sfeer en
(pool)parties tijdens het weekend. En
wie toch heimwee heeft naar België
kan steeds terecht in het Godiva Café
voor de nieuwste chocolade creaties!
Design • Wellness • Centrale ligging •
Moment met twee
Hotelcode: HDXB026

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • aan privé zandstrand • in het
levendige JBR en aan The Walk promenade
• op wandelafstand van Dubai Marina • ca.
26 km van Downtown Dubai • ca. 36 km van
de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 414 kamers en suites • gratis wifi in het
hele hotel • schitterend atrium met 3 concept stores (€): Rodeo Drive, Via Rodeo
en Ocean Drive • mooi en groot zwembad • Azure Beach privé strandgedeelte •
ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en het strand • gratis parking RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet in restaurant Turquoise
(internationaal en Turks) • 6 à-la-carte
restaurants: levendige STK Restaurant
(steakhouse), Luigia Ristorante (Italiaans),
Black Tap Craft Burgers (Amerikaans),
Ammos Greek (authentiek Grieks), Asil
(Turks, Marokkaans en Libanees) en Azure
Beach Restaurant & Bar (met snacks en
Aziatische keuken) • Lock, Stock & Barrel
(trendy industriële bar met live music en
internationale keuken), Godiva Café (met
de nieuwste Belgische chocoladecreaties)
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• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • RixGym fitness met buitengedeelte met vele groepslessen (o.a. yoga,
pilates, crossfit) Tegen betaling: • Natureland
Spa: Turks geïnspireerde Spa met traditionele hamam, stoombad, sauna, ijsfontein,
massages en schoonheidsbehandelingen LOGIES • alle moderne, kleurrijke en
uiterst stijlvolle kamers beschikken over
panoramische ramen en badkamer (bad,
douche),
haardroger,
airconditioning,
wifi (gratis), Nespresso®-apparaat, flatscreen-tv, kluisje, telefoon en minibar (€)
• Deluxe kamers (32-48 m²) met stadszicht
en zijdelings zeezicht • Premium kamers
(32-48 m²) met zeezicht • Junior suites
(48-53 m²) met ruime zithoek, prachtige
badkamer en zicht over JBR skyline • 1
slpk Deluxe suites (84-94 m²) met aparte
slaapkamer, living en stadszichts en zijdelings zeezicht en identieke 1 slpk Premium
suites met zeezicht • 2 slpk Premium suites (122-150 m²) met 2 badkamers, mooie
en ruime living met kitchenette en prachtig zeezicht
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The Ritz-Carlton, Dubai
star star star star star • Jumeirah Beach

Dit exclusief strandresort wordt
gekenmerkt door zijn laagbouw en
staat in schril contrast met de vele
wolkenkrabbers rondom het hotel!
De uitgestrekte tuinen en strand
zorgen voor een oase van rust in dit
levendige en bruisende JBR met
The Walk met de talloze restaurants,
bars, winkels en entertainment van
de nabijgelegen Beach Mall. Het
hotel, een mix van Arabische en
Andalusische invloeden, biedt een
ruime waaier aan restaurants en
ontspanningsmogelijkheden! Ook
kinderen zijn hier koning te rijk dankzij
het uitgebreide Ritz Kids programma.
Opteer voor een verblijf in één van de
Club kamers of suites en geniet van
de talloze extra’s en voordelen in één
van de beste Club Lounges van Dubai!
Centrale ligging • Familie • Moment met
twee • Tuin • Wellness • Tennis
Hotelcode: HDXB029
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LIGGING • gelegen aan strand met privé
strandgedeelte • aan het levendige JBR
met The Walk promenade en vlakbij Beach
Mall met vele bars, restaurants en shops •
op wandelafstand van Dubai Marina • ca.
22 km van Dubai Downtown • ca. 33 km van
de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 294 kamers en suites • gratis wifi in het
hele hotel • 4 mooie zwembaden (waarvan
1 landschapszwembad en 1 adults only) •
privé strandgedeelte • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het
strand • schitterende Club Lounge (voor
Club gasten): continentaal Amerikaans
ontbijt, lichte lunch (12:00-14:00), afternoon tea (15:00-16:30), aperitief en hapjes (17:30-19:30), chocolade (20:15-22:00),
de hele dag door soft drinks en selectie
alcoholische dranken • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant Caravan • 2 à-la-carte restaurants: Splendido (Italiaans) en Blue Jade
(Aziatisch) • prachtig Arabisch restaurant
Amaseena in open lucht in bedoeïne stijl
met buffet en thema avonden • Gulf Pavilion
aan het zwembad (met snacks), trendy
La Baie (adults only, met DJ) met lichte
gerechten, prachtige Lobby Lounge (met
gerenommeerde afternoon tea) , Library Bar
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(sigaar lounge) met jazz avonden • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
prachtige Ritz-Carlton Spa: fitness, stoombad, plonsbaden en terras met lap pool
Tegen betaling: • massages en schoonheidsbehandelingen • groepslessen (o.a. pilates,
spinning) • tennisacademie (4 courts) met
lessen • watersporten KINDEREN • Gratis:
• 2 kinderzwembaden met glijbaan • The
Ritz Kids Club (4 t/m 11 jaar, 09:00-18:00)
met uitgebreid activiteitenprogramma
LOGIES • de stijlvolle en luxueuze kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), dvd-speler, minibar (€), kluisje,
Nespresso®-apparaat en balkon of terras •
Deluxe kamers (50 m²) met tuinzicht of zeezicht • Club kamers (50 m²) met tuinzicht of
zeezicht en toegang tot de Club Lounge • 2
slpk Family kamers (100 m²) bestaande uit
2 connecting kamers (king en twin) • 1 slpk
suites (90 m²) met ruime living en aparte
slaapkamer en tuinzicht • 1 slpk Gulf suites
(108 m²) liggen op de hoek met ruim balkon
en tuin- of zeezicht • 2 slpk Family suites
(158 m²) bestaande uit een Gulf suite connecting met een Deluxe kamer • de suites
zijn eveneens boekbaar met toegang tot de
Club Lounge
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Address Beach Resort
star star star star star • Jumeirah Beach

Welkom in de nieuwste aanwinst van
de Address keten! Deze spectaculaire
en architecturale hotelparel, gelegen
op het einde van het levendige JBR,
biedt één van de meest spectaculaire
zichten over JBR, Bluewaters Island
en The Palm! Grootste troef van dit
hotel is ongetwijfeld het spectaculaire
rooftop zwembad, goed voor een
vermelding in het Guinness World
Records: een 95 m lang infinity
zwembad op de 77ste verdieping op
een hoogte van maar liefst 293m!
Wie last heeft van hoogtevrees kan
terecht in één van de twee mooie
zwembaden vlak aan het strand.
Centrale ligging • Design • Panorama •
Trendy • Wellness • Rooftopbar

LIGGING • direct aan het mooie strand
• vlakbij Beach Mall en Dubai Marina
met talloze bars, restaurants en shops
• verbonden met Bluewaters Island via
een voetgangersbrug • ca. 25 km van
Downtown Dubai • ca. 35 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 217
kamers en suites • 74 verdiepingen • gratis
wifi in het hele hotel • 2 mooie zwembaden
(waarvan 1 adults only) • spectaculair rooftop infinity zwembad op de 77ste verdieping (vanaf 21 jaar) • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het
strand • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in The Restaurant •
4 à-la-carte restaurants: The Restaurant,
Li’Brasil (Libanees en Braziliaans), The
Beach Grill en ZETA Seventy Seven op
de 77ste verdieping (Aziatisch) • lobby
bar, poolbar • roomservice SPORT EN

ONTSPANNING • Gratis: • fitness op de
75ste verdieping met sauna en hamam
Tegen betaling: • wellnesscenter (op de 75ste
verdieping en hoogste in Dubai): massages en schoonheidsbehandelingen •
LVL75 studio met talloze groepslessen
(o.a. Zumba, yoga, pilates) KINDEREN
• Gratis: • kinderbad • Qix Kids Club van 4
t/m 11 jaar, 09:00-21:00 (2 uur gratis per
kind per dag) LOGIES • alle hedendaagse
en elegant ingerichte kamers beschikken over bad, douche, haardroger, wifi
(gratis), airconditioning, iPad (domotica),
telefoon, flatscreen tv, kluisje, minibar
(€) en Nespresso®-apparaat • deluxe
kamers (45 m²) met zicht over de marina
of zeezicht • deluxe kamers (57 m²) met
balkon en zicht over de marina of zeezicht
• executive suites (102 m²) met balkon en
zeezicht

Hotelcode: HDXB065

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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Caesars Palace Dubai

star star star star star • Bluewaters Island

Dit recente en exclusieve strandresort
ligt op het Bluewaters Island,
Dubai’s nieuwste trekpleister
met het imposante reuzenrad Ain
Dubai met talloze winkels, bars en
restaurants. Een voetgangersbrug
verbindt het eiland met het levendige
JBR met talloze recreatie- en
winkelmogelijkheden. Het eerste
Caesars Palace buiten Las Vegas
brengt een vleugje van het oude Rome
naar Dubai en biedt een eigentijdse
en uiterst verfijnde inrichting. U kan
er opteren voor een verblijf in het
luxueuze en rustigere Palace of het
familialere Julius gedeelte, beiden
verbonden langs het schitterende
500 m lange privé zandstrand!
Droomstrand • Familie • Moment met
twee • Tuin • Wellness
Hotelcode: HDXB061
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LIGGING • op het Bluewaters-eiland • vlakbij het levendige JBR en Dubai Marina,
bereikbaar via een voetgangersbrug • met
uitzicht op Ain Dubai, ‘s werelds hoogste
reuzenrad • ca. 25 km van Dubai Downtown
• ca. 36 km van de luchthaven van Dubai
FACILITEITEN • 495 kamers en suites (verspreid over Palace Tower en Julius Tower) •
gratis wifi in het hele resort • Palace: prachtig zwembad • Julius: familaal zwembad en
adults only zwembad • privé zandstrand
(500 m lang) • ligstoelen, parasols en handdoeken aan het zwembad en het strand •
gratis parking • Tegen betaling: • Cove Beach:
trendy beach club met strandgedeelte,
mooi zwembad, lounge bar en Two.O restaurant RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in Hell’s Kitchen of Bacchanal • 5 à-lacarte restaurants: exclusieve Hell’s Kitchen
(olv Gordon Ramsay), Havana Social Club
(tapas, adults only), Zhen Wei (dim sum en
Aziatisch met moderne twist), Cleo’s Table
(Italiaans) & Bacchanal (Internationaal) •
Neptune Pool & Bar (met snacks, Palace)
en Fortuna Pool & Bar (met snacks, Julius)
• Roman Lounge en The Piazza (met afternoon tea), schitterende Laurel Bar (met
hedendaags Japans menu) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
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Tegen betaling: • minimalistische en ruime
Qua Spa: Japans geinspireerde massages
en schoonheidsbehandelingen • groepslessen (o.a. yoga, meditatie, kick boxing)
KINDEREN • Gratis: • kinderbad • uitstekende
Empire kids Club (3 t/m 11, 10:00-20:00) met
talloze activiteiten • ROAM Teens’ Club (12
t/m 17 jaar, 11:00-17:00) LOGIES • alle luxueuze en elegante kamers met romaanse
accenten beschikken over bad, douche,
haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€), kluisje,
Nespresso®-apparaat en balkon of terras •
Julius: modernere kamers met afgesloten
badkamer • Julius kamers (40 m²) met resort
zicht en Julius Deluxe kamers (40 m²) met
zijdelings zeezicht • Julius Ocean kamers
(40 m²) met frontaal zeezicht • Julius Ocean
suites (85 m²) met aparte slaapkamer, ruime
living en frontaal zeezicht • Palace: ruime
kamers in hedendaags design met houten
afwerking en heel ruime, halfopen badkamer met alleenstaand bad en daglicht •
Palace kamers (54 m²) met resortzicht en
Palace Deluxe kamers (54 m²) met zijdelings
zeezicht • Palace Ocean kamers (54 m²) met
frontaal zeezicht • Palace Ocean suites
(110 m²) met aparte slaapkamer, ruime living
en frontaal zeezicht

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

One&Only The Palm
star star star star star • The Palm

Welkom in één van de meest exclusieve
hotels van Dubai! Dit kleinschaliger hotel
is een architecturaal pareltje gebaseerd
op de Moorse en Andalusische stijl in
een hedendaags en verfijnd kader. Het
biedt een culinaire totaalbeleving met
keuze uit verschillende restaurants
waaronder het exclusieve STAY onder
leiding van de Franse sterrenchef
Yannick Alléno en het bruisende
overwater 101 restaurant met zicht over
de skyline van Dubai. U kan er eveneens
verblijven in één van de ruime suites
met privé zwembad. Kom tot rust en
geniet van de oversized dagbedden
aan het fantastische zwembad of laat
u verleiden tot één van de vele op
maat gemaakte behandelingen in de
exclusieve Guerlain Spa. Voor gasten op
zoek naar het allerbeste!
Buiten eten • Excellente service •
Mooi strand • Sterrenchef • Wellness •
Privézwembad • Tuin
Hotelcode: HDXB057
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • aan privé zandstrand • gratis shuttle boot van/naar zusterhotel One&Only
Royal Mirage (vaste tijdstippen) • ca. 30
km van Downtown Dubai • ca. 40 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 90
kamers en suites en 4 beachfront villa’s
• Palm Manor House (hoofdgebouw) en 6
Palm Beach Mansions langs het strand •
gratis wifi in het hele hotel • schitterend
zwembad (850 m²) • adults only zwembad aan de Spa • ligstoelen, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan
het strand • privé marina • gratis parking
• Tegen betaling: • exclusieve cabanas rond
het zwembad met airconditioning, douche, minibar, wifi, flatscreen-tv en terras
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in ZEST restaurant • 3 à-la-carte restaurants: ZEST (internationaal), 101 Dining,
Lounge & Bar (aan de marina met prachtig
terras) (mediterraans en zeevruchten) en
STAY (Frans gastronomisch) • alle exclusieve restaurants staan onder leiding van
de Franse sterrenchef Yannick Alléno •
Lounge bar (met snacks) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
tennis • niet gemotoriseerde watersporten
(o.a. kajakken, kanoën, stand-up paddle)
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Tegen betaling: • exclusieve Guerlain Spa met
diverse massages en schoonheidsbehandelingen, rasul, sauna, hamam • pedicure
en manicure (by Bastien Gonzalez) en
kapsalon (by Alexandre Zouari) • ruimer
aanbod watersporten in het zusterhotel
One&Only Royal Mirage KINDEREN • Gratis:
• KidsOnly miniclub (4 t/m 11 jaar) LOGIES
• alle kamers en suites liggen verspreid in
het hoofdgebouw (Palm Manor House) of
één van de 6 Palm Beach Mansions (met
zeezicht) in de tuin langs het strand. •
ze zijn prachtig ingericht met de nodige
Arabische verfijning en details en beschikken over een alleenstaand bad, douche,
haardroger, wifi (gratis), airconditioning,
telefoon, flatscreen tv, kluisje, minibar
(€), Nespresso®-apparaat en balkon of
terras • de Premier kamers (65 m²) liggen
in de Palm Manor House of Palm Beach
Mansions • de juniorsuites (100 m²) liggen
in de Palm Beach Mansions en hebben een
ruime zithoek en terras met of zonder privé
zwembad • de Executive suites (130 m²)
liggen in de Palm Manor House of Palm
Beach Mansions en hebben een aparte
slaapkamer en living en ruim terras, waarvan sommige in de Palm Beach Mansions
met privé zwembad
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Atlantis The Palm
star star star star star • The Palm

Dit spectaculaire resort is werkelijk uniek
en is ongetwijfeld hét icoon van The
Palm. Het opende er als eerste hotel en
biedt een panoramisch zicht over The
Palm en de skyline van Dubai. Het staat
in het teken van de onderwaterwereld
en van de verloren stad Atlantis! De Lost
Chambers en het aquarium met maar
liefst 65 000 vissen, haaien en manta’s
zijn werkelijk enig in hun soort en
behoren tot de grootste in het MiddenOosten. Het vernieuwde en grootschalige
Aquaventure Waterpark biedt sensaties
en waterplezier voor alle leeftijden. Alle
kamers en suites werden eveneens
vernieuwd en de splinternieuwe Imperial
Club Lounge creëert een nieuwe
dimensie binnen het resort met een extra
gepersonaliseerde service en tal van
extra’s. Ook het aanbod aan restaurants
is al even overweldigend!
Familie • Wellness • Panorama •
Fijnproevers • Watersport • Mooi strand

LIGGING • gelegen op de Palm • gelegen
aan het strand • monorail eindhalte naast
de Aquaventure • ca. 26 km van Downtown
Dubai • ca. 40 km van de luchthaven van
Dubai FACILITEITEN • 1548 kamers en
suites • 22 verdiepingen • gratis wifi in het
hele hotel • uitgestrekt privé zandstrand
• Imperial Club Lounge (voor Club gasten) met o.a. privé check-in, continentaal
ontbijt, afternoon tea en happy hour met
hapjes • 3 uitgestekte zwembaden • uniek
Aquaventure Waterpark met zwembaden en golven, sensationele glijbanen en
privé strand • Ambassador Lagoon & Lost
Chambers Aquarium: een immens aquarium met 65 000 zeedieren en planten •
ligbedden, parasols en handdoeken • gratis
parking • Tegen betaling: • galerij met 35 boetieks • trendy en schitterende White Beach
Club (adults only) met infinity zwembad,
strand en restaurant • nieuwe Wavehouse
voor families met restaurant en bowling • Dolphin Bay met o.a. interactie met
de dolfijnen RESTAURANTS EN BARS
• uitgebreide buffetten in het Aziatisch
geinspireerde Saffron (ontbijt en diner) of
internationale Kaleidoscope (ontbijt) • een

totaal van 29 restaurants en bars waaronder het exclusieve Nobu, Ronda Locatelli,
Hakkasan en Ossiano (met zicht op het
immense aquarium) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellness center: fitness en sauna • tennis Tegen betaling:
• ShuiQi Spa wellness center: massages
en schoonheidsbehandelingen • manicure • cryotherapie • duikervaringen in
Ambassador Lagoon • watersporten (o.a.
kajakken, jetski, paddle boad) • bowling
KINDEREN • Gratis: • speeltuin Tegen betaling:
• Atlantis Kids Club (4 t/m 12 jaar) met tal
van activiteiten • The Zone voor tieners
(13 t/m 17 jaar) LOGIES • alle vernieuwde
kamers beschikken over bad, douche,
haardroger, wifi (gratis), airconditioning,
telefoon, flatscreen tv, kluisje, minibar
(€), Nespresso®-apparaat en balkon of
terras • de Ocean View kamers (45 m²)
hebben zeezicht • de Palm View kamers
(45 m²) hebben zicht over de Palm en skyline van Dubai • de Imperial Club kamers
(45 m²) geven toegang tot de Imperial Club
Lounge • de talloze suites (min 94 m²) met
aparte slaapkamer en living bieden eveneens toegang tot de Imperial Club Lounge

Hotelcode: HDXB013
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Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

Atlantis The Royal
star star star star star • The Palm

Atlantis The Royal Resort zal het
landschap van Dubai voor altijd
veranderen. Dit splinternieuwe en
unieke resort (opening Q1 2022)
werd ontworpen door ‘s werelds
toonaangevende ontwerpers,
architecten en kunstenaars. Deze
iconische bestemming zal een
buitengewoon verblijf bieden
met oneindig uitzicht op de zee
en de skyline, ongeëvenaarde
gastronomie (o.l.v. talloze celebrity
chefs), attracties, entertainment
en nachtleven. Toegang tot het
Aquaventure Waterpark, The Lost
Chambers Aquarium, Dolphin Bay
en de uitgebreide faciliteiten en
restaurants van Atlantis The Palm
zorgen voor een unieke ervaring!
Design • Fijnproevers • Mooi strand •
Panorama • Privézwembad • Rooftopbar •
Sterrenchef • Watersport • Wellness
Hotelcode: HDXB022
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LIGGING gelegen op het kunstmatige
eiland The Palm • gelegen aan het strand •
monorail eindhalte naast de Aquaventure •
ca. 26 km van Downtown Dubai • ca. 40 km
van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 795 kamers en 102 suites waarvan 44 met
privé zwembad • 43 verdiepingen • gratis
wifi in het hele hotel • verschillende zwembaden (waarvan 1 familiaal, 25 m lap pool, 1
adults only en 90 m lange Sky Pool (op 96
m hoogte)) • uitgestrekt privé zandstrand •
Royal Club Lounge (voor Club gasten) met
o.a. privé check-in, continentaal ontbijt,
afternoon tea, happy hour met hapjes en
tal van andere privileges • toegang tot het
recordbrekende Aquaventure Waterpark
met zwembaden en golven, sensationele
glijbanen en privé strand • Ambassador
Lagoon & Lost Chambers Aquarium: een
immens aquarium met 65 000 zeedieren
en planten • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en het strand •
gratis parking • Tegen betaling: • shoppinggalerij met luxe boetieks • trendy White
Beach Club (in Atlantis The Palm, adults
only) met een infinity zwembad, strand en
restaurant • Dolphin Bay met o.a. interactie
met de dolfijnen RESTAURANTS EN BARS •
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in restaurant
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Gastronomy • à-la-carte restaurants waarvan 8 o.l.v. celebrity chefs waaronder Dinner
by Heston Blumenthal (hedendaags Brits),
Jaleo by José Andrés (Spaanse tapas), La
Mar by Gastón Acurio (modern Peruviaans),
Ling Ling (Hakkasan, Cantonees) • Food
Marquet restaurant in openlucht • 5 bars:
o.a. Pool Bar, The Royal Tearoom en Cloud
22 (aan Sky Pool) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Tegen betaling: • Awaken
Wellness: wellness- en fitnesscentrum
(3000 m²): unieke behandelingen, exclusieve therapieën, zintuiglijke hamam • duikervaringen in Ambassador Lagoon • watersporten (o.a. kajakken, jetski, paddle board)
• toegang tot de talloze sportfaciliteiten in
Atlantis The Palm KINDEREN • Tegen betaling:
• Sunshine Kids Club (4 t/m 12 jaar) met tal
van activiteiten LOGIES • alle moderne en
hedendaagse kamers en suites beschikken
over bad, douche, haardroger, wifi (gratis),
airconditioning, telefoon, flatscreen tv,
kluisje, minibar (€), Nespresso®-apparaat
en balkon of terras • de kamers en suites
liggen verdeeld over 3 Towers en hebben
zeezicht (Seascape) of zicht over The Palm
(Palmscape) en de Royal Club kamers geven
toegang tot de Club Lounge • talloze suites
waarvan 44 met privé infinity zwembad
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TH8 Palm

star star star star star • The Palm
TH8 Palm is het nieuwste hotel
(juli ’21) van de Accor keten op
The Palm en staat voor op kunst
geïnspireerde, trendy en functionele
luxe. Het werd ontworpen door
stijlicoon Kenzo en alle uiterst ruime
hedendaagse suites bieden een
volledig uitgeruste keuken. Geniet er
van een ongedwongen sfeer en kom
tot rust aan één van de twee infinity
zwembaden. U kan tevens gebruik
maken van het uitgebreide aanbod
faciliteiten van het zusterhotel
Fairmont The Palm en genieten van
een Dine Around concept in beide
hotels.

LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • ca. 6 km van het hotel Fairmont The
Palm (gratis shuttle) • ca. 27 km van Dubai
Downtown • ca. 38 km van de luchthaven
van Dubai FACILITEITEN • 121 suites • gratis wifi in het hele hotel • privé zandstrand
• 2 mooie infinity zwembaden • ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en het strand • toegang tot de faciliteiten
van het hotel Fairmont The Palm (gratis
shuttle) • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS à-la-carte ontbijt in restaurant
Envy • à-la-carte restaurant Envy (mediterraans) • à-la-carte foodtruck Fluid aan het
zwembad • EllaMia lobby lounge (patisserie) met take away • Dine Around concept
met hotel Fairmont The Palm • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
KINDEREN • Gratis: kinderbad • speeltuin

LOGIES alle ruime en hedendaagse suites
beschikken steeds over een slaapkamer
met badkamer (bad, douche, haardroger),
ruime living met volledig ingerichte open
keuken, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€), kluisje,
Nespresso®-apparaat en balkon of terras •
1 slpk Ocean View suites (84 m²) met zeezicht • 1 slpk Palm Sea View suites (88 m²)
met zicht op zee, The Palm en Dubai
Marina Skyline • 1 slpk Garden Access suites (185 m²) op het gelijkvloers met groot
terras en toegang tot de tuin • 2 slpk Sea
Palm View suites (127 m²) met zicht op zee,
The Palm en Dubai Marina Skyline • 2 slpk
Panoramic Palm Sea View suites (165 m²)
op de hoekgelegen met heel ruim terras
met panoramisch zeezicht • verschillende
3 slpk suites eveneens mogelijk

Design • Mooi strand • Trendy • Familie
Hotelcode: HDXB039

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI

30

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Fairmont The Palm
star star star star star • The Palm

Dit uitgestrekt hotel in een Arabisch
geinspireerde architectuur ligt aan
de nieuwe 1,6 km lange promenade
van Palm West Beach, één van de
nieuwe hotspots in Dubai. Vanuit
het mooie en brede privé strand kan
u genieten van één van de mooiste
zonsondergangen. Het totaal
vernieuwde restaurant concept (met
o.a. het Braziliaanse vleesrestaurant
Frevo, de schitterende keuken en
inrichting van het Indisch restaurant
Little Miss India en het nieuwe
Arabische restaurant Al Magheeb),
de uitgestrekte zwembaden en de
uitstekende Falcons Kids Club (vanaf
18 maanden!) zijn slechts één van
de vele troeven van het hotel waar u
bovendien geniet van een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding!
Familie • Mooi strand • Panorama •
Watersport • Wellness
Hotelcode: HDXB051
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LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • aan mooi zandstrand met privé
gedeelte • aan de nieuwe promenade Palm
West Beach met enkele bars en restaurants
• op wandelafstand van Nakheel Mall • ca. 6
km van het hotel TH8 Palm (gratis shuttle)
• ca. 24 km van Downtown Dubai • ca. 34 km
van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 391 kamers en suites • gratis wifi in het
hele hotel • 8 mooie zwembaden • mooi
zandstrand met privé gedeelte • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en het strand • Fairmont Gold Club Lounge
(voor Club gasten): o.a. continentaal ontbijt,
afternoon tea, happy hour met hapjes • business center • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet in restaurant Flow Kitchen • 5 à-la-carte restaurants:
fantastische Little Miss India (Indisch),
Seagrill Bistro (mediterraans), Ba-Boldly
Asian (sushi en Aziatisch), Frevo (authentiek Braziliaans) en Al Magheeb (Arabisch)
• originele snackbar Blowfish (met take
away), Mashrabiya Lounge (met afternoon
tea) en sports bar • Dine Around concept
met het hotel TH8 Palm • cooking studio
The Chef’s Palette met kooklessen (€) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness Tegen betaling: • Willow Stream
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Spa: traditionele hamam, sauna, stoombad,
massages en schoonheidsbehandelingen
• Holistic yoga studio • watersporten (o.a.
kajakken, pedalo, stand-up paddle, catamaran, zeilen) KINDEREN • Tegen betaling: •
uitstekende Fairmont Falcons Kids Club
(18 maanden t/m 15 jaar) (10:30-19:00, ong
€ 16 per uur) LOGIES • alle stijlvolle kamers
werden recent opgefrist en beschikken
over een bad, douche, haardroger, airconditioning, wifi (gratis), Nespresso®-apparaat,
flatscreen-tv, kluisje, telefoon, minibar
(€) en balkon • Fairmont Heritage kamers
(48-52 m²) met stadszicht of zijdelings
Palm zeezicht • Grand Family Heritage
kamers bestaan uit 2 connecting Fairmont
Heritage kamers • Deluxe Heritage kamers
(48-52 m²) met Palm zeezicht • Deluxe
Grand Family Heritage kamers bestaan
uit 2 connecting Deluxe Heritage kamers •
1 slpk suites (139 m²) en 1 slpk deluxe suites (178 m²) met ruime slaapkamer, living
met eetgedeelte, badkamer en balkon met
Palm zeezicht • 1 slpk Corner Jacuzzi suites
(201 m²) gelegen op de hoek van het hotel
met ruim balkon en zicht over de Marina
Skyline of Palm zeezicht • de kamers en
suites zijn tevens boekbaar met toegang
tot de Fairmont Gold Club Lounge
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The St. Regis Dubai, The Palm
star star star star star • The Palm

Welkom in dit splinternieuwe en
ultra-chic hedendaagse The St.
Regis Dubai, The Palm (mei 2021)
met centrale ligging op The Palm
en verbonden met de Nakheel Mall.
Het hotel, verdeeld over de eerste 18
verdiepingen van een 52 verdiepingen
tellende wolkenkrabber, biedt 2 mooie
infinity zwembaden, beach club,
exclusieve spa en traditiegetrouwe
24u butlerservice . Het ideale adres
voor een al dan niet gecombineerd
verblijf met één van de St. Regis
hotels in Abu Dhabi. Op de 52ste
verdieping bevindt zich Dubai’s
nieuwste attractie: The View at The
Palm, een observatie deck met glazen
buitengedeelte met een fantastisch
360° zicht over The Palm en Dubai.

LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • verbonden met Nakheel Mall met
300 shops, restaurants, cinema en monorail halte • op wandelafstand van The St.
Regis Beach Club (gratis shuttle eveneens beschikbaar) • ca. 23 km van Dubai
Downtown • ca. 32 km van de luchthaven
van Dubai FACILITEITEN • 290 kamers en
suites • gratis wifi in het hele hotel • prachtige lobby • 2 mooie infinity zwembaden op
de 3de verdieping (1 familiaal en 1 adultsonly) • The St. Regis Beach Club met restaurant en bar (opening voozien Q4 ‘21) •
ligstoelen, parasols en handdoeken aan
het zwembad en het strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant Cordelia • à-la-carte restaurant
Cordelia (internationaal) • Dip Pool Bar met
lichte maaltijden, exclusieve St. Regis Bar
met sigaar lounge • Her by Caroline Astor

met exclusieve afternoon tea (ladies only)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness met sauna Tegen betaling:
• prachtige Iridium Spa (790 m²): sauna,
stoombad, massages en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis: • kinderbad
LOGIES • alle luxueuze en elegante kamers
beschikken over panoramische ramen met
veel lichtinval en prachtige badkamer (bad,
douche), haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje, Nespresso®-apparaat en 24u butlerservice • Deluxe kamers (43 m²) (4-16de
verdieping) met stadszicht • Grand Deluxe
kamers (43 m²) (10-18de verdieping) met
zijdelings zeezicht • Family kamers (86 m²)
bestaande uit 2 connecting deluxe kamers
(1 king en 1 twin) • Metropolitan suites
(90 m²) liggen op de hoek met meer lichtinval en mooi zeezicht

Centrale ligging • Design
• Panorama • Butlerservice
Hotelcode: HDXB038

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | DUBAI

32

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
star star star star star • The Palm

Dit exclusieve Waldorf Astoria hotel
bevindt zich op het oostelijke deel
van The Palm en wordt gekenmerkt
door de uiterst elegante en verfijnde
inrichting met veel lichtinval. Dit vloeit
ook verder in de uiterst ruime kamers
van min. 55 m² met fantastische
badkamers! Geniet van een afternoon
tea in de Peacock Alley of van de
hedendaagse Italiaanse keuken in het
gerenommeerde restaurant Social
olv van 3* chef Heinz Beck. Ook
kinderen genieten van een volledig
activiteitenprogramma! Voor een
rustig en chique verblijf!
Butlerservice • Fijnproevers •
Wellness • Watersport
Hotelcode: HDXB037
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LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • aan privé zandstrand • ca. 8 km naar
Nakheel Mall en The Pointe • ca. 30 km
van Downtown Dubai • ca. 40 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 319
kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • 2 mooie en ruime zwembaden • privé
zandstrand (200 m lang) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • mooie Pearl Club Lounge (voor
Club gasten): o.a. continentaal ontbijt,
afternoon tea, snacks en geselecteerde
dranken • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
in restaurant Mezzerie • 3 à-la-carte restaurants: LAO (authentiek Vietnamees),
prachtige Palm Avenue (aan het zwembad,
mediterraans) en het exclusieve Social
(olv 3* chef Heinz Beck) • Serafina Bar
met snacks en befaamde Peacock Alley
(met afternoon tea) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • prachtige Waldorf Astoria Spa
(3200 m²): hydrotherapie, stoombad,
jacuzzi, sauna, massages en schoonheidsbehandelingen • watersportcentrum (o.a.
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parasailing, jetski, wakeboarden) • tennis
KINDEREN • Gratis: • Coco’s Kids Club (4
t/m 11 jaar) (2u gratis per dag per kind) •
kinderbad LOGIES • alle elegante en riante
kamers beschikken over een schitterende
badkamer (bad, douche), haardroger, airconditioning, wifi (gratis), Nespresso®apparaat, flatscreen-tv, kluisje, telefoon,
minibar (€) en balkon of terras • Deluxe
kamers (55 m²) met zijdelings zeezicht,
Skyline- en zeezicht of Palm- en zeezicht
• Deluxe Family kamers (110 m²) bestaan
uit 2 connecting Deluxe kamers (king en
twin) met Skyline- en zeezicht • Pearl Club
kamers (55 m²) met Skyline- en zeezicht
zijn hoger gelegen en bieden toegang tot
de Pearl Club Lounge • Pearl Club suites
(100 m²) met aparte slaapkamer, ruime
living, badkamer, balkon met Skyline- en
zeezicht en bieden toegang tot de Pearl
Club Lounge • 2 slpk Deluxe Family suites (155 m²) bestaan uit een ruime suite
(met aparte slaapkamer,ruime living, badkamer) geconnecteerd met een Deluxe
kamer (twin) met Skyline- en zeezicht
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Sofitel Dubai The Palm
star star star star star • The Palm

Dit uiterst familiale en uitgestrekte
resort in Frans-Polynesische stijl
zorgt voor een instant vakantiegevoel.
De kleurrijk en modern ingerichte
kamers, suites en appartementen en
de vele vegetatie (zelfs met beplante
muren!) dragen hier zeker toe bij! Het
resort ligt aan een 500m lang privé
strand, biedt talloze restaurants en
ontspanningsmogelijkheden en een
uitstekende service waar Sofitel voor
garant staat.
Familie • Wellness • Tuin • Tennis •
Watersport • Mooi strand
Hotelcode: HDXB062
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LIGGING • op het kunstmatig eiland The
Palm • aan het privé zandstrand • ca. 28 km
van Downtown Dubai • ca. 39 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN •
361 kamers en suites in het hoofdgebouw
en 182 appartementen in verschillende
clusters verspreid in de tuin • gratis wifi in
het hele hotel • 6 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • Premier Lounge (voor
Club gasten) met o.a. apart continentaal
ontbijt, afternoon tea, happy hour met
hapjes en gratis toegang tot de Spa faciliteiten • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant Manava
• 5 à-la-carte restaurants: Moana (zeevruchten), Porterhouse (steakhouse), Hong
Loon (Chinees), Zoya by Maui (Indisch),
World Eatery (internationaal) • sportsbar, ijssalon, loungebar, Maui strandbar
met snacks • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis
(2 courts) Tegen betaling: • prachtige en uitgestrekte Sofitel SPA (2500 m²): massages en schoonheidsbehandelingen, cabanas, binnen- en buitenzwembad, hammam,
sauna’s en ijsfontein • watersporten (o.a.
snorkelen, kajakken, pedalo, windsurfen,
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waterski, wakeboarding) KINDEREN • Gratis:
• Amura Kids Club miniclub (4 t/m 11 jaar)
met zwembad • kinderzwembad LOGIES
• alle kleurrijke kamers bevinden zich in
het hoofdgebouw en beschikken over bad,
douche, haardroger, airconditioning, flatscreen tv, telefoon, wifi (gratis), minibar(€),
Nespresso®-machine (in (juniorsuites en
suites), kluisje en balkon of terras • de
luxury kamers (44 m²) hebben zeezicht of
zicht op The Palm • de juniorsuites (60 m²)
hebben een aparte zithoek en ruimere
badkamer met alleenstaand bad • de prestige suites (85 m²) hebben een ruimere
aparte living en badkamer met alleenstaand bad en bieden toegang tot de Club
Lounge • de identieke beach suites (85 m²)
liggen in kleinere clusters in de tuin vlakbij
het strand en bieden toegang tot de Club
Lounge • de 1 slpk appartementen (75 m²)
liggen in aparte gebouwen en beschikken
over een volledig ingerichte keuken, living,
master bedroom met ruime badkamer (met
alleenstaand bad en douche) en balkon of
terras • de 2 slpk appartementen (135 m²)
bieden daarenboven een 2de kleinere
slaapkamer met twin bedden met aansluitende badkamer met douche
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Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites
star star star star star • The Palm

Dit aangenaam resort ligt op
het einde van het oostelijke
Palmgedeelte en bevindt zich aan
een 1 km lang privé zandstrand.
Het biedt talloze ontspannings- en
watersportmogelijkheden en behoort
tot één van de meest kindvriendelijke
hotels maar biedt tevens een ruime
keuze aan kamers: van Wellness
kamers voor volwassenen tot
1-5 slaapkamers suites waarvan
sommigen met privé zwembad.
De grootste troef van het hotel is
ongetwijfeld de uiterst complete Ultra
All Inclusive formule!
All Inclusive • Familie • Watersport •
Mooi strand
Hotelcode: HDXB054
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LIGGING • op het kunstmatig eiland The
Palm • aan het privé zandstrand (1 km
lang) • ca. 9 km van The Pointe • ca. 30 km
van Downtown Dubai • ca. 43 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 316
kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • 3 zwembaden (waarvan 1 adultsonly) • mooi privé zandstrand • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunchen dinerbuffet in restaurant Turquoise
(internationaal) • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in restaurant A La Turca (grill en
traditionele keuken) • 3 à-la-carte restaurants: Aqua & More (vis en zeevruchten),
L’Olivo (Italiaans en mediterraans), Toro
Loco (steakhouse), • Patisserie Istanbul
lobby lounge, Nargrile lounge (sisha),
levendige I-Chill Beach Lounge, swim-up
poolbar Highlights en poolbar The Breeze
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness (met buitengedeelte) •
wateraerobics • waterpolo • aerobics •
yoga • tennis (1 court) • beach volleybal
Tegen betaling: • Anjana Spa in Turkse stijl
met traditionele Turkse hammam, stoombad, sauna, jacuzzi, massages en schoonheidsbehandelingen • schoonheidssalon
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met kapsalon en manicure • gemotoriseerde watersporten KINDEREN • Gratis: •
apart kinderbad • uitstekende en grote Rixy
Kids club (4 t/m 11 jaar) met speeltuin,
zwembad, amfitheater, minidisco, cinema
• speeltuin LOGIES • alle ruime kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, minibar (dagelijks aangevuld), Nespresso®-apparaat (alleen in
suites), kluisje, flatscreen-tv, telefoon, wifi
(gratis) en balkon of terras (sommige zonder balkon) • Deluxe kamers (53 m²) met
tuin- of zeezicht • Premium kamers (65 m²)
met zithoek en tuin- of zeezicht • Wellness
kamers (52 m²) met terras met directe toegang tot een gemeenschappelijk zwembad
in een privé tuin • Junior suites (70 m²) met
aparte zithoek en zeezicht • Senior suites
(90 m²) met ruime living, slaapkamer, ruime
badkamer met daglicht en panoramisch
zicht • 2 slpk Senior suites (150 m²) met
ruime living, 2 slaapkamers (king en twin),
2 badkamers en balkon met skyline zicht
• Suite Collection in apart gebouw met
ruime keuze aan suites: 2 slpk familiesuites (215 m²), 3 slpk familiesuites (250 m²),
4 slpk penthouse suites (370 m²), 4 slpk
pool suites (370 m²) en 5 slpk pool suites
(400 m²)
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Anantara The Palm Dubai Resort
star star star star star • The Palm

Dit luxueus en uitgestrekt resort in
Thaise stijl bevindt zich te midden van
tropische tuinen en een heus lagune
zwembad. In dit resort waant u zich in
Thailand met de alomtegenwoordige
service en gastvrijheid waar Anantara
voor bekend staat! De kamers zijn
ondergebracht in clusters van 4 tot
maximaal 8 units om de privacy te
optimaliseren. Een aanrader zijn de
Lagoon Access kamers die vanop het
terras rechtstreeks toegang bieden
tot het uitgestrekte lagune zwembad.
Gaat u liever voor het gevoel van de
Malediven? Opteer dan voor de unieke
overwater villa’s of voor één van de
beach villa’s met privé zwembad en
directe toegang tot het strand.
Familie • Villa • Wellness •
Watersport • Privézwembad

LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • gelegen aan het privé strand • ca.
30 km van Downtown Dubai • ca. 40 km van
de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 293 kamers en villa’s verdeeld over verschillende clusters • gratis wifi in het hele
hotel • 400 m lang privé strand • prachtig
zwembad (750 m²) • 3 schitterende lagune
zwembaden (totaal van 10 000 m²) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunchen dinerbuffet in restaurant Crescendo • 3
à-la-carte restaurants: Mekong (Aziatisch),
The Beach House (mediterraans) en
Bushman’s (Australisch) • Lotus Lounge bar
met snacks, Mai Bar poolbar met snacks,
Revo Café (gezonde snacks en patisserie)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness • tennis • snorkelen Tegen betaling: • Anantara Spa: ruim aanbod (Thaise)
massages en schoonheidsbehandelingen,

Turkse hamam, manicure • watersporten
(o.a. waterski, windsurfen, wakeboarden, bananenboot, stand-up paddle en
kajak) KINDEREN • Gratis: • kinderzwembad • speeltuin • miniclub (4 t/m 11 jaar)
• tienerclub (12 t/m 17 jaar) LOGIES • alle
ruime kamers beschikken over bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon,
flatscreen-tv, minibar (€), Nespresso®apparaat, wifi (gratis), kluisje en balkon
of terras • Premier Lagoon View kamers
(47 m²) en ruimere Deluxe Lagoon View
kamers (52 m²) met balkon • Premier
Lagoon Access kamers (47 m²) en ruimere
Deluxe Lagoon Access kamers (52 m²)
op het gelijkvloers met terras en directe
toegang tot het lagune zwembad • 1 slpk
Beach Pool Villas (85 m²) en 2 slpk Beach
Pool Villas (206 m²) aan het strand met
ruim terras en privé zwembad • unieke 1
slpk Over Water Villas (106 m²) met panoramisch zeezicht

Hotelcode: HDXB036
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Anantara World Islands Dubai Resort
star star star star star • World Islands

Welkom in het eerste en nieuwste
5* hotel op World Islands (opening
voorzien november ’21) van de
gerenommeerde Anantara keten. Dit
kleinschalig luxe hotel telt slechts 70
kamers, suites en villas, op slechts
10 minuten per speedboot van het
zusterhotel Anantara The Palm.
U waant zich hier op een unieke,
exotische locatie en toch dichtbij het
bruisende Dubai. Een echte aanrader
in combinatie met het zusterhotel
Anantara The Palm.
Kleinschalig • Moment met twee • Mooi
strand • Privézwembad • Villa • Wellness
Hotelcode: HDXB031
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LIGGING • eiland op de unieke World
Islands • boottransfer (10 min) vanuit het
zusterhotel Anantara The Palm • vanuit
Anantara The Palm: ca. 30 km van Dubai
Downtown en ca. 40 km van de luchthaven
van Dubai FACILITEITEN • 70 kamers, suites en villa’s • gratis wifi in het hele hotel
• privé zandstrand • zwembad • ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad
en het strand RESTAURANTS EN BARS • à
la carte ontbijt in restaurant Helios • 2 à-lacarte restaurants: Helios (mediterraans) en
Qamar (Indisch & Arabisch) • Grand House
(patisserie en snacks) en Luna cocktail
lounge (met tapas) • destination dining
‘Dine by Design’ • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling: • Anantara Spa: spa cabanas op het
strand, massages (eveneens mogelijk in
de kamer) en schoonheidsbehandelingen • watersporten (o.a. kajakken, paddle
board en bananenboot) KINDEREN • Gratis:
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• Tuk Tuk kids Club (4 t/m 11, 08:00-19:00)
LOGIES • alle ruime, hedendaagse kamers,
suites en villas beschikken over bad of
douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje, koffiefaciliteiten en balkon of terras
met skyline en Palmzicht • de Junior Ocean
View Suites (86 m²) met balkon liggen
op de eerste verdieping, de Junior Beach
Access Suites (86 m²) met terras liggen op
het gelijkvloers en de Junior Beach Pool
Suites (105 m²) hebben een terras met
privé plonsbad en directe toegang tot het
strand • de 1 slpk Anantara Garden Pool
Villas (58 m²) hebben een ruim terras met
privé zwembad • de 1 slpk Anantara Beach
Pool Villas (68 m²) hebben een ruim terras met privé zwembad en directe toegang
tot het strand • de 2 slpk Beach Pool Villa
(188 m²) heeft 2 slaapkamers, 2 badkamers,
ruime living en terras met privé zwembad
en directe toegang tot het strand
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W Dubai The Palm
star star star star star • The Palm

Welkom in dit hippe, spectaculaire
en hedendaagse strandresort met
een gedurfde en uiterst originele
inrichting! Aan de ruime zwembaden
van het WET Deck kan u genieten van
één de talloze signature cocktails
op de hippe tonen van een DJ set.
De fantastische rooftopbar SoBe
biedt een 360° zicht over Dubai en
is ’s avonds de place to be voor één
van de mooiste zonsondergangen.
Ook op culinair vlak is dit hotel
niet onbesproken: het Italiaanse
Torno Subito olv van de 3* chef
Massimo Bottura en het JapansKoreaanse restaurant Akira Back
(met internationale twist) behoren
tot het beste wat Dubai te bieden
heeft! Ervaar hier de swingende,
hedendaagse en dynamische sfeer
waar W voor gekend staat.

LIGGING • op het kunstmatige eiland The
Palm • aan een privé zandstrand • ca. 6 km
van The Pointe en Nakheel Mall • ca. 28
km van Downtown Dubai • ca. 39 km van
de luchthaven van Dubai FACILITEITEN
• 347 kamers en suites • gratis wifi in
het hele hotel • WET met 3 langgerekte
zwembaden • WET Deck (met DJ, adults
only) met zwembad en swim-up bar •
privé zandstrand (450 m lang) • ligbedden, parasol en handdoeken aan het
zwembad en het strand • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant LIV • 3 à-la-carte restaurants:
LIV (à la carte of buffet, internationaal),
het exclusieve Torno Subito (Italiaans)
en het schitterende Akira Back (Japans
en Koreaans met internationale twist) •
WET Deck restaurant aan het zwembad
met lichte maaltijden • trendy rooftop bar

SoBe (adults only), W Lounge lobby bar •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • squash • kajakken Tegen
betaling: • AWAY Spa: stoombad, sauna,
hammam, plonsbad, massages en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis:
• kinderbad • games room LOGIES • alle
ruime en uiterst modern ingerichte kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), W MixBar (€), kluisje, Nespresso®apparaat en balkon of terras met dagbed
• Wonderful kamers (46 m²) met zijdelings
zeezicht • Fabulous kamers (46 m²) met
zeezicht • Spectacular kamers (46 m²) met
Palm- en skylinezicht • W Suites (100 m²)
met aparte slaapkamer en living en ruim
balkon met Palm- en skylinezicht • Cool
Corner Suites (146 m²) gelegen op de hoek
met heel ruim balkon en zeezicht

Design • Fijnproevers • Moment met
twee • Rooftopbar • Trendy • Wellness
Hotelcode: HDXB059
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Park Hyatt Dubai

star star star star star • Dubai Creek
Dit elegante luxe hotel, een echte
oase van rust en groen, ligt aan
de oevers van de Dubai Creek met
jachthaven en aan de prestigieuze
Dubai Creek Golf Club. Het hotel heeft
de laatste jaren een schitterende
metamorfose ondergaan en biedt
een ruime keuze van maar liefst 10
restaurants en bars van het Franse
Brasserie du Park, het vermaarde
seafood restaurant Boardwalk aan
de Marina tot de levendige Cielo Sky
Lounge rooftop bar met zicht over de
skyline van Dubai. De grootste troef is
ongetwijfeld het recente 100 m lange
infinity zwembad met zandstrook!
Voor een geslaagd verblijf in een
oase van rust en groen in het alom
bruisende Dubai!

LIGGING • gelegen aan Dubai Creek •
aan jachthaven en 18 holes golf Dubai
Creek Golf & Yacht Club • ca. 12 km van
Downtown Dubai • ca. 5 km van de luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 223
kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • familiaal zwembad (25 m lang) met
4 jacuzzi’s • Lagoon Beach by Twiggy
(vanaf 16 jaar): schitterend 100 m lagune
infinity zwembad met prachtig zicht over
de Creek en Skyline • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • gratis
parking RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant Brasserie du Park
• 7 à-la-carte restaurants: Boardwalk (zeevruchten) aan de jachthaven, Lakeview
(internationaal), Casa de Tapas (Spaans),
moderne Brasserie du Park (Frans), NOÉPE
(Californisch en Nikkei), The Thai Kitchen
(Thais) en nieuwe en trendy Twiggy by La
Cantine (aan lagune) • The Lounge (met
afternoon tea), Cielo Sky Lounge rooftop

bar met prachtig uitzicht en Jones the
Grocer Express (snacks en take away) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • fitness Tegen betaling: • Amara Spa:
massages en schoonheidsbehandelingen
• tennis • padel • driving range • golf: 18
holes golf Dubai Creek Golf & Yacht Club
KINDEREN • Gratis: • The Cave Kids Club (3
t/m 11 jaar, 10:00-18:00) LOGIES • de ruime
en luxueuze kamers beschikken over bad,
douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar
(€), kluisje, Nespresso®-apparaat en balkon of terras • Park kamers (52 m²) met
marina zicht • Skyline View kamers (52 m²)
met Skyline zicht • Lagoon View kamers
(55 m²) met zicht op het lagune zwembad
en de Creek • Lagoon Beach kamers (5255 m²) op het gelijkvloers met toegang tot
het lagune zwembad • Park Suites (109 m²)
met living, aparte slaapkamer en balkon
met zicht op de jachthaven en Creek

City • Fijnproevers • Golf • Moment met
twee • Panorama • Tuin
Hotelcode: HDXB064
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Address Fountain Views

Address Sky View

Dit recente hotel van de gerenommeerde Address keten biedt een
prachtig zicht over de fonteinen en de Burj Khalifa. Het bestaat
uit 3 wolkenkrabbers waarvan 1 dienst doet als hotel met alle
faciliteiten en kamers tussen de 12de-27ste verdieping. De mooie
en elegante lobby en gemeenschappelijke ruimtes baden in het
licht. De 3 mooie infinity zwembaden op de 12de verdieping zorgen voor een panoramisch zicht over hartje Downtown.

Welkom in dit recente en spectaculaire hotel van de gereputeerde Address keten met een uiterst elegante en hedendaagse
inrichting. Het telt slechts 169 kamers en suites, allen uiterst
ruim (min. 63 m²), met veel lichtinval en voorzien van alle luxe en
domotica (zelfs te regelen via de iPad!).

star star star star star • Downtown

star star star star star • Downtown

Het hotel wordt gedomineerd door het spectaculaire en iconische
zwevende rooftop terras “Cé La Vi” (vanaf 21 jaar) dat de twee
torens met elkaar verbindt. Dit infinity zwembad op de 54ste
verdieping was recent nog één van de meest “Instagrammable”
zwembaden ter wereld! Het biedt unieke panorama’s over de skyline van Dubai, de Burj Khalifa en de fonteinenspektakels. U kan
tevens terecht aan het rustigere en schitterende hoofdzwembad.

Het telt slechts 199 klassiek en luxueus ingerichte kamers en
suites. Opteer hier zeker en vast voor één van de Fountain View
kamers, al dan niet met toegang tot de Club Lounge met tal van
extra’s en privileges.
Daarenboven is het hotel rechtstreeks verbonden met de Dubai
Mall, de grootste shoppingmall ter wereld en een echte bestemming op zich voor jong en oud!

Het hotel is verbonden met de Dubai Mall, ‘s werelds grootste
shopping mall en de gelijknamige metro via een lange overdekte
skybridge.

Centrale ligging • City • Panorama • Moment met twee

Design • Wellness • Moment met twee • Panorama • Rooftopbar
• Centrale ligging • City

Hotelcode: HDXB041

Hotelcode: HDXB034
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Address Downtown
star star star star star • Downtown

Dit iconische en exclusieve Address
hotel domineert al jarenlang het
toeristisch hart van Dubai! Het
onderging recent een volledige en
uiterst geslaagde renovatie met
een elegante, hedendaagse en
gesofisticeerde inrichting! De locatie
is gewoonweg uniek met een prachtig
zicht over de Burj Khalifa, de hoogste
toren ter wereld, de fonteinen en de
Souk Al Bahar, te voet bereikbaar.
Daarenboven is het hotel rechtstreeks
verbonden met de Dubai Mall met
meer dan 1200 winkels, restaurants,
ijspiste, groots aquarium en
entertainment voor groot en klein!
Design • Excellente service • City •
Centrale ligging • Panorama • Wellness

LIGGING • centraal gelegen in hartje
Downtown • verbonden via wandelbrug
met Dubai Mall, naast Souk Al Bahar en
zicht over Burj Khalifa • ca. 10 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 196
kamers • 63 verdiepingen • gratis wifi in het
hele hotel • business center • Club Lounge
(voor Club gasten) met continentaal ontbijt, snacks, afternoon tea en happy hour
met hapjes • 3 prachtige overlopende
zwembaden met zicht over Burj Khalifa (1
adults only) • ligbedden, parasols en handdoeken • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in The Restaurant •
Turks en mediterraans à-la-carte restaurant GAL met ruim terras met cocktailbar
en zicht over Burj Khalifa en fonteinen •
internationaal à-la-carte terras restaurant
The Garden • lobby bar met lichte snacks
en afternoon tea • roomservice SPORT EN

ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen betaling: • prachtig wellnesscenter: sauna, vitality pool, manicure, pedicure, traditionele
hamam, diverse massages en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • Gratis: •
kinderzwembad • Qix Kids club (4 t/m 11
jaar) (2 uur gratis per kind per dag) LOGIES
• alle lichtrijke en elegant ingerichte
kamers beschikken over bad, douche,
haardroger, wifi (gratis), airconditioning,
iPad (domotica), telefoon, flatscreen tv,
kluisje, minibar (€), Nespresso®-apparaat
• Deluxe kamers (55 m²) met stadszicht
• Premier kamers (70 m²) met balkon en
stadszicht of fontein zicht • Club kamers
(70 m²) met balkon en stadszicht of fontein zicht en toegang tot de Club Lounge •
Executive suites (135 m²) met living, aparte
slaapkamer, balkon (met stadszicht of fontein zicht) en toegang tot de Club Lounge

Hotelcode: HDXB033
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Palace Downtown

star star star star star • Downtown

Herbeleef in Palace Downtown
het sprookje van 1001 nachten! Dit
betoverend hotel met Arabische
architectuur en decoratie ligt op een
unieke locatie in hartje Downtown en
onderging dit jaar een opfrisbeurt.
De laagbouw met rustgevende
groenzones en uitnodigende
zwembad creëren een oase van
rust en staat in schril contrast
met de talloze wolkenkrabbers die
Downtown domineren. Het Thiptara
restaurant behoort tot één van de
beste Thaise restaurants van Dubai
en het terras biedt een fantastisch
zicht over de Burj Khalifa en de
fonteinenspektakels. De traditionele
Souk Al Bahar grenst aan het hotel en
de Dubai Mall ligt op wandelafstand.

LIGGING • centraal gelegen in hartje
Downtown • aan Dubai Mall en Souk Al
Bahar, de fonteinen show en de Burj
Khalifa • ca. 15 km van de luchthaven van
Dubai FACILITEITEN • 242 kamers en suites • gratis wifi in het hele hotel • prachtig zwembad • ligbedden, handdoeken en
parasols aan het zwembad • bibliotheek •
gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in restaurant Ewaan • buffetrestaurant Ewaan (Arabisch en oosters)
• 2 à-la-carterestaurants: Thiptara (Thais)
met vanop het terras een schitterend zicht
op de fonteinen, Asado (Argentijnse grillspecialiteiten) • Al Bayt lobby lounge (met
afternoon tea), Buhayra Lounge terras
(mezzeh en Arabisch) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • mooie Spa: experience douches,
jacuzzi, hammam, massages en diverse

schoonheidsbehandelingen LOGIES •
de vernieuwde Arabisch getinte kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv,
wifi (gratis), iPad (domotica), minibar (€),
kluisje, Nespresso®-apparaat en balkon of
terras • de Deluxe en Palace kamers (51 m²)
hebben zicht op het meer of de fonteinen •
de Juniorsuites (70 m²) hebben ruime zithoek en zicht op het meer • de Diplomatic
suites (105 m²) hebben een aparte slaapkamer, living en zicht op het meer • de
Palace suites (105 m²) hebben een aparte
slaapkamer, living en zicht op het meer of
de fonteinen • de Palace kamers en suites
bieden toegang tot de Club Lounge met
o.a. volgende extra’s: gebruik business
center, continentaal ontbijt, lichte lunch,
afternoon tea, happy hour met selectie
alcoholische dranken en versnaperingen

Centrale ligging • City • Moment met
twee • Wellness • Authentiek
Hotelcode: HDXB044
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Al Maha, A Luxury Collection Desert Resort
star star star star star • Woestijn

Dit unieke en exclusieve resort is een
echte privé oase, genesteld tussen
weelderige palmbomen en iconische
zandduinen van het 225 km² grote
Dubai Desert Conversation Reserve.
Het hotel biedt totale rust op 45
min van het bruisende Dubai en laat
u genieten van adembenemende
vergezichten over de uitgestrekte
duinen en het Hajar bergmassief.
Maak een onvergetelijke rit te
paard, een kamelentocht of een
natuurwandeling. Ga mee op een
woestijnsafari of beoefen de kunst
van het boogschieten en de valkerij.
De 42 authentiek ingerichte suites
zijn heel ruim en bieden allen een
privé zwembad met een eindeloos
zicht over de duinen! Voor een
onvergetelijke woestijnervaring!

LIGGING • gelegen in de woestijn • ca. 63
km van Downtown Dubai • ca. 68 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 42
suites • gratis wifi in het hele hotel • gratis parking • bibliotheek met selectie dvd’s
• business center • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt in restaurant Al Diwaan
• à-la-carte restaurant Al Diwaan voor
lunch en diner met Arabische en mediterrane specialiteiten • Hajar Terrace Bar met
panoramisch zicht over de woestijn SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • wellnesscenter: sauna, hamam en jacuzzi • fitness
• natuurwandelingen • boogschieten •

trektochten per kameel • valkenjacht Tegen
betaling: • wellnesscenter: massages en
schoonheidsbehandelingen • woestijnrit
per 4x4 • paardrijden LOGIES • alle schitterend en authentiek ingerichte suites
beschikken over een bad, douche, haardroger, airconditioning, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€), dvd-speler, telefoon, kluisje
en ruim terras met privé zwembad en panoramisch zicht over de woestijn • Bedouin
suites (75 m²) met zwembad van 5 x 4 m •
Royal suites (175 m²) met 2 slaapkamers
en 2 badkamers en zwembad van 7 x 5 m •
Emirates suites (375 m²) met 2 slaapkamers
en 2 badkamers en zwembad van 12 x 4 m

Villa • Authentiek • Excellente service •
Kleinschalig • Panorama • Privézwembad
Hotelcode: HDXB045
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RAS AL
KHAIMAH
AJMAN
DUBAÏ

FUJAIRAH

AJMAN
Dit emiraat ligt ten noorden van Dubai en telt ongeveer 300 000 inwoners. De luchthaven van Dubai ligt op ongeveer 35 min en het bruisende
Downtown Dubai ligt op ongeveer 50 min. Het toerisme heeft er zich de
laatste jaren snel ontwikkeld met als trekpleisters de prachtige zandstranden en professionele 18 holes golfbaan. Ontdek de prachtige flora en fauna
van het Al Zorah Natural Reserve met de uitgestrekte mangroves en met
meer dan 50 verschillende vogelsoorten. U vindt hier eveneens het schitterende en hedendaagse tophotel The Oberoi Beach Resort, Al Zorah met
riante kamers en pool villa’s en prachtig zwembad. Geniet in Ajman van een
rustige strandvakantie aan een aantrekkelijke prijs.

RAS AL KHAIMAH
Dit emiraat ligt eveneens ten noorden van Dubai en op ongeveer 1u15 van
de luchthaven van Dubai. Het biedt een mooi aanbod aan luxehotels, zowel
aan het strand als in de woestijn. U geniet van prachtige zandstranden, 2
golfbanen, de uitgestrekte woestijn en een mooi natuurlijk berglandschap
(de hoogste berg Jebel Jais is 1934 m hoog) dat zich met prachtige canyons en wadi’s uitstekend leent tot fietstochten, paardrijden en bergwandelingen. Verblijf in het majestueuze Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, in één
van de exclusieve villa’s van het kleinschaligere en intieme The Ritz-Carlton
Al Hamra Beach of combineer één van de strandhotels met het al even
exclusieve woestijngedeelte, The Ritz-Carlton Al Wadi Desert! Herbron in de
unieke Spa of ontdek de fauna en flora in de uitgestrekte woestijn.

FUJAIRAH
Fujairah is een emiraat en stad aan de oostkust en ligt op 1u30 van de
luchthaven van Dubai. De strandhotels liggen aan het prachtige zandstrand
van Al Aqah en zonnekloppers genieten er van het kristalheldere water van
de Indische Oceaan. De prestigieuze hotelketen Address Hotels & Resorts
opende midden juli het gloednieuwe Address Beach Resort Fujairah met
slechts 196 kamers. Het resort ligt aan een uitnodigend privé strand en
werd geïntegreerd in het majestueuze Hadjar gebergte waar actievelingen
terecht kunnen voor één de vele trek- en fietstochten. Een nieuw “Address”
in het, bij Europeanen, uiterst geliefde Fujairah. U geniet hier van heel aantrekkelijke prijzen!
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Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
star star star star star • Ras Al Khaimah

Welkom in dit imposante en
majestueuze Oosterse paleis omgeven
door bergen, woestijn en het prachtige
18-holes golfterrein, gelegen aan het
Al Hamra Village met jachthaven.
Het hotel biedt een uitstekend en
gevarieerd aanbod restaurants en
brengt hier alle werelddelen samen!
Traditiegetrouw en naar Waldorf
Astoria standaard kan u hier tevens
genieten van een afternoon tea in de
Peacock Alley in de imposante lobby.
Kom tot rust aan het prachtige witte
zandstrand en de verschillende, ruime
zwembaden of perfectioneer je
swing op het golfterrein! Het
bruisende centrum van Dubai
ligt op ongeveer 1u15.
Golf • Watersport • Wellness • Familie •
Mooi strand
Hotelcode: HDXB043
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LIGGING • rustig gelegen • aan een prachtig privé zandstrand (350 m lang) • ca. 94
km van Dubai Downtown • ca. 81 km van de
luchthaven van Dubai FACILITEITEN • 346
kamers en suites • 24 verdiepingen • gratis
wifi in het hele hotel • uitgestrekt familiaal
zwembad en mooi adults only zwembad •
privé zandstrand • ligstoelen, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • business center • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet in restaurant Qasr al Bahar •
3 à-la-carte restaurants: Lexington Grill
(steakhouse en zeevruchten), trendy UMI
(Japans met teppanyaki) en Marjan op de
16de verdieping (Arabisch) • Azure restaurant aan het zwembad (snacks en mediterraans) en Al Fayrooz restaurant en bar
aan het adults only zwembad • Camelia
(afternoon tea), 17Squared (cocktailbar
op de 17de verdieping), befaamde lobby
bar Peacock Alley en Le Diwan (sisha
lounge met authentieke Arabische keuken) SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
fitness • tennis (2 courts) • beach volleybal
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• badminton • petanque Tegen betaling: •
Waldorf Spa (1650 m²): sauna, stoombad,
ijsfontein, experience douches, massages
en schoonheidsbehandelingen • watersporten( o.a. paddle board, kayak, pedalo,
snorkelen, windsurfen, jetski, banana,
waterski, duiken, flyboard) • golf: 18 holes
golf Al Hamra Golf Club KINDEREN • Gratis:
• Pearls Kids Club (4 t/m 11 jaar) (10:0019:00) met talloze activiteiten LOGIES • de
ruime, luxueuze kamers in hedendaagse
Palace stijl met veel lichtinval beschikken
over bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€), kluisje en Nespresso®apparaat. • Classic kamers (56 m²)met
balkon volgens beschikbaarheid • Deluxe
kamers (76 m²) met balkon met golf- of
zeezicht • Juniorsuites (84 m²) met half
afgescheiden en ruime zithoek en mogelijk
met of zonder balkon met zeezicht • Grand
juniorsuites (107 m²) met aparte slaapkamer, living en balkon met zeezicht • 1 slpk
suite (123 m²) met aparte slaapkamer,
ruime living, 2 badkamers en zeezicht
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The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert
star star star star star • Ras Al Khaimah

Dit exclusieve woestijnresort ligt in
een natuurreservaat van 5 km² met
een golvend woestijnlandschap
waar u kunt genieten van prachtige
zonsondergangen. Hier kunt u
genieten van tal van activiteiten en
unieke ervaringen, waaronder valkerij,
het voederen van dieren, kameel- en
natuurritten waarbij u de natuurlijke
wilde dieren van dichtbij kunt zien,
waaronder de Arabische Oryx en
gazellen. Alle villa’s van het resort zijn
ingericht met Bedoeïenen accenten en
hebben ruime privé zwembaden. U zult
hier genieten van een zeer persoonlijke
service! Ontspan in The Ritz-Carlton
Spa of kom helemaal tot rust in het
unieke Rainforest waar u 16 verschillende
stations kunt ervaren die de Europese
hydrothermale cultuur combineren met
badrituelen uit het Midden-Oosten.
Privézwembad • Wellness • Moment met
twee • Villa • Honeymoon • Natuurdecor
Hotelcode: HDXB046

LIGGING • gelegen in een 5 km² groot
natuurreservaat • ca. 18 km van het zusterhotel The Ritz-Carlton Al Hamra Beach (per
taxi, betalend) • ca. 80 km van de luchthaven
van Dubai FACILITEITEN • 100 private pool
villa’s • gratis wifi in het hele resort • Resort
zwembad met kids splash pad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad
• privé strand en zwembad van het het zuster resort The Ritz-Carlton, Al Hamra Beach
• gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• à-la-carte ontbijt en lunch in restaurant
Kaheela • 3 à-la-carte restaurants: elegante Farmhouse (grill en seizoensgebonden keuken), Kaheela (Indisch & Arabisch)
en Moorish (Marokkaans met mediterrane
twist) • rooftop bar Moon Bar (met lichte
maaltijden), Oasis Pool Bar (met lichte
maaltijden) • Paddock Café (met snacks,
koffies en milkshakes) • destination dining
(privé diner in woestijn en in het resort) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • interactie met valken en uilen
(dagelijks) • fitness • fietsen Tegen betaling: •
schitterende en uitgestrekte Ritz-Carlton
Spa ruim aanbod en massages en schoonheidsbehandelingen, unieke Rainforest
met hammam, sauna’s, iglo, stoombaden,
experience douches, vitality zwembad met
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6 verschillende jets • vele woestijnactiviteiten (dune bashing, fietsen, wandelingen en
natuurtochten) • interactieve privé shows
met valken en uilen • manege met paarden,
interactie met ponies en kameeltochten
• snorkelen en watersporten in het zuster
resort KINDEREN • Gratis: • Ritz Kids Club
(4 t/m 10 jaar, 9:00-18:00): o.a. boogschieten, games, interactie met valken en uilen,
natuurwandelingen LOGIES • alle unieke villa’s liggen verspreid in het uitgestrekt woestijngebied en zijn ontworpen in bedouine
stijl en beschikken over bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen
tv, wifi (gratis), minibar (€), kluisje en terras
met privé zwembad • Al Rimal Deluxe Pool
Villas (158 m²) zijn aaneengeschakelde villa’s met aparte woon- en slaapkamer, mooie
badkamer en terras met privé plonsbad • Al
Rimal Enclosed Pool Villas (158 m²) bieden
meer privacy met zeil over het zwembad •
de schitterende Al Khaimah Tented Villas
& Al Sahari Tented Pool Villas (253 m²) zijn
vrijstaande villa’s (met de charme van een
exclusieve bedouine tent) bestaande uit
2 vleugels: een ruime slaapkamer met zithoek en een schitterende badkamer, beiden
met toegang tot het grote terras met privé
zwembad
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach
star star star star star • Ras Al Khaimah

Dit uiterst privatieve en unieke
beachfront resort ligt aan een
prachtig zandstrand van Al Hamra
en is de perfecte plek voor een
romantische verblijf. De 32 villa’s zijn
uiterst ruim en traditioneel ingericht
en bieden directe toegang tot het
strand en bieden allen een privé
plonsbad. Grote troef is ongetwijfeld
de nabijheid van het zuster resort The
Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi
Desert (20 min rijden) waar u gebruik
kan maken van de talloze faciliteiten
en restaurants.
Excellente service • Kleinschalig •
Moment met twee • Mooi strand •
Privézwembad • Honeymoon

LIGGING • gelegen aan het strand van de
ongerepte Arabische Golf • ca. 18 km van
het zuster resort The Ritz-Carlton Ras Al
Khaimah, Al Wadi Desert (per taxi, betalend) • ca. 82 km van de luchthaven van
Dubai FACILITEITEN • 32 villa’s • gratis
wifi in het hele resort • privé zwembad in
elke Villa met terras en cabana • Shore
House zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en strand •
buggyservice binnen het resort • toegang
tot alle faciliteiten van het zuster resort
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi
Desert • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • à-la-carte ontbijt • à-la-carte restaurant Shore House Restaurant & Lounge
(zeevruchten en grill) • destination dining
en in villa BBQ (op aanvraag) • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
Tegen betaling: • The Ritz-Carlton Spa met

zeegerichte treatment rooms: massages
en schoonheidsbehandelingen • watersporten (o.a. snorkelen, duiken, kajakken,
paddle board) • golf: naast gelegen 18 holes
golf Al Hamra Golf Club LOGIES • alle schitterende luxevilla’s beschikken over bad,
douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, minibar (€), wifi (gratis),
kluisje, prachtig en riant terras met privé
plonsbad, dagbed en directe toegang tot
het strand met cabana • Al Bahar Tented
Beach Pool Villas (181 m²) met directe toegang tot het strand en Al Naseem Tented
Beach Pool Villas (181 m²) met meer privacy
aan het strand • Al Shamal Ocean View
Villas (194 m²) liggen afgelegen met veel
privacy en extra prachtig zonnedek direct
aan zee en bieden o.a. volgende extra’s:
drankjes bij zonsondergang, hapjes, minibar, fles champagne en voetmassage

Hotelcode: HDXB047
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Ajman Saray, a Luxury Collection Resort
star star star star star • Ajman

Dit luxueus en Arabisch geïnspireerd
hotel is rustig gelegen en ligt direct
aan het prachtige fijne zandstrand.
Het is heel stijlvol en Arabisch
ingericht met hedendaagse toetsen
en biedt een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding en is tevens
boekbaar in All Inclusive. Het is
uitermate geschikt voor zowel
families met kinderen dankzij de
uitstekende Kids Club als voor
koppels. Het bruisende centrum van
Downtown Dubai ligt op ongeveer
45 minuten rijden.

LIGGING • direct aan het privé zandstrand
• ca. 35 km van Downtown Dubai • ca. 26
km van de luchthaven van Dubai • gratis
shuttle service naar Downtown Dubai
FACILITEITEN • 205 kamers en suites •
11 verdiepingen • gratis wifi in het hele
hotel • mooi en ruim zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • gratis parking RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet in restaurant Vista • 3 à-la-carte
restaurants: prachtig vernieuwde Bab Al
Bahr aan het strand (grill en zeevruchten),
Mejhana (Indisch en Arabisch) en Safi
(steakhouse) • beach bar, cocktailbar en
lobby bar Al Shorfa (patisserie) • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •

fitness • squash • tafeltennis Tegen betaling: •
GOCO Spa: manicure, pedicure, stoombad,
massages en schoonheidsbehandelingen
• watersporten (o.a. jetski, bananenboot,
kajakken) KINDEREN • Gratis: • uitstekende
miniclub (4 t/m 11 jaar) met speeltuin en
zwembad LOGIES • alle modern Arabisch
ingerichte kamers beschikken over bad,
douche, haardroger, wifi (gratis), airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, Illy®apparaat, kluisje, minibar (€) en terras of
balkon • Deluxe Creek View kamers (44 m²)
met zicht op de Creek achter het hotel •
Deluxe Sea View kamers (39 m²) met zeezicht • Al Dana Suites (80 m²) met Creek
of zeezicht, aparte slaapkamer, ruime badkamer, living met eetplaats en ruim balkon

Familie • Mooi strand • All Inclusive •
Authentiek
Hotelcode: HDXB049
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The Oberoi Beach Resort, Al Zorah
star star star star star • Al Zorah

Dit schitterende en ultramoderne
The Oberoi Beach Resort ligt aan
het uitnodigende zandstrand van Al
Zorah, in een oase van rust te midden
van uitgestrekte mangroves! Het
18 holes golfterrein Al Zorah Golf
Club, ontworpen door Jack Nicklaus,
ligt eveneens vlakbij. Logeer in één
van de moderne en ruime kamers
of suites of opteer voor één van de
schitterend ingerichte villa’s met privé
zwembad. De sublieme Oberoi service,
uitstekende keuken, Oberoi Spa alsook
het prachtige zwembad zijn slechts
één van de troeven van dit tophotel.
Wellness • Mooi strand • Golf • Design •
Excellente service • Moment met twee •
Panorama • Villa
Hotelcode: HDXB048

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

LIGGING • aan het privéstrand • oase van
rust vlakbij de uitgestrekte mangroves • ca.
45 km van Downtown Dubai • ca. 35 km van
de luchthaven van Dubai FACILITEITEN •
89 kamers, suites en villa’s • gratis wifi in
het hele hotel • schitterend zwembad (85
m lang) • aan het privé strand (400 m lang)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en aan het strand • gratis
parking RESTAURANTS EN BARS • ontbijt
(buffet en à la carte) in restaurant Vinesse •
2 à-la-carte restaurants: Vinesse (internationaal) en Aquario aan het strand (grill en
zeevruchten) • Poolside Lounge met snacks
en lichte maaltijden • The Library lobby bar
en Vinesse bar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tafeltennis Tegen betaling: • uitstekende Oberoi Spa
met hammams en ruime keuze aan massages en schoonheidsbehandelingen • golf:
Al Zorah Championship Golf Course (18
holes) • watersporten (o.a. kayakken, jetski,
duiken, paragliding, kitesurfen) KINDEREN

49

• Gratis: • miniclub (3 t/m 11 jaar) • kinderbad
LOGIES • alle schitterende en uiterst ruime
kamers met panoramische ramen en veel
lichtinval hebben een prachtige badkamer
(alleenstaand bad, ruime douche), haardroger, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis),
minibar (€), zithoek, kluisje, Nespresso®apparaat, 24u butlerservice (op aanvraag)
en balkon of terras • Premier kamers (81 m²)
met privé tuin of privé terras met zeezicht •
Deluxe suites (109 m²) met aparte slaapkamer en living; met privé tuin of privé terras
met zeezicht • Premier suites (169 m²) op de
4de verdieping met prachtig en groot terras en zeezicht • de unieke villa’s zijn heel
ruim en eigentijds ingericht met prachtige
living met open haard, ruime badkamer(s)
en slaapkamer(s) en ruim terras met privé
zwembad • 2 slpk villas (262 m²) met privé
zwembad, extra buitendouche en directe
ligging vlak aan het strand • 3 slpk villas
(339 m²) gelegen op de tweede lijn, met
privé zwembad en tuinzicht

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | AJMAN

Address Beach Resort Fujairah
star star star star star • Fujairah

Welkom in het splinternieuwe en
eerste Address Hotel buiten Dubai in
Fujairah, gelegen aan het prachtige
privé strand en het uitnodigende
kristalheldere water van de Indische
Oceaan. De hedendaagse en tijdloze
inrichting van de lobby en kamers
creëren een gevoel van rust. Kom
tot rust aan één van de twee mooie
zwembaden of herbron in The Spa.
Actievelingen kunnen deelnemen
aan één van trek- en fietstochten in
het geïntegreerde en majestueuze
Hadjar gebergte. Of ga zelf oesters
plukken en degusteren dankzij
de unieke samenwerking met de
lokale Dibba Oyster Farm. Kortom,
een splinternieuw adres voor zowel
families met kinderen als koppels en
dit aan een aantrekkelijke prijs!

LIGGING • aan een mooi privé zandstrand
• 500 m lange promenade naast het hotel
• ca. 45 km van het centrum van Fujairah
• ca. 138 km van de luchthaven van Dubai
FACILITEITEN • 196 kamers en suites •
gratis wifi in het hele hotel • 2 zwembaden op 2 niveaus (waarvan 1 adults only) •
privé zandstrand (500 m lang) • ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • shuttle bus naar
Dubai Mall • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in het originele
The Restaurant • lunch en diner in The
Restaurant (à la carte of buffet) • à-la-carte
restaurant The Beach Restaurant aan het
strand (zeevruchten, opening voorzien Q4
2021) • Pool Lounge aan het zwembad met
lichte maaltijden • The Lounge lobby bar
met afternoon tea en snacks • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness

Tegen betaling: • The Spa: sauna, stoombad,
hamam, massages en schoonheidsbehandelingen • fiets- en trektochten in Hadjar
gebergte • watersportcentrum (o.a. duiken,
wakeboarden en windsurfen) KINDEREN •
Gratis: • kinderbad • Qix Kids Club (3 t/m 11
jaar) met speeltuin LOGIES • alle moderne en
stijlvolle kamers beschikken over bad, douche, haardroger, iPad (domotica), airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis),
minibar (€), kluisje, Nespresso®-apparaat
en balkon of terras • Deluxe Mountain View
kamers (38 m²) met zicht op het achterliggende Hadjar gebergte (geen balkon of terras!) • Deluxe Ocean View kamers (38 m²)
met zeezicht • Family Deluxe Mountain View
of Ocean View kamers (76 m²) bestaan uit 2
connecting kamers • Excutive Suites Ocean
View (80 m²) met living, aparte slaapkamer,
badkamer en balkon met zeezicht

All Inclusive • Droomstrand • Familie •
Moment met twee • Watersport
Hotelcode: HDXB030
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Op 1 oktober 2021 zullen 6 maanden lang de deuren van
de 35ste Wereldtentoonstelling geopend zijn. Meer dan
190 landen (waaronder België) tekenen present op de
Expo 2020 met als centrale thema “Connecting Minds,
Creating the Future”.
De indrukwekkende site van meer dan 4 km² wordt gedomineerd door de centraal gelegen Al Wasl Plaza, wat
Arabisch is voor verbinding. Dit plein wordt omringd door
drie grote gedeeltes (waarin de verschillende futuristische paviljoenen terug te vinden zijn), elk met hun eigen
thema: Opportunity District, Sustainability District en
Mobility District. Kansen, duurzaamheid en mobiliteit
vormen de rode draad en deze expo is tevens de eerste
Wereldtentoonstelling met een ecologische voetafdruk
en werd zo klimaat neutraal mogelijk gebouwd.
Expo 2020 zal garant staan voor een unieke beleving:
niet alleen cultuurliefhebbers maar tevens bezoekers
op zoek naar vertier en architecturale pareltjes kunnen
hun hart ophalen. Dagelijks vinden er meer dan 60 live
events plaats en foodies kunnen hun honger stillen in de
meer dan 200 outlets die maar liefst 50 wereldkeukens
samen brengen.
De Expo 2020 is gelegen tussen Dubai en Abu Dhabi
en zal dagelijks geopend zijn van 10:00-00:00 (en tot
02:00 op donderdag en vrijdag) en is vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer met een eigen splinternieuw
metrostation. De site ligt op ongeveer 40 minuten van
de luchthaven van Dubai en 50 minuten van de luchthaven van Abu Dhabi. Reserveer uw Expo tickets aan een
uiterst interessante prijs!

RESERVEER UW EXPO 2020 TICKETS!
Periode: 01/10/2021 – 31/03/2022
Dagticket: volwassenen (18-60 jaar):
Meerdaags ticket: volwassenen (18-60 jaar):
(30 dagen geldig vanaf 1ste bezoek)
Kinderen 0 tem 17 jaar:
Senioren (vanaf 60 jaar):

€ 30 pp
€ 60 pp
GRATIS
GRATIS
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ABU DHABI
De hoofstad Abu Dhabi ligt op
een schiereiland en groeide uit
tot een moderne wereldstad met
een spectaculaire skyline. De bij
wandelaars en joggers populaire 8 km
lange Corniche loopt langs mooie
zandstranden, parken, restaurants
en beachclubs. Op Breakwater
Island liggen de Marina Mall, marina,
reuzenrad en het openlucht museum
Heritage Village.
Aan het einde van de Corniche
schittert het majestueuze en iconische
Emirates Palace met zijn imposante
lobby, vele koepels en kroonluchters
en goudvergulde plafonds. Het
schitterende en vlakbij gelegen
Qasr Al Watan, ook wel bekend als
‘Palace of the Nation’ is de nieuwste
trekpleister en een pareltje om te
bezoeken. Het culturele monument
ligt op het terrein van het gigantische
presidentiële paleis dat behoort tot de
mooiste paleizen ter wereld.

Sheikh Zayed Grand Mosque: een
bezoek aan de grootste moskee van de
Emiraten en de op zeven na grootste
moskee ter wereld mag zeker niet
ontbreken! Een imposante moskee
met afwerking in wit marmer met
prachtig versierde bloemmotieven,
bladgoud en edelstenen, unieke
kroonluchters alsook het grootste
handgeweven tapijt ter wereld.
Saadiyat Island vormt de meest
gegeerde strandbestemming: een
beschermd natuurgebied met een
prachtig 9 km lang zandstrand en
een prachtige 18 holes golfbaan. Het
omvat tevens het Cultureel District
waar zich het fantastische Louvre
Museum bevindt en het toekomstige
Guggenheim zal worden geopend.

snelste achtbaan ter wereld), Yas
Waterworld en het splinternieuwe
Warner Bros World met nog dit jaar
de opening van het eerste Warner
Bros Hotel. U kan er tevens terecht
in de uitgestrekte Yas Mall, de beach
club, de marina en de 18 holes Yas
Links golfbaan. Hoogtepunt is het
spectaculaire F1 circuit met het
bijbehorende futuristische design
hotel W Abu Dhabi.
De unieke en uitgestrekte (Liwa)
woestijn met zijn tot 100 meter
hoge duinen is een absolute must.
De ideale manier is minstens 2
nachten te verblijven in het luxueuze
Anantara Qasr Al Sarab Desert
Resort met talloze ontspannings- en
excursiemogelijkheden.

Yas Island groeide uit tot dé
entertainment bestemming bij uitstek
met de schitterende themaparken
Ferrari World (met museum en

Nurai Island

Saadiyat Island
Yas Island

Marina Mall
Emirates Palace
Qasr al Watan

Sheikh Zayed
Grand Mosque
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The St. Regis Saadiyat Island Resort
star star star star star • Saadiyat Island

Dit uitgestrekte en hedendaagse
luxe resort The St. Regis Saadiyat
Island Resort, Abu Dhabi is gelegen
op het ongerept natuurlijke eiland van
Saadiyat Island. Dit tophotel staat
garant voor een onvergetelijk verblijf
voor zowel koppels als families met
kinderen en biedt o.a. een adults only
zwembad en de unieke Sandcastle
Kids Club (van 1-12 jaar). Op culinair
vlak wordt u extra verwend in de
verschillende restaurants waaronder
het Griekse toprestaurant Mazi. Geniet
van de trendy en relaxte sfeer in
deze allereerste Buddha-Bar Beach!
Uiteraard kan u hier genieten van The
St. Regis Butler Service!
Butlerservice • Droomstrand • Familie •
Golf • Wellness • Moment met twee

LIGGING • aan het mooie zandstrand van
Saadiyat Island • ca. 5 km van Louvre
Abu Dhabi • ca. 13 km van Abu Dhabi
Corniche • ca. 36 km van de luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN • 376
kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • 3 ruime zwembaden (waarvan 1
adults only) • binnenzwembad in Athletic
Club • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en het strand •
gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in Oléa Restaurant • Oléa
Restaurant (internationaal en mediterraans) • 3 à-la-carte restaurants:
Buddha-Bar Beach Abu Dhabi (legendarisch en trendy restaurant en bar aan
het strand), Sontaya (Zuidoost Aziatisch)
en Mazi (innovatieve Griekse keuken) •
The Manhattan Lounge cocktail bar, The
Drawing Room (met snacks en afternoon
tea), Avo Bar (fruitsappen en gezonde
snacks) SPORT EN ONTSPANNING •
Gratis: • Athletic Club met grote fitness, 25

m binnenzwembad, squash (2 courts) en
tennis (2 courts) Tegen betaling: • luxueuze
Iridium Spa: sauna, jacuzzi, hammam,
schoonheidsbehandelingen en massages
• golf: 18 holes Saadiyat Golf Club (Gary
Player) KINDEREN • Gratis: • uitstekende
Sandcastle Kids Club (1 t/m 12 jaar) met
zwembad (kinderen onder de 4 jaar moeten begeleid zijn) LOGIES • alle ruime en
stijlvolle kamers beschikken over een
prachtige badkamer (alleenstaand bad,
douche), haardroger, airconditioning, wifi
(gratis), 24u butlerservice, flatscreen tv,
kluisje, telefoon, minibar (€) en balkon of
terras • de Superior kamers (55-60 m²)
hebben landzicht en Superior kamers
zeezicht (55-60 m²) bieden zijdelings
zeezicht • de Premium kamers (55-60 m²)
hebben frontaal zeezicht • de St Regis
Suites (85 m²) hebben een ruime geintegreerde zithoek en zeezicht • de Astor
Suites (85-90 m²) hebben een living,
aparte slaapkamer en panoramisch zicht

Hotelcode: HAUH007
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Saadiyat Rotana Resort & Villas
star star star star star • Saadiyat Island

Dit luxeresort van de Rotana keten
ligt aan het fantastische 9 km lang
wit zandstrand van Saadiyat Island.
Het is hedendaags ingericht met
Arabische accenten en straalt een
gevoel van rust uit. Het aangename
landschapszwembad, de uitstekende
Kids Club alsook het ruime aanbod
aan restaurants en bars zijn de
voornaamste troeven! Bent u op zoek
naar dat tikkeltje meer? Verblijf in
één van de Club kamers met talrijke
extra’s of in één van de prachtige 1 of
2 slaapkamer beach villa’s met privé
zwembad.
Familie • Wellness • Golf • Privézwembad
• Rooftopbar • Droomstrand • Villa
Hotelcode: HAUH006
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LIGGING • aan het mooie zandstrand van
Saadiyat Island • ca. 5 km van het Louvre
Abu Dhabi • ca. 13 km van de Corniche Abu
Dhabi • ca. 36 km van de luchthaven van
Abu Dhabi FACILITEITEN • 327 kamers en
suites en 13 villa’s • gratis wifi in het hele
hotel • prachtig landschapszwembad •
privé zandstrand • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • Club Rotana Lounge (voor Club
gasten): o.a. privé check-in, continentaal
ontbijt, happy hour met hapjes (18:0020:00) • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant Sim
Sim • 3 à-la-carte restaurants: Hamilton’s
Gastropub (Amerikaans en Brits), Turtle
Bay Bar & Grill (grill en vis) aan het zwembad met rooftopbar, Si Ristorante Italiano
& Bar (Italiaans) • Nasma Beachfront Bar
(met snacks), Sama Lobby Lounge (patisserie en lichte maaltijden), poolbar • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis:
• Bodylines Fitness Club met sauna en
buitenzwembad • tennis (2 courts) • minigolf (9 holes) Tegen betaling: • Zen The Spa:
Turkse en Marokkaanse hamam, massages en schoonheidsbehandelingen • nietgemotoriseerde watersporten (o.a. paddle
board, kajakken) KINDEREN • Gratis: • Kids
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Club Aladdin’s Cave (4j t/m 15 jaar) met
o.m. waterglijbaan, lazyriver, kinderzwembad en cinema LOGIES • de hedendaagse
en moderne kamers met Arabische touch
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat en balkon of terras • de Classic
kamers (40 m²) hebben tuin- of golfzicht
• de Deluxe kamers (40 m²) hebben zijdelings zeezicht • de Premium Seaview
kamers (40 m²) hebben frontaal zeezicht
• de Club Rotana kamers (40 m²) hebben
zeezicht en hebben toegang tot de Club
Lounge • de Club Rotana suites (80 m²)
hebben een aparte slaapkamer, living en
balkon met zeezicht en toegang tot de
Club Lounge • de 2 slpk Club Rotana suites (130 m²) hebben 2 slaapkamers (king
en twin), ruime living, 2 badkamers en balkon met zeezicht en toegang tot de Club
Lounge • de unieke Terrace suites (90 m²)
met aparte slaapkamer en ruime living
hebben een uniek terras van 100 m² met
zeezicht • de prachtige 1 slpk Beach Villas
(77 m²) en 2 slpk Beach Villas (150 m²) (met
toegang tot de Club Lounge) hebben een
ruim terras met privé zwembad en directe
toegang tot het strand
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Jumeirah at Saadiyat Island Resort
star star star star star • Saadiyat Island

Een resort van de befaamde Jumeirah
Group mocht niet ontbreken op
Saadiyat Island. Dit fantastische
strandresort biedt een ruim aanbod
aan kamers, restaurants en bars
en ligt aan het schitterende
zandstrand met beschermde duinen.
Panoramische ramen zorgen voor veel
lichtinval en benadrukken de uiterst
elegante en hedendaagse inrichting.
De grootschalige SPA van maar liefst
2700 m² en schitterende fitness is
ongetwijfeld een extra troef!
Wellness • Familie • Design • Villa •
Droomstrand • Moment met twee
Hotelcode: HAUH009
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LIGGING • aan het mooie zandstrand
van Saadiyat Island • ca. 9 km van het
Louvre Abu Dhabi • ca. 17 km van Abu
Dhabi Corniche • ca. 34 km van de luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN • 293
kamers, suites en duplex villa’s met privé
zwembad • gratis wifi in het hele hotel •
3 infinity zwembaden (waarvan 1 adults
only en 1 kinderbad) • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het
strand • 400 m lang privé zandstrand •
gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet in White restaurant • buffetrestaurant White (internationale en
lokale specialiteiten) (lunch en diner, volgens bezetting) • 4 à-la-carte restaurants:
Lobster Lounge (kreeft specialiteiten en
zeevruchten), Tean ( Arabisch), Mare Mare
(Italiaans) en Offside (sports lounge met
snacks) • poolbar Saadiyat (met lichte
maaltijden), Majlis Saadiyat (patisserie
en afternoon tea) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fantastische
en ruime SPA (2700 m²): sauna, hydropool, jacuzzi, zoutkamer, koud dompelbad,
hamam, experience douches • Bodyism
Wellness met 700 m² fitness en yogalessen • kajakken • paddle board Tegen betaling:
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• SPA met grote Marokkaanse hamam,
massages en schoonheidsbehandelingen
• tennis (1 court) • in de omgeving: 18 holes
golf Saadiyat Beach Golf Course by Gary
Player KINDEREN • Gratis: miniclub (4 t/m
11j) • tienerclub (12 t/m 16j) • kinderbad
LOGIES • alle hedendaagse kamers met
panoramische ramen beschikken over een
bad, douche, haardroger, airconditioning,
wifi (gratis), flatscreen tv, kluisje, telefoon, minibar (€), Nespresso®-apparaat
en balkon of terras • Ocean Deluxe kamers
(46-50 m²) hebben balkon met zeezicht
en de Ocean Terrace kamers met ruim
terras liggen op het gelijkvloers • 2 slpk
Family kamers (92-100 m²) bestaan uit 2
connecting Ocean Deluxe kamers en zijn
ideaal voor families met kinderen • Ocean
Suites (88 m²) hebben een ruime living,
aparte slaapkamer, ruimere badkamer
en balkon met zeezicht • Ocean Terrace
Suites (88 m²) liggen op het gelijkvloers
en hebben een ruim terras • Panoramic
Ocean suites (90 m²) liggen op de hoek
en bieden een panoramisch zicht • 2, 3 en
4 slpk Villas (172, 270 & 408 m²) zijn allen
duplex met volledig ingerichte keuken, 24u
butlerservice en tuin met privé zwembad

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | ABU DHABI

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
star star star star star • Saadiyat Island

Dit luxe resort in hedendaagse
Arabische stijl ligt aan het
kilometerslange, witte zandstrand
van Saadiyat Island en grenst aan het
18-holes Saadiyat Beach Golf Club.
Het Louvre bevindt zich vlakbij en
is zeker de moeite waard! Naast de
mooie en strak ingericht kamers hebt
u de mogelijkheid om te logeren in
één van de op Saadiyat Island unieke
één en twee slaapkamer suites met
privé zwembad. Terwijl u relaxt aan het
strand of aan één van de zwembaden,
kunnen de kinderen zich vermaken in
de Camp Hyatt kids club.
Golf • Wellness • Villa • Droomstrand •
Families • Privézwembad
Hotelcode: HAUH008
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LIGGING • aan het mooie zandstrand
van Saadiyat Island • nabij de Saadiyat
Beach Golf Club (18 holes) • ca. 5 km van
Louvre Abu Dhabi • ca. 13 km van Abu
Dhabi Corniche • ca. 36 km van de luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN • 306
kamers, suites en villa’s • gratis wifi in het
hele hotel • 3 mooie zwembaden (waarvan
1 aan de Spa) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • business center • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in het restaurant The Café • buffetrestaurant The Café (voor lunch) (volgens
bezetting) • 2 à-la-carte restaurants: The
Park Bar & Grill (grill en zeevruchten),
The Beach House (mediterraans) aan
het strand • Shala: nieuwe holistic beach
lounge met tapas en fingerfood • The
Library lounge (patisserie en thee- en
koffiespecialiteiten) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • Atarmia
Spa fitness met 25 m buitenzwembad
Tegen betaling: • Atarmia Spa op 2 verdiepingen: manicure, pedicure, massages
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en schoonheidsbehandelingen • tennis
(1 court) • in de omgeving: golf (18 holes
Saadiyat Beach Golf Club) KINDEREN •
Gratis: • kinderbad • Camp Hyatt miniclub
(5 t/m 11 jaar) LOGIES • alle kamers in
hedendaagse Arabische stijl hebben een
alleenstaand bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, minibar (€),
kluisje, Nespresso®-apparaat, wifi (gratis), dvd-speler en balkon of terras • de
Park kamers (50 m²) hebben tuinzicht en
zijn eveneens mogelijk met zeezicht • de
Family Park kamers (100 m²) bestaan uit
2 connecting kamers en zijn ideaal voor
families met kinderen • de Park suites
(100 m²) en Park Executive suites (130 m²)
hebben een aparte slaapkamer, living en 2
balkons • de Park Terrace suites (150 m²)
hebben een ruimer terras met ligstoelen en panoramisch zicht • de prachtige
Garden View villas verspreid in de tuin en
de Beach View villas (120 m²) met zeezicht
bieden een living, aparte slaapkamer, badkamer en ruim terras met privé zwembad
en buitendouche

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Rixos Premium Saadiyat Island
star star star star star • Saadiyat Island

Dit uitgestrekte resort ligt aan het
lange en ongerepte strand van
Saadiyat Island! Het is een waar
paradijs voor families met kinderen
dankzij de vele kinderfaciliteiten
gaande van het aquapark met
kunstmatige golven tot de talloze
activiteiten in de kids club! Grootste
troef is ongetwijfeld de unieke Ultra
All Inclusive formule met een ruim
aanbod aan premium dranken. Naast
de vele kamers (waaronder swim-up
kamers!) kan u tevens genieten van
een koninklijk verblijf in één van de
schitterende executive villa’s met
zwembad en tal van voordelen en
extra services!
Wellness • Familie • Villa • All Inclusive •
Droomstrand • Privézwembad
Hotelcode: HAUH010
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LIGGING • aan het mooie zandstrand van
Saadiyat Island • ca. 5 km van Louvre Abu
Dhabi • ca. 13 km van de Corniche Abu
Dhabi • ca. 35 km van de luchthaven van
Abu Dhabi FACILITEITEN • 378 kamers
en suites en 12 villa’s • gratis wifi in het
hele hotel • zwembad (met swim-up bar)
• uitgestrekt zwembad met kunstmatige
golven • aquapark • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan
het strand • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in Turquoise
Restaurant • buffetrestaurant Turquoise
Restaurant voor lunch en diner • 4 à-lacarte restaurants (service charge): Orient
(restaurant, bar & lounge), Aja (Japans met
live Teppanyaki), Mermaid (mediterraans
en zeevruchten) en L’Olivo (Italiaans) •
Club House restaurant voor Villa gasten
(internationale keuken) • People’s met
snacks en lichte maaltijden, Highlights
poolbar en Aqua Bar • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • Exclusive
Sports Club met ruim aanbod aan groepslessen (o.a. yoga, pilates, (aqua)spinning),
tennis (2 courts) en fitness • heel mooie en
uitgestrekte Anjana Spa (2000 m²): sauna,
sneeuwkamer,
stoombad,
zwembad,
jacuzzi • live entertainment (DJ, live bands)
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Tegen betaling: • Anjana Spa: manicure, pedicure, massages en behandelingen in de
authentieke Turkse hamam • in de omgeving: golf (18 holes Saadiyat Beach Golf
Club) KINDEREN • Gratis: • uitstekende Rixy
Kids Club (4 t/m 11 jaar) • aquapark • zwembad met kunstmatige golven LOGIES •
alle kleurrijk en elegant ingerichte kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv,
wifi (gratis), minibar, kluisje, Nespresso®apparaat (enkel in suites en villas) en balkon of terras • Deluxe kamers (45 m²) met
tuinzicht of zeezicht (sommige met Frans
balkon) • Premium kamers (45 m²) met
directe toegang tot een gemeenschappelijk zwembad • 1 slpk family suites (90 m²)
met aparte slaapkamer, living en terras
met of zonder toegang tot het gemeenschappelijk zwembad • 3 slpk (duplex) executive villa’s (200 m²) met 3 badkamers,
ruime living, ingerichte keuken, terras met
directe toegang tot een gemeenschappelijk zwembad • 4 slpk (duplex) superior
villa’s (300 m²) met 4 badkamers, ruime
living, ingerichte keuken, tuin en terras
met privé zwembad • Villa gasten genieten
van butlerservice en hebben toegang tot
het Club House restaurant

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | ABU DHABI

Zaya Nurai Island Resort
star star star star star • Nurai Island

Dit hedendaagse strandresort bevindt
zich op het unieke Nurai Island,
gelegen op 15’ minuten per speedboot
van het prachtige Saadiyat Island. In
dit boutique resort waant u zich in
de Indische Oceaan! Het Arabische
“Nur” betekent licht en dit komt tot
uiting in de schitterende met licht
overladen Beach Villa’s met plonsbad
met directe toegang tot het parelwitte
strand. Een uniek concept en een
oase van rust vlakbij het bruisende
Abu Dhabi en Yas Island.
Familie • Villa • Design • Droomstrand
• Moment met twee • Privézwembad •
Watersport • Honeymoon
Hotelcode: HAUH005
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LIGGING • op Nurai Island • voor de kust
van Saadiyat Island • ca. 27 km van de
luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN
• 42 villa’s • gratis wifi in het hele hotel •
prachtige zandstranden • 2 infinity zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• ruime bibliotheek The Book Cellar •
openlucht cinema RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in Frangipani • 4
hippe à-la-carte restaurants: Frangipani
(Arabisch en oosters), Hooked in openlucht (mezze en vis), Ginger Mermaid
met bar (sushi en zeevruchten) en Dusk
met bar (Mexicaans) • boho-chic Smokin’
Pineapple cocktailbar (met pizza’s) •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness • tennis • voetbal •
beach volleybal • tafeltennis • basketbal
Tegen betaling: • prachtige Nurai Spa met
treatment
rooms
met
zeezicht:
massages en schoonheidsbehandelingen
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• watersporten (o.a. kajakken, windsurfen,
kite surfen, stand-up paddle, bananenboot, waterski, jetski, duiken, snorkelen,
hobbie cat) • unieke surf pool KINDEREN •
Gratis: • miniclub Petite Z (4 t/m 11 jaar) met
boomhut • nieuwe waterpark met splash
pool, 4 glijbanen LOGIES • de riante en
elegante villa’s in hedendaags design
met veel lichtinval bieden allen bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon,
flatscreen tv, safe, Nespresso®-apparaat ,
wifi (gratis), minibar (€) en groot terras
met dagbed, ligstoelen en privé zwembad
• de Beach Villas (250 m²) hebben een buitendouche, een privé zwembad van 25 m²
en directe toegang tot het strand • de 2
slpk Sea View Houses (330 m²) liggen op
de tweede lijn en hebben een privé zwembad van 14 m² en zeezicht • de 2 slpk
Beach Houses (330 m²) hebben 2 privé
zwembaden van 9 m² en directe toegang
tot het strand

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Hilton Abu Dhabi Yas Island
star star star star star • Yas Island

Welkom op Yas Island, de entertainment
bestemming bij uitstek voor zowel
jong en oud! De attractieparken Ferrari
World, Warner Bros en Yas Waterworld,
Yas Mall (de grootste shopping mall
van Abu Dhabi), de marina en het
schitterende F1 circuit maken deel van
uit van deze unieke bestemming. Het
splinternieuwe en moderne Hilton Yas
Island (feb 2021) vormt het eerste echte
resort en maakt deel uit van een nieuw
project met een 3 km lange promenade
(met meer dan 50 bars en restaurants)
en ligt op wandelafstand van de Etihad
Arena en de marina. Het is uitermate
geschikt voor families met kinderen
en is tevens mogelijk in All Inclusive.
Grootste troef is ongetwijfeld de gratis
toegang tot de attractieparken Ferrari
World, Warner Bros en Yas Waterworld (1
park per persoon per dag).
All Inclusive • Centrale ligging • Design •
Familie • Wellness

LIGGING • gelegen op Yas Island, aan Yas
Bay met promenade • gratis shuttle doorheen Yas Island (Yas Mall, Yas Links Golf
en de 3 attractieparken) • ca. 32 km van
Abu Dhabi Corniche • ca. 20 km van Sheikh
Zayed Grand Moskee • ca. 9 km van de
luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN
• 545 kamers en suites • gratis wifi in het
hele hotel • groot en mooi zwembad • grote
en trendy Beach Club met restaurant, bar
en zandstrook aan groots infinity zoutwaterzwembad (opening voorzien Q4 2021) •
ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • Executive Club Lounge
(voor Club gasten): o.a. continentaal ontbijt, afternoon tea, happy hour met hapjes
• gratis parking RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet (lunch: à la carte
of buffet) in het mooie restaurant Graphos
Social Kitchen (gourmet market met 10 live
cooking stations) • Capila Poolbar & Grill
met snacks, Osmo Lounge & Bar met lichte
maaltijden en afternoon tea • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • Eforea
Spa: sauna, stoombad, jacuzzi, experience
douches • fitness Tegen betaling: • Eforea

Spa: hammam, massages en lichaamsbehandelingen • 18 holes golf Yas Links
Golf KINDEREN • Gratis: • uitstekende Kids
Club met o.a. indoor cinema, speeltuin en
splash pad (07:00-18:00) (4 t/m 11 jaar)
LOGIES • alle luxueuze en moderne kamers
beschikken over bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen
tv, wifi (gratis), minibar (€), kluisje en
Nespresso®-apparaat • gegarandeerd
balkon of terras vanaf Deluxe Bay View
kamers • Guest kamers (39 m²) met landzicht of zijdelings zeezicht • Deluxe Pool
View kamers (39 m²) met zwembadzicht •
Deluxe Bay View kamers (39 m²) zijn hoger
gelegen en hebben een balkon met zeezicht • Family Connecting kamers (78 m²)
bestaande uit 2 connecting kamers (1 king
en 1 twin) met balkon • Executive Pool View
of Bay View kamers (39 m²) met toegang
tot de Club Lounge • 1 slpk suites (58 m²)
met aparte slaapkamer, living, badkamer
en balkon • 1 slpk deluxe suites (81 m²) met
aparte slaapkamer, living met eetgedeelte,
badkamer, ruimer balkon en toegang tot
de Club Lounge

Hotelcode: HAUH015
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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The St. Regis Abu Dhabi
star star star star star • Abu Dhabi

Achter deze futuristische
wolkenkrabber schuilt een waar
klassiek Palace hotel met de
grandeur van een somptueuze lobby
en majestueuze trappen. Het hotel
ligt vlak aan de Corniche en vlakbij
de Marina Mall. De grootste troef
van dit stadshotel is ongetwijfeld
de prachtige Nation Riviera Beach
Club met privé strand, restaurant en
aangenaam zwembad, te bereiken via
een lange ondergrondse gang vanuit
het hotel. Zoals in alle St Regis hotels
wereldwijd geniet u hier van de alom
bekende The St. Regis Butler Service!
Butlerservice • Familie • Wellness •
Centrale ligging • Mooi strand
Hotelcode: HAUH001
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LIGGING • aan de Corniche • ca. 20 km
van de Sheikh Zayed Grand Mosque • ca.
4 km van Marina Mall • ca. 36 km van de
luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN •
283 kamers en suites • 51 verdiepingen •
zwembad • Nation Riviera Beach Club met
200 m privé zandstrand, zwembad, swimup bar en restaurant • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het
strand • bibliotheek met open haard • gratis wifi in het hele hotel • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant The Terrace on the Corniche
• 5 à-la-carte restaurants: Villa Toscana
(Italiaans), Catch at St. Regis (sushi en
zeevruchten), The Terrace on the Corniche
(internationaal), Cabana Beach Bar &
Grill (in Beach Club) en Azura Panoramic
Lounge (mediterraans) • swim-up bar,
poolbar • Crystal Lounge bar (met afternoon tea), St Regis Bar (met sigaar lounge)
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
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• Gratis: • fitness (één in hotel en één in
Nation Riviera Beach Club) Tegen betaling: •
Remède Spa (3200 m²): sauna, stoombad,
kapsalon, jacuzzi, schoonheidsbehandelingen en massages KINDEREN • Gratis: •
Treasure Island Kids Club: prachtige kids
club (4 t/m 10 jaar) in de vorm van piratenschip met zwembad LOGIES • de elegante
en klassieke kamers (met panoramische
ramen) liggen tussen de 33ste en 49ste
verdieping en beschikken over bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon,
flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€),
kluisje; Nespresso®-apparaat en butlerservice • de superior kamers (44-55 m²) hebben stads- of zeezicht • de ruime juniorsuites (58 m²) hebben aparte slaapkamer en
liggen op de hoek met panoramisch zicht
• de Grand Deluxe suites (65 m²) hebben
een ruimere badkamer (met alleenstaand
bad) en daglicht, aparte slaapkamer en
panoramisch zicht

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Emirates Palace

star star star star star • Abu Dhabi
Dit schitterend iconisch hotel ligt in
een prachtig domein van fraaie tuinen
aan een 1,3 km lang privé strand.
Kosten noch moeite werden bespaard
om dit Arabisch geïnspireerd paleis
op de wereldkaart te plaatsen! De
spectaculaire lobby met een 60
meter hoge koepel en het veelvuldige
gebruik van goud, marmer en andere
nobele materialen dragen hier
steevast toe bij. De uitstekende en
ruime keuze aan restaurants, de
prachtige zwembaden en talloze
ontspanningsmogelijkheden zijn
slechts één van de vele troeven
van dit resort, gemanaged door de
exclusieve Mandarin Oriental keten!
Geniet er zeker van dé legendarische
cappuccino afgewerkt met bladgoud!
Familie • Wellness • Tuin • Authentiek
• Butlerservice • Centrale ligging •
Fijnproevers • Mooi strand

LIGGING • aan 1,3 km lang privé zandstrand
• rustige ligging in prachtig domein • ca.
2 km van Marina Mall en Qasr Al Watan
(Presidentieel Paleis) • ca. 37 km van de
luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN •
302 kamers & 92 suites verdeeld over East
en West Wing • gratis wifi in het hele hotel
• rustig en ruim zwembad aan East Wing •
familiaal en ruim zwembad aan West Wing
met lazy river, glijbanen en watervallen
• uitgestrekte tuinen • privé zandstrand •
ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad en het strand • gratis parking • Tegen betaling: • boetieks • kapsalon
• barbier • exclusieve strand cabana’s
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in
restaurant Le Vendôme • 7 à-la-carte restaurants: Martabaan (Indisch), BBQ Al Qasr
(grillspecialiteiten), Cascades (Grieks, aan
het zwembad), Las Brisas (Spaans, aan
het zwembad), Hakkasan (Cantonees),
Mezlai (uniek met lokale keuken), Sayad
(mediterraans) • Le Café (afternoon tea en
de befaamde Palace Cappuccino) • 3 bars:
Breeze Lounge strandbar met snacks,
poolbars en Le Café • roomservice SPORT

EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness (1 in
elke Wing) • tennis (4 courts) • beach volleybal • tafeltennis • voetbal • jogging pad
(6,5 km doorheen het resort) Tegen betaling:
• schitterend Marokkaans geinspireerd
Emirates Palace Spa (1500 m²): traditionele Marokkaanse hammam, stoombad,
ijsgrot, 2 jacuzzi’s, massages en schoonheidsbehandelingen • watersportcentrum
(o.a. waterski, zeilen, windsurfen, wakeboarding) KINDEREN • Gratis: • miniclub (4
t/m 11 jaar) met speeltuin • Lazy river en
glijbanen in zwembad LOGIES • alle ruime
kamers in Arabische Palace stijl beschikken over bad, douche, airconditioning,
telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), iPad
(domotica), kluisje, minibar, 24u butlerservice en balkon of terras • Coral kamers
(55 m²) met stadszicht • Pearl kamers
(55 m²) met tuinzicht • Diamond kamers
(55 m²) met zeezicht • de majestueuze
Khaleej (110 m²) en Khaleej deluxe suites
(165 m²) bieden een aparte slaapkamer,
ruime living en badkamer (met jacuzzi
in Khaleej deluxe suites) en balkon met
zeezicht

Hotelcode: HAUH002
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Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort
star star star star star • Woestijn

Dit schitterende woestijnresort ligt in
de Liwa woestijn, één van de mooiste
en grootste zandwoestijnen ter wereld
en op ongeveer 2u30 rijden van
Abu Dhabi. Het sprookjesachtige en
uitgestrekte hotel laat u kennis maken
met de gastvrijheid en de unieke Spa
waar Anantara voor bekend staat.
Kom tot rust aan het uitgestrekte
zwembad, geniet van de unieke stilte
van de woestijn, trek er op uit tijdens
een 4x4 safari of verras uw geliefde
met een diner onder de sterrenhemel
in dit feeëriek landschap!
Natuurdecor • Panorama • Authentiek •
Excellente service • Privézwembad • Villa
• Moment met twee
Hotelcode: HAUH013

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | ABU DHABI

LIGGING • te midden van de Liwa woestijn
• ca. 190 km van de luchthaven van Abu
Dhabi FACILITEITEN • 206 kamers, suites
en pool villas • gratis wifi in het hele hotel
• prachtig, vernieuwd landschapszwembad
met swim-up bar • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • bibliotheek • business center • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant Al Waha • buffetrestaurant Al
Waha met thema-avonden voor lunch en
diner (volgens bezetting) • 2 à-la-carterestaurants: rooftop lounge restaurant Suhail
(grill), Ghadeer voor lunch (pizza’s) en diner
(lokale en mediterrane specialiteiten) •
swim-up poolbar • Al Liwan lobby lounge
met snacks en afternoon tea • privé diners
in de woestijn mogelijk • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness
• tennis (3 courts) Tegen betaling: • prachtige Anantara Spa: Marokkaanse hamam,
jacuzzi, sauna, ijskamer, massages en
schoonheidsbehandelingen • ruim aanbod
aan woestijnactiviteiten (dune bashing,
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wandelingen, valkenshow, sandboarding,
yoga, kamelentocht) • boogschieten •
mountainbikes • yoga KINDEREN • Gratis: •
miniclub (4 t/m 10 jaar) • tienerclub (11 t/m
17 jaar) LOGIES • alle traditioneel Arabisch
ingerichte kamers beschikken over een
oversized bad, douche, haardroger, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler,
telefoon, wifi (gratis), kluisje, minibar,
Nespresso®-apparaat en balkon of terras •
de Deluxe Garden kamers (45 m²) ligging
op het gelijkvloers met terras en toegang
tot de tuin • de Deluxe Balcony kamers
(45 m²) liggen op de 1ste verdieping met
balkon • de Deluxe Terrace kamers (50 m²)
liggen op de bovenste verdieping en bieden
een heel ruim overdekt terras met salon
en ligstoelen • de 1 slpk Anantara suites
(106 m²) hebben een aparte slaapkamer en
groot tuinterras • de unieke Anantara Pool
villas met 1, 2 of 3 slpk liggen in een apart
gedeelte en bieden veel privacy en een
ruim terras met privé zwembad, buitendouche, living en butlerservice

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa
star star star star star • Woestijn

Dit recente woestijn resort staat
synoniem voor charme, authenticiteit
en unieke woestijnervaring op
slechts 45 minuten van Abu Dhabi.
Het geheel werd gebouwd als een
traditioneel bedouine dorpje in een
tijdloze en smaakvolle inrichting
voorzien van traditionele kunstwerken
en Arabische accessoires en telt
slechts 103 kamers en villa’s. Geniet
aan het infinity zwembad van het
prachtige zicht of van één talloze
woestijnactiviteiten!
Villa • Wellness • Moment met twee •
Kleinschalig • Natuurdecor • Panorama •
Privézwembad
Hotelcode: HAUH014
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LIGGING • in de woestijn • ca. 70 km van
Abu Dhabi Corniche • ca. 53 km van de
luchthaven van Abu Dhabi FACILITEITEN
• 90 kamers en suites & 13 villa’s •
gratis wifi in het hele hotel • heel mooi
infinity zwembad (1000 m²) met zicht
over de woestijn • cabana’s, ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad
• gratis parking RESTAURANTS EN BARS •
ontbijtbuffet in restaurant Bait Al Hanine
• 3 à-la-carte restaurants: Bait Al Hanine
(Libanees), Terra Secca (Italiaans) en Al
Mabeet in het gelijknamige en prachtige
Desert Camp met traditionele keuken en
live entertainment • swim-up poolbar en
restaurant Panache (internationaal) aan
het zwembad • rooftopbar Al Mesayan
(met shisha) • Hayakoom lobby lounge
• destination dining: privé barbecue in
bedouine tent in de woestijn met privé
chef en butler • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • Saray Spa (2
200 m²): sauna, jacuzzi, stoombad, warme
en koude dompelbaden, zoutkamer en
sneeuwgrot (de enige in Abu Dhabi) •
fitness Tegen betaling: • Saray Spa met
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o.m. hamam behandelingen, massages
en schoonheidsbehandelingen • talloze
woestijnactiviteiten:
o.a.
paardrijden,
kamelenrit, valkenshow en exclusieve
watersportactiviteit
‘Desert
Waves’
(surfen in de woestijn) KINDEREN • Gratis:
miniclub (4 t/m 11 jaar) met speeltuin •
kinderbad LOGIES de uiterst stijlvolle
kamers met Arabische en lokale inrichting
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat en balkon of terras • de Superior
kamers (45 m²) hebben zicht op de patio
of resortzicht • Deluxe kamers, Deluxe
zwembadzicht en Deluxe woestijnzicht
(allen 45 m²) • de 1 slpk Classic suites
(95 m²) hebben een ruime living, eetplaats
en ruime badkamer met zicht over het
zwembad en de woestijn • de 2 slpk Deluxe
suites (150 m²) met 2 badkamers bieden
een panoramisch zicht • de 1 slpk Villas
(125 m²) en 2 slpk Villas met woestijnzicht
(230 m²) hebben een volledig ingerichte
keuken, eetgedeelte en ruim terras met
privé zwembad
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OMAN

Musandam

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

Ontdek pure authenticiteit, de historische erfenis van de Arabische cultuur
en de fantastische schoonheid van de natuur in dit fascinerende gastvrije
sultanaat. Niet voor niets wordt Oman wel eens ‘het best bewaarde geheim
van het Midden-Oosten’ genoemd. Het sultanaat is een van de meest onontgonnen landen van Azië en is met zijn meer dan 300 000 km² oppervlakte
het grootste Arabische land na Saoedi-Arabië en Jemen.
MUSANDAM
Oman ligt aan de Indische Oceaan. Uitzondering vormt het Musandam
schiereiland dat aan de Perzische Golf ligt en het gemakkelijkst vanuit
Dubai te bereiken is (ong. 2 uur). Deze spectaculaire regio wordt omwille
van zijn natuurlijke eigenschappen (met zijn 2000 meter hoge bergen) ook
wel de Arabische fjorden genoemd. Een unieke belevenis is het verblijf in
het luxueuze en buitengewone strandresort Six Senses Zighy Bay. Ontdek
er de authentieke vissersdorpen of ga dolfijnen spotten!

GOLF
VAN OMAN
Muscat
Nizwa

Sur

OMAN

Salalah

MUSCAT
In het hoofdstedelijk gebied van Muscat bevinden zich de meest luxueuze
strandhotels, musea (o.m. Bait-al-Zubair, Muscat Gate House Museum,
National Museum), het prachtige Royal Opera House, shopping malls en de
indrukwekkende Sultan Qaboos Grand Moskee. Ten westen van Muscat ligt
het levendige en authentieke Muttrah met zijn beroemde souk, vismarkt,
fort en Corniche.
BERGEN, WOESTIJN & WADI’S
Oman is zeer bergachtig (bijna tot 3000 meter hoog) en uiterst afwisselend.
Ontdek de hoogtepunten van dit schitterende land en geniet van de smaragdgroene wadi’s, de weelderige oases met hun palmbomen en de adembenemende woestijnlandschappen.
•
•
•
•
•
•

Jabal Akhdar: “de groene berg” laat u genieten van spectaculaire
panorama’s en betoverende wadi’s. Een verblijf in één van de luxe
hotels is onvergetelijk!
Nizwa: aan de voet van het Jabal Akhdar gebergte, hoogtepunten
vormen het 17e eeuwse Nizwa Fort en de souk
Wadi Bani Khalid & Wadi Shab: de bekendste wadi‘s met gigantische
kloven met smaragdgroene rivier water
Wahiba Sands: de eindeloze woestijn. Overnachten in het comfortabele Desert Nights Camp is een aanrader!
Sur: charmante badplaats met traditionele dhow scheepswerf
Ras Al Hadd: het schildpaddenparadijs met het Ras Al Jinz Turtle
Reserve

SALALAH
Salalah vormt de voornaamste stad van de groenere Dhofar regio en bevindt
zich in het uiterste zuiden van Oman, op ong. 1u15 vliegen van Muscat.
Het wordt ook wel het groene Oman genoemd dankzij de neerslag tussen
april en juli en de constante temperaturen het hele jaar door van 27-33°.
Trekpleisters zijn o.m. het Museum of the Frankincense Land in Al Baleed
Archeologisch Park (Unesco Werelderfgoed), de Sultan Qaboos Moskee, Al
Husn Paleis en de Haffah Souk.

OMAN
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REISDOCUMENTEN (voor Belgische
onderdanen) Internationaal paspoort
(minstens 6 maanden geldig na retour)
+ e-Visa (online aan te vragen via
https://evisa.rop.gov.om (prijs: 5 OMR
tot 10 dagen, 20 OMR tot 30 dagen)
• WANNEER BEZOEKEN zomer (meioktober) is het heet (maxima van 35° en
meer), tijdens de winter heersen aangename temperaturen (23-28°). In het
zuidelijke Salalah (ook wel het groene
Oman genoemd) valt er voornamelijk
neerslag tussen april en juli en zijn
de temperaturen minder hoog (max.
temp. hele jaar door van 27° tot 33°) •
VLIEGTIJD ca. 8u • TIJDSVERSCHIL
2u later (zomer) / 3u later (winter) •
MUNT Omaanse Rial (OMR): 1 OMR =
+/- € 2,22 • EXTRA INFO Het is raadzaam u in het openbaar met respect
voor de Arabische tradities en gewoontes te kleden. Zonnen in bikini op het
strand of aan het zwembad in het hotel
vormt geen probleem.
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PRIVE RONDREIS OMAN
Dag 1: MUSCAT
Aankomst in Muscat, transfer naar het hotel. Overnachting.
Dag 2: HOOGTEPUNTEN VAN MUSCAT
Bezoek aan Sultan Qaboos Grand Mosque, Royal Opera House, Bait Al
Zubair Museum, Muscat Old Town en Muttrah Souk. Overzicht van Sultan’s
Al Alam Palace en de Al-Mirani en Al-Jalali wachttorens. Sunset Boat Cruise
(± 2 uur, zonder gids) om de kust van Muscat te ontdekken.
Dag 3: KUST, WADI’S & SCHILDPADDEN
Kustrit naar Sur. Stopplaats te Wadi Arbiyeen voor een verkwikkende duik
in Wadi Shab.
Dag 4: WADI BANI KHALID & WAHIBA SANDS
Bezoek aan het vissersdorp Sur met de traditionele dhow schepen en de
dhow fabriek. Fantastische tocht door de Sharqiya rego naar Wadi Bani
Khalid. Afsluiten met de magische Wahiba Sands voor een geanimeerde
avond in een authentiek woestijnkamp.
Dag 5: BERGEN
Tocht naar het dorp Mudayrib, een goed bewaarde honderd jaar oude
nederzetting. Verder naar Nizwa voor een bezoek aan de souk en het fort.
Afsluiten met Birkat Al Mauz, een verlaten dorp aan de voet van de berg,
omringd door plantages met een oorspronkelijk aflaj irrigatiesysteem
(Unesco Werelderfgoed).
Dag 6: FORTEN & THE GRAND CANYON
Beginnen met een bezoek aan het 17de eeuse Jabreen Fort en het historische Fort Bahla (Unesco Werelderfgoed). Tocht naar Al Hamra, een gerestaureerd dorp die een beeld geven van hoe het er vroeger aan toe was.
Afsluiten met een rit naar Jebel Shams via het dorpje Ghul bekend om de
groene terrassen met granaatappels en ander fruit. Prachtige panorama’s
in de Omani Grand Canyon.
Dag 7: WADI BAN AWF - MUSCAT
Terug naar Muscat via het charmante doprje Bilad Sayt en een spannende
off-roud rit door Wadi Bani Awf met een bezoek aan de warmwaterbronnen
van Nakhl en het 350 jaar oude fort.
Dag 8: MUSCAT
Vertrek uit Muscat of verlenging.

Inbegrepen: Ontvangst op de luchthaven en transfer naar het hotel, handling fee, 7 nachten hotelaccommodatie in 2 persk. (K+O of halfpension) in
vermelde hotels (zie website), 5 dagen (dag 3 t/m 7) transport per 4x4 met
een Engelstalige chauffeur/gids, alle hierboven vermelde excursies en toegangsgelden (1/2 dag Muscat City Tour met Engelse chauffeur/ gids (pickup en drop-off aan het hotel), Sunset Dhow Cruise (pick-up en drop-off aan
het hotel), Turtle Watching Ticket, Nizwa Fort Entrance Ticket, Bait Al Safah
Entrance Ticket), vertrektransfer luchthaven Meer info op onze website.
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Six Senses Zighy Bay
star star star star star • Zighy Bay

Dit unieke villaresort is gebouwd op
het noordelijk gelegen schiereiland
Musandam en ligt aan een prachtige
baai dat gedomineerd wordt door het
imposante gebergte. Naar Six Senses
traditie ging er veel aandacht naar
duurzaamheid en de inrichting in
harmonie met de omgeving door het
veelvuldig gebruik van natuursteen,
hout en riet als knipoog naar de lokale
tradities en cultuur. De uiterst ruime
villa’s met privé zwembad liggen langs
het 1,6 km lange zandstrand en bieden
alle comfort en veel privacy. Geniet
in één van de talrijke restaurants
van kraakverse producten van eigen
bodem en van een uniek diner in het
restaurant Sense on The Edge op
maar liefst 300 m hoogte!
Authentiek • Excellente service •
Fijnproevers • Moment met twee •
Panorama • Wellness • Watersport
Hotelcode: HMCT004

OMAN | MUSANDAM

LIGGING • in de prachtige baai van Zighy
Bay aan privé zandstrand • omgeven door
het majestueuze Hajar gebergte • op het
schiereiland van Musandam • te bereiken via de luchthaven van Dubai (ca. 2u
transfer) FACILITEITEN • 82 villa’s • gratis
wifi in het hele resort • 2 mooie en ruime
zwembaden (waarvan 1 zoutwater) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • bibliotheek
met business center • eigen boerderij en
organische tuin • cinema under the stars
(2x per week) • Tegen betaling: • souk boetiek
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
in restaurant Spice Market • 3 à-la-carte
restaurants: Spice Market (tradtioneel
en bbq), Summer House (internationaal)
en het bekroonde en unieke restaurant
Sense On The Edge op bijna 300 m hoogte
met fantastisch uitzicht • Zighy Bar (met
tapas), Mezzeria (Italiaans & Grieks) aan
het zwembad, Shua Shack in bedouinestijl
met organische salades en lichte maaltijden • destination dining • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness •
tennis (1 court) • boogschieten • tafelfennis
• fietsen Tegen betaling: • unieke Six Senses
Spa met 2 traditionele hamams, stoombad, sauna, ijsgrot, diverse massages
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en schoonheidsbehandelingen • yoga •
watersportcentrum (o.a. duiken, kajakken)
• paragliding • dhow cruises, sunset cruises KINDEREN • Gratis: • Chaica’s Club (4
t/m 10 jaar) • Al Feetean: teensclub (11 t/m
17 jaar) • speeltuin LOGIES • alle ruime,
prachtige en met authentieke natuursteen
ingerichte villa’s hebben een prachtige
badkamer (bad, douche), haardroger, airconditioning, wijnfrigo, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), dvd-speler, minibar
(€), kluisje, Nespresso®-apparaat en ruim
terras met privé zwembad, buitendouche
en ligstoelen • Pool Villas (82 m²) op de
2de en 3de lijn en Pool Villas Beachfront
(82 m²) met directe toegang tot het strand
• Pool Villa Suites (126 m²) op de 3de lijn
en Pool Villa Suite Beachfront (126 m²)
met directe toegang tot het strand, beiden
met aparte living en 2 buitendouches • 2
slpk Duplex Pool Villas (161 m²) op de 2de
lijn met slaapkamer op het gelijkvloers en
slaapkamer met living en balkon op de
eerste verdieping • 2 slpk Duplex Pool Villa
Suites (218 m²) op de 2de lijn met ruime
aparte living op het gelijkvloers , eveneens
mogelijk als Beachfront met directe toegang tot het strand • eveneens unieke en
riante 3 en 4 slpk beachfront villa’s
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

The Chedi Muscat
star star star star star • Muscat

Welkom in ongetwijfeld het mooiste
resort van Oman! Het minimalistische
en tijdloze design met witte en rechte
lijnen worden extra geaccentueerd
door de vele Arabische accenten en
talloze waterpartijen in de schitterend
onderhouden palmentuin. Het telt 3
zwembaden waaronder de unieke en
schitterende The Long Pool van maar
liefst 103 m, hét langste zwembad
uit de regio. De uiterst persoonlijke
service en uitstekende keuken maken
het plaatje compleet! De Club kamers
zijn een echte aanrader en bieden
toegang tot de exclusieve The Club
lounge en tal van extra privileges (o.a.
transfers, minibar en wasserij service).
Moment met twee • Fijnproevers •
Design • Excellente service •
Wellness • Tuin
Hotelcode: HMCT003
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LIGGING • direct aan het privé zandstrand
• ca. 6 km van de Sultan Qaboos Grand
Moskee • ca. 10 km van de Royal Opera
House Muscat • ca. 15 km van de luchthaven van Muscat FACILITEITEN • 158
kamers en suites • gratis wifi in het hele
hotel • 3 zwembaden: The Long Pool (103
m lang) (adults only), The Chedi Pool (aan
het strand, adults only) en The Serai Pool
(aan de Serai Wing, voor families) • privé
zandstrand (370 m lang) • schitterende
tuinen • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand •
exclusieve en mooie The Club Lounge (voor
Club gasten) met high tea (15:00-17:00) en
happy hour met hapjes (18:00-19:30), extra
privilèges zoals gratis luchthaventransfers H/T, minibar (eveneens alcoholische
dranken) en wasserijservice (max 15 stuks,
geen droogkuis) • gratis parking • Tegen
betaling:
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in het elegante The Restaurant
• 4 à-la-carte restaurants: The Restaurant
(internationaal) en de seizoensgebonden
restaurants The Beach Restaurant (zeevruchten), The Arabian Courtyard (MiddenOosten), Japanse en Aziatische specialiteiten (‘s avonds aan Long Pool, adults
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only) • The Lobby Lounge (met patisserie)
• poolbar en lichte maaltijden (lunch) aan
de drie zwembaden • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • prachtige
Health Club (700 m²): fitness, sauna en
stoombad • tennis (2 courts) Tegen betaling:
• schitterende Spa met diverse massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: 18 holes Al Mouj Golf (ca. 10 km)
LOGIES • de prachtige en tijdloze kamers
met Arabische accenten beschikken over
douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar
(gratis water en soft drinks, dagelijks aangevuld), kluisje en Nespresso®-apparaat •
Serai Wing met Serai kamers (33 m²) met
bergzicht, Serai Sea View kamers (33 m²)
met zeezicht en Serai Terrace kamers
(33 m²) met terras en tuinzicht • Chedi
Wing met Deluxe en Deluxe Club kamers
(39 m²) met iets ruimere badkamer en
berg-of tuinzicht en Deluxe Club Terrace
kamers (39 m²) met terras • prachtige
Chedi Club Suites (67 m²) gelegen in clusters (van 1 verdieping) in de prachtige tuin
met fantastische badkamer (douche, groot
verzonken bad), aparte slaapkamer, ruime
living en terras

OMAN | MUSCAT

Kempinski Muscat
star star star star star • Muscat

Kempinski Hotel Muscat is een
ongeëvenaard luxe hotel aan een
mooi 2 km lang strand en ingericht in
een hedendaagse stijl met Arabische
toetsen. Het maakt deel uit van de
exclusieve residentiële wijk Al Mouj
met op wandelafstand de aangename
promenade met jachthaven en talloze
shops en restaurants. De prestigieuze
18-holes golfbaan Al Mouj bevindt
zich tevens vlakbij. Voorts biedt het
elegante hotel een mooi aanbod
uitstekende restaurants en ruime
kamers.
Centrale ligging • Mooi strand • Wellness
• Golf
Hotelcode: HMCT006

OMAN | MUSCAT

LIGGING • gelegen aan het strand • op wandelafstand van Al Mouj promenade, restaurants en cafés • ca. 33 km van Muttrah
souk • ca. 16 km van de Sultan Qaboos
Grand Moskee • ca. 9 km van de luchthaven
van Muscat FACILITEITEN • 310 kamers en
suites • gratis wifi in het hele hotel • aan
mooi uitgestrekt 2 km lang zandstrand • 2
zwembaden (waarvan 1 adults only) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • Executive
Lounge (voor Club gasten): o.a. koffie, thee,
snacks en happy hour • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunchen dinerbuffet in het mooie en uitstekende
restaurant The Kitchen • 4 à-la-carte restaurants: Bukhara (Indisch), Soi Soi (Thai
streetfood), trendy Zale Beach Club &
Lounge (internationaal) en Countdown
Sports Lounge • Amwaj Lounge (met afternoon tea en snacks) en prachtige Café One
(snacks en patisserie) • poolbar, Boulevard
Tea House (naar Indische traditie), 1897
Cigar Lounge & Bar • roomservice SPORT

68

EN ONTSPANNING • Gratis: • Health Club:
fitness, sauna en stoombad • tennis (1
court) (1u inbegrepen) • kajakken en standup paddle (30 min inbegrepen) • volleybal
Tegen betaling: • Kempinski the Spa: massages en schoonheidsbehandelingen • bowling • watersporten (waterski, banana, zeilen) • omgeving: 18 holes Al Mouj Golf (op
7 km) KINDEREN • Gratis: • kinderbad • Kids
Club (4 t/m 11 jaar) met uitgebreid activiteitenprogramma LOGIES • alle ruime kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat en balkon of terras • Superior
kamers (45 m²) met landzicht (geen balkon
of terras) • Deluxe kamers (45 m²) mogelijk met resort- of zeezicht • Executive
kamers (45 m²) hoekkamers met tuin- en
zeezicht en toegang tot de Club Lounge •
Grand Deluxe kamers (49 m²) mogelijk met
resort- of zeezicht • Juniorsuites (62 m²)
met ruime, halfopen zithoek en toegang
tot de Club Lounge
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Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton Hotel
star star star star star • Muscat

Dit exclusieve en sprookjesachtige
hotel werd oorspronkelijk gebouwd
als paleis voor de Sultan van Oman
en ligt op een unieke locatie: aan een
lange baai en in een uitgestrekte en
schitterende palmentuin, omgeven
door het ruige gebergte! Het hotel
van de gerenommeerde Ritz-Carlton
keten onderging een uiterst geslaagde
renovatie zonder afbreuk te doen
aan het traditioneel Omaanse en
Arabische karakter. De imposante en
majestueuze 38 m hoge lobby zorgt
alvast voor een koninklijke ontvangst!
Kinderen zijn hier eveneens koning
te rijk en kunnen zich uitleven in
het familiaal zwembad met talloze
glijbanen en speeltuinen!
Authentiek • Familie • Moment met twee
• Mooi strand • Tuin • Wellness
Hotelcode: HMCT005
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LIGGING • rustig gelegen • gelegen aan een
prachtige baai en privé zandstrand • gratis
shuttle naar Muttrah Souk (1x daags, niet
tijdens de zomer) • ca. 12 km van het centrum en Muttrah Corniche • ca. 40 km van
de luchthaven van Muscat FACILITEITEN
• 250 kamers en suites • gratis wifi in het
hele hotel • privé zandstrand (1 km lang) •
schitterende en uitgestrekte palmentuin •
50 m lang infinity zwembad en 4 lagune
zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet in het mooie
restaurant Al Khiran Kitchen • 3 à-la-carte
restaurant: Beach Pavilion Bar & Grill (zeevruchten & grill), China Mood (Chinees) en
Turkuaz (Turks) • BLU Bar aan het zwembad
met lichte maaltijden en snacks • Atrium
Lounge in de majestueuze lobby (met
afternoon tea) en Al Maha Jazz Lounge bar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: • fitness met sauna en hamam •
snorkelen • kajakken Tegen betaling: • schitterende en apart gelegen Six Senses
Spa (3065 m²) op 3 verdiepingen: sauna,
stoombad, ijsfontein, juice bar, massages
en schoonheidsbehandelingen • watersporten (o.a. zeilen, catamaran) • tennis
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(4 courts) KINDEREN • Gratis: • Family Aqua
Land met piratenboot met zwembad en
glijbaan, zipline en (water)speeltuin • Ritz
Kids Club (5 t/m 11 jaar) met activiteitenprogramma LOGIES • de uiterst smaakvol
en vernieuwde kamers kamers bevinden
zich in het majestueuze hoofdgebouw
(klassiekere stijl) of in één van de zijvleugels (modernere stijl) en beschikken over
bad, douche, haardroger, airconditioning,
telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®-apparaat en
balkon of terras • Deluxe Mountain View
kamers (40 m²) op de 5de en 6de verdieping met zicht over het Hadjar gebergte
en Deluxe Sea View kamers (40 m²) op de
2-5de verdieping, beiden gelegen in het
hoofdgebouw • Deluxe Pool View kamers
(40 m²) en Juniorsuites (60 m²) hebben balkon en zicht over de tuinen en de
lagune, Lagoon kamers (40 m²) met ruim
terras en directe toegang tot het lagune
zwembad, allen gelegen in de zijvleugels • Executive Mountain View Suites en
Executive Sea View Suites (80 m²) met
aparte slaapkamer, living en ruime badkamer en balkon met prachtig zicht, beiden
gelegen op de hoogste verdiepingen van
het hoofdgebouw
OMAN | MUSCAT

Shangri-La Barr Al Jissah, Muscat
star star star star star • Al Jissah Bay

Het ruime resort bestaat uit twee
gedeeltes: Al Waha en Al Bandar
en ligt aan het mooie zandstrand
van de idyllische baai te midden
van prachtig aangelegde tuinen.
Al Waha is ongetwijfeld het meest
kindvriendelijke en biedt talloze
faciliteiten aan. Het Arabisch
geïnspireerder Al Bandar gedeelte ligt
centraal binnen het resort en biedt
ruimere kamers aan. Kinderen en
tieners kunnen zich uitleven in de Cool
Zone Kids Club en Adventure Zone
terwijl volwassen kunnen herbronnen
in de prachtige CHI Spa. Dé attractie
bij uitstek is ongetwijfeld de lange
Lazy River die de twee gedeeltes met
elkaar verbindt!
Familie • Mooi strand • Watersport • Tuin
• Wellness
Hotelcode: HMCT008/010

OMAN | MUSCAT

LIGGING • gelegen aan een prachtige baai
met lang privé zandstrand • ca. 18 km van
Muttrah Souk (gratis shuttle) • ca. 37 km
van de Sultan Qaboos Grand Moskee •
ca. 46 km van de luchthaven van Muscat
FACILITEITEN • 262 kamers en suites (Al
Waha), 198 kamers en suites (Al Bandar)
• gratis wifi in het hele resort • aan privé
zandstrand (600 m lang) • mooie landschapzwembaden • unieke 500 m lange
lazy river tussen beide gedeeltes • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • marina •
gratis parking • Tegen betaling: • traditioneel
Omaans dorp met shops en Al Mazaar
Souk met bar, restaurant, shops en entertainment RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant Samba (Al Waha)
en Al Tanoor (Al Bandar) • lunch- en dinerbuffet in restaurant Samba en Al Tanoor
(of à la carte volgens bezetting) • 4 à la
carte restaurants: Bait Al Bahr (zeevruchten), Capri Court (innovatieve Italiaanse
keuken), Tapas & Sablah (tapas en paella)
en Chow Me (Zuid-Oost Aziatisch) • Surf
Café en Assira Pool Bar (met lichte maaltijden en snacks), Circles Pool Bar (pizzeria
en snacks) • Lobby Lounge (in elke lobby,
met snacks), Piano Lounge, Mokha Café
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(koffiespecialiteiten) • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis
(4 courts) • minigolf • kajakken • snorkelen
Tegen betaling: • grote CHI, The Spa: vitaly
pool, stoombad, ijsfontein, experience
douches, massages en schoonheidsbehandelingen • watersporten (o.a. flyboarding, stand-up paddle, wakeboarding,
waterski, windsurfen) • duikcentrum (PADI
& SSI) KINDEREN • Gratis: • 2 kinderbaden,
waterspeeltuin, lazy river • Adventure
Zone met video games, speeltuin • Cool
Zone miniclub (4 t/m 8 jaar, 09:00-21:00)
en Adventure Zone (games en entertainment, 11:00-20:00) LOGIES • alle kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv,
wifi (gratis), minibar (€), kluisje en balkon
of terras • Al Waha: Superior kamers met
tuin- en zwembadzicht, Superior Sea View
kamers (32 m²) en ruimere Executive Sea
View kamers (45 m²) met zeezicht • Family
kamers (64 m²) bestaande uit 2 connecting
kamers (met twin beds, Playstation en
dvd-speler in de kamer van de kinderen)
• Al Bandar: Deluxe kamers met tuin- en
zwembadzicht , Deluxe Terrace kamers op
het gelijkvloers met ruim terras en Deluxe
Sea View kamers (38 m²) met zeezicht
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Shangri-La Al Husn, Muscat
star star star star star • Al Jissah Bay

Dit elegant en exclusieve hotel
maakt deel uit van het Barr Al Jissah
Resort en is enkel voorbehouden voor
volwassenen (vanaf 16 jaar). Het Al
Husn gedeelte, kasteel in Arabisch,
werd ingericht naar traditionele
Omaanse traditie. U geniet hier van
een uiterst gepersonaliseerde service
en van een dagelijkse gratis afternoon
tea en pre-diner cocktails op de
centrale binnenplaats, geïnspireerd
op het Alhambra. U kan tot rust komen
aan het exclusieve privé strand in een
aparte baai of aan het mooie infinity
zwembad met eindeloos zeezicht.

LIGGING • gelegen aan een prachtige
baai met privé zandstrand • ca. 18 km van
Muttrah Souk • ca. 37 km van de Sultan
Qaboos Grand Moskee • ca. 46 km van
de luchthaven van Muscat FACILITEITEN
• 180 kamers en suites • gratis wifi in
het hele hotel • privé strand in prachtige baai • infinity zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad en het strand • bibliotheek • toegang
tot alle faciliteiten en restaurants van
Al Waha en Al Bandar • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant Sultanah • 3 à-la-carte
restaurants: Sultanah (moderne Spaanse
keuken en mediterraans), Shahrazad
(Arabisch) en Mahhara Beach Restaurant
(grill en zeevruchten) • Al Muheet Pool

Bar & Restaurant met lichte maaltijden •
Silver Cigar lounge • roomservice SPORT
EN ONTSPANNING • Gratis: • fitness Tegen
betaling: • Hareer Spa (by L’Occitane):
massages en schoonheidsbehandelingen • watersporten (snorkelen, kajakken,
paddle-board) LOGIES • alle uiterst stijlvolle en ruime kamers beschikken over
bad, douche, haardroger, airconditioning,
telefoon, flatscreen tv, wifi (gratis), minibar (gratis softdrinks, dagelijks aangevuld), kluisje, Nespresso®-apparaat en
balkon of terras • Deluxe kamers (48 m²)
met zicht op het zwembad of de patio en
Deluxe Sea View kamers (48 m²) met zeezicht • 1 slpk Al Husn Suites (96 m²) met
ruime living, aparte slaapkamer en mooi
zeezicht

Adults only • Excellente service •
Kleinschalig • Moment met twee • Mooi
strand • Wellness
Hotelcode: HMCT007

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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Jumeirah Muscat Bay
star star star star star • Al Jissah Bay

Welkom in de nieuwste aanwinst en
het eerste resort van de Jumeirah
keten in Oman! Het langverwachte
Jumeirah Muscat Bay ligt in de
prachtige baai van Bandar Al
Jissah en wordt omgeven door het
majestueuze Al Hajar gebergte. Het
is een echte oase van rust waar u
kan ontspannen aan één van de
zwembaden of aan het mooie privé
zandstrand. Tot rust komt u eveneens
in de gerenommeerde Talise Spa of de
exclusieve ‘Pedi:Mani:Cure Studio van
Bastien Gonzalez. Het neusje van de
zalm zijn ongetwijfeld de exclusieve
Summerhouses aan een aparte privé
baai.
Butlerservice • Droomstrand • Moment
met twee • Tuin • Villa • Watersport
Wellness • Familie
Hotelcode: HMCT009

OMAN | MUSCAT

LIGGING aan prachtige baai met privé
zandstrand • ca. 17 km van Muttrah • ca. 32
km van de Sultan Qaboos Grand Moskee •
ca. 44 km van de luchthaven van Muscat
FACILITEITEN • 196 kamers en suites • 5
Summerhouses, elk met een eigen privé
zwembad en butlerservice, aan een privé
strand • gratis wifi in het hele resort • 2
zwembaden (1 adults only) • mooi privé
zandstrand • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• Premium Leisure Club Lounge (voor Club
gasten): o.a. continentaal ontbijt, afternoon tea en happy hour • gratis parking
RESTAURANTS EN BARS ontbijt- en
dinerbuffet in restaurant Peridot • 2 à-lacarte restaurants: Zuka (aan het zwembad)
en signature restaurant Rockfish (zeevruchten met Italiaanse twist) • Aziatisch
geïnspireerde Anzo cocktailbar • Tarini
Lounge met koffie- en theespecialiteiten,
patisserie en à la carte mogelijkheden •
roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• Gratis: fitness • tennis (1 court) • sauna,
hammam, stoombad Tegen betaling: • prachtige Talise Spa (1200 m²): massages en
schoonheidsbehandelingen • pedicure en
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manicure (by Bastien Gonzalez) • duiken watersportcentrum KINDEREN • Gratis:
kinderbad • miniclub (3 t/m 11 jaar) • teens
club (12 t/m 17 jaar) LOGIES • alle hedendaagse kamers beschikken over een bad,
douche, haardroger, airconditioning, wifi
(gratis), Nespresso®-apparaat, flatscreentv, kluisje, telefoon, minibar (€), balkon
of terras (vanaf Premium Ocean kamers)
en zeezicht • Deluxe Ocean kamers (4649 m²) met zeezicht • Premium Ocean
kamers (44-54 m²) met balkon en zeezicht
• Club Ocean kamers (46-56 m²) met balkon en zeezicht en toegang tot de Club
Lounge • Junior 1 slpk Suites (97 m²) en
Family 1 slpk Suites (98-102 m²) met living
en aparte slaapkamer, balkon met zeezicht
• 5 exclusieve Summerhouses (met butlerservice): elke Summerhouse bestaat uit
één 2 slpk Summerhouse + Pool (96 m²)
op het gelijkvloers met privé zwembad
en één 2 slpk Summerhouse (96 m²) op
de eerste verdieping, tevens boekbaar
als 4 slpk Summerhouse + Pool (192 m²) •
exclusieve Sanctuary Villa (1 200 m²) met
privé zwembad, jacuzzi, privé fitness en
butlerservice

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort
star star star star star • Jabal Akhdar

Anantara Al Jabal Al Akhdar ligt op
een unieke locatie, op maar liefst
2000 m hoogte, aan de rand van het
Saiq-plateau. Het doet denken aan
een elegante Arabische vesting en
volledig geïntegreerd in de natuur,
waarbij de muren zijn opgetrokken uit
stenen afkomstig uit de bergachtige
omgeving. Dit hotel is een paradijs
voor avontuurlijke reizigers op zoek
naar sensaties tijdens één van de
talloze trektochten maar eveneens
voor wie tot rust wilt komen en wilt
genieten van het adembenemende
zicht aan het infinity zwembad.
Uiteraard kan u daarvoor ook terecht
in de gereputeerde Anantara Spa!
Kortom, genieten op hoog niveau
heet zoiets.

LIGGING • gelegen in het Jabal Akhdar
gebergte, op 2000 m hoogte • ca. 150 km
van de luchthaven van Muscat (ca. 2u,
enkel met 4x4 toegankelijk) FACILITEITEN
• 82 kamers en 33 villa’s • gratis wifi in het
hele hotel • prachtig infinity zwembad •
ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • bibliotheek met business
center • gratis parking RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet in restaurant Al
Maisan • 3 à-la-carte restaurants: Al Maisan
(internationaal), het intieme Al Qalaa
(Midden-Oosters) en Bella Vista (Italiaans
en mediterraans) • Al Baha deli café (met
afternoon tea en lichte maaltijden) • prachtige Al Burj bar • Dining by Design • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • Gratis: •
prachtige Anantara Spa: stoombad, sauna
en experience douches • fitness • tennis (1
court) • yoga • boogschieten Tegen betaling: •
prachtige Anantara Spa: ruime keuze aan
behandelingen in de traditionele hamam,
massages en schoonheidsbehandelingen

• cinema onder de sterren • Via Ferrata,
zip lin • trek- en wandeltochten, tochten
per mountainbike KINDEREN • Gratis: • kinderbad • Asfour Kidsclub (4 t/m 11 jaar) •
Jabal Teensclub (12 t/m 17 jaar) LOGIES •
de klassiek hedendaags ingerichte kamers
beschikken over bad, douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat en balkon of terras • de Premier
Canyon View kamers (60 m²) liggen op het
gelijkvloers en Deluxe Canyon View kamers
(60 m²) op de 1ste verdieping • de schitterende villa’s hebben een living, aparte
slaapkamer(s), prachtige badkamer(s) en
een ruim terras met privé zwembad • de
1 en 2 slpk Garden Pool Villas en de losstaande 1 slpk en 2 slpk Deluxe Garden
Pool Villas (178 & 309 m²) zijn ommuurd en
de 1 slpk Cliff Pool Villas (188 m²) hebben
een privé infinity zwembad met prachtig
zicht over de ravijn

Panorama • Natuurdecor • Wellness •
Privézwembad • Familie •
Moment met twee • Villa
Hotelcode: HMCT001

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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Alila Jabal Akhdar

Alila Hinu Bay

star star star star star • Jabal Akhdar

star star star star star • Salalah

Dit unieke en kleinschalige hotel van de Alila keten ligt 2000
meter verheven boven de zeespiegel, aan de rand van een ravijn
in het machtige Al Hajar gebergte. Het ligt op ongeveer 2u30 van
Muscat en is enkel per 4x4 toegankelijk.

Dit prachtige resort en nieuwste aanwinst van de Alila keten, ligt
in een 45 ha groot domein aan een mooie baai en privé zandstrand. Traditiegetrouw staat ook dit ecologisch Alila hotel voor
een eigentijdse en minimalistische inrichting, ditmaal in harmonie met de Omaanse cultuur dankzij het veelvuldig gebruik van
natuurlijke materialen. Meubels en kunstwerken werden volledig
herontworpen om de inrichting te versterken en het mooie landschap met de falaj waterpartijen creëren een gevoel van rust en
traditionele luxe.

De architectuur is bijzonder: het minimalistische ontwerp werd
perfect geïntegreerd in het unieke natuurlijke landschap en met
veel belang voor duurzaamheid. Hét ideale adres voor avontuurlijke reizigers of voor wie gewoon wil genieten van de stilte en de
rust aan het idyllische infinity zwembad.

Het uitgestrekte hotel telt slechts 96 kamers en 16 villa’s. Ook
hier zijn de kamers heel riant ingericht (min. 60 m²) en het neusje
van de zalm zijn ongetwijfeld de fantastische 1 slpk villa’s met
privé zwembad met eindeloos zicht!

De 84 prachtige, riante en authentiek ingerichte suites (min.
52 m²) bevinden zich in het hoofdgebouw of in één van de kleine
clusters (van 1 verdieping) en bieden een indrukwekkend zicht op
het gebergte en de ravijn. In het uitstekende restaurant Juniper
geniet u van een voortreffelijke keuken, zelfs het ontbijt is à-lacarte. Kortom, een uniek hotel op een al even unieke locatie!

Geniet van de uitstekende keuken (in de twee à-la-carte restaurants) met focus op lokale keuken en producten uit eigen tuin
en ontdek de natuurpracht van de Dhofar regio met de groene
valleien en wondermooie wadi’s.

Panorama • Natuurdecor • Wellness • Excellente service •
Moment met twee • Design • Kleinschalig

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

Hotelcode: HMCT002

Hotelcode: HSLL001

OMAN
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Al Baleed Resort Salalah By Anantara
star star star star star • Salalah

Welkom in Salalah, de bakermat van
de wierook, gelegen aan de zuidkust
van Oman op 90 minuten vliegen
van Muscat. Hier vindt u ongetwijfeld
dé mooiste stranden van Oman! Het
prachtige parelwitte zandstrand van
het luxueuze Al Baleed Resort grenst
aan het door Unesco bekroonde
Al Baleed Archeologische Park.
De tropische tuinen, weelderige
waterpartijen en vele palmbomen
zorgen voor de ultieme rust. De
ruime poolvilla’s bieden veel privacy
en werden met veel oog voor
detail ingericht. De gastvrije en
gepersonaliseerde service, eigen aan
Anantara is ongekend! Het resort
vormt tevens de ideale vertrekbasis
om Dhofar en de vele culturele
schatten te ontdekken.
Droomstrand • Fijnproevers • Moment
met twee • Privézwembad • Familie •
Wellness • Villa • Tuin

LIGGING • aan prachtig kilometers
lang zandstrand • ca. 20 km van de
luchthaven van Salalah • naast het Al
Baleed Archeologisch Park (UNESCO)
FACILITEITEN • 40 kamers en 96 villa’s •
gratis wifi in het hele hotel • schitterend
en groot infinity zwembad • privé zandstrand (250 m lang) • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan
het strand • bibliotheek met business
center • gratis parking RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant Sakalan
• 3 à-la-carte restaurants: Sakalan (internationaal, menu of thema buffet), Al Mina
(mediterraans) en het intieme en uitstekende Mekong (Aziatisch) • Al Mina poolbar
• Dining by Design • Thaise en Arabische
kooklessen (€) • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • Gratis: • fitness • tennis (1
court) • volleybal • tafeltennis • beachvolleybal Tegen betaling: • prachtige Anantara
Spa: Marokkaanse hammam met rasul
behandelingen, stoombad, (Ayurveda)
massages en schoonheidsbehandelingen
• cinema onder de sterren • watersporten

(o.a. duiken, snorkelen, stand-up paddle),
vissen en boottrips KINDEREN • Gratis: •
kinderbad • Albahhara Kidsclub (4 t/m 11
jaar) • Alshirae Teensclub (12 t/m 17 jaar)
LOGIES • alle 40 ruime kamers beschikken over bad, douche, haardroger, airconditioning, telefoon, flatscreen tv, wifi
(gratis), minibar (€), kluisje, Nespresso®apparaat en balkon of terras • de Deluxe
kamers (91 m²) liggen op de begane grond
en hebben een groot terras met tuinzicht
en de Premier kamers (53 m²) liggen in
het hoofdgebouw met balkon en zeezicht
• de 96 schitterende villa’s (waarvan 88
met privé zwembad) bieden veel privacy
en liggen verspreid in het domein en hebben een villa host, ruime living, prachtige
badkamer, aparte slaapkamer en groots
terras • 1 slpk villa’s (176 m²) met tuinzicht,
lagunezicht of directe toegang tot het
strand, met of zonder privé zwembad • 2
slpk villa’s (240 m²) met 2 badkamers, 2
slaapkamers (1 king en 1 twin kamer), ruime
living en groot terras met privé zwembad
en tuinzicht

Hotelcode: HSLL002
THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL
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ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN (1/2/18)
Meer info vindt u via www.pegase.be
en www.exclusivedestinations.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN (1/2/18)
Meer info vindt u via www.pegase.be en
www.exclusivedestinations.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

EN BELANGRIJKE EXTRA INFORMATIE VOOR
BOEKINGEN GEMAAKT VANAF 20/08/2021
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 de Pegase Travel 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
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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.
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
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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.
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.
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.
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
01/04/2021. 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
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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 verzekeringen moeten volledig bij de boeking
worden betaald.
Het saldo dient uiterlijk 42 dagen vóór afreis te
worden betaald.
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.
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.
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 de Pegase 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
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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
o van de 30ste t.e.m. de 10de dag: € 70 per
persoon
o van de 9de t.e.m. de dag van vertrek: € 100
per persoon
• Kosten bij wijziging van vertrek en/of
retourdatum, hotel of bestemming:
o tot en met 61 dagen voor vertrek: 15 % van
de reissom per persoon
o van de 60ste t.e.m. de 43ste dag: 30 % van
de reissom per persoon
o van de 42ste t.e.m. de 31ste dag: 50 % van
de reissom per persoon
o van de 30ste t.e.m. de 10de dag: 75 % van
de reissom per persoon
o van de 9de t.e.m. de dag van vertrek: 100 %
van de reissom per persoon.
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 10de dag: 75 % van de
reissom per persoon
• van de 9de t.e.m. de dag van vertrek: 100 %
van de reissom per persoon
Opmerking: indien de hotelier, oa. voor
reservaties tijdens piekperiodes, hogere
kosten oplegt dan hierboven vermeld worden
die hogere kosten aangerekend. Hierover
zal de reiziger precontractueel en/of bij
reservatie worden ingelicht.
b) Pakketreizen (vlucht + hotel) of enkel vlucht:
zelfde verbrekingsvoorwaarden als bij reizen
waar enkel een hotel geboekt wordt, en
daarnaast wordt ook 100% van de vluchtprijs
doorgerekend. Deze kosten worden ons door de
betrokken luchtvaartmaatschappij opgelegd.
c) In afwijking van het voorgaande, is er voor nietbetalende kinderen tot 2 jaar een vergoeding
van € 12,50 verschuldigd. Deze vergoeding
is niet verschuldigd indien er samen met
betalende reiziger uit dezelfde boeking wordt
geannuleerd.
d) Extra’s: bij annulering van extra’s (huurwagen,
wellnessarrangement, green fees, concerten,
e.d.m.) is steeds de totale kost van de extra
diensten verschuldigd.
e) Annuleringsverzekering: de premie wordt steeds
100% in rekening gebracht
f) Dossierkost: steeds 100% in rekening gebracht.
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.
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.
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 nemen
aan een activiteit of ermee door te gaan, moet u dit
onmiddellijk meedelen aan een instructeur.
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.
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 Pegase Travel 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.
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.
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VARIA
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.
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.
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.
Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden
indien de passagier voordat hij aan boord is
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gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en
een aanvullende vergoeding heeft betaald.
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.
4. Bescherming van persoonsgegevens
Pegase Travel is verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens die u in
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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
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 Pegase 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.vvr.be.
Aanbod onder voorbehoud van bevestiging.
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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 www.pegase.be en
www.exclusivedestinations.be

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 www.pegase.be en
www.exclusivedestinations.be

LABELS

DROOMSTRAND

PANORAMA

ADULTS ONLY

EXCELLENTE SERVICE

PRIVÉZWEMBAD

ALL INCLUSIVE

FAMILIE

ROOFTOPBAR

AUTHENTIEK

FIJNPROEVERS

STERRENCHEF

BUITEN ETEN

GOLF

TENNIS

BUTLERSERVICE

HONEYMOON

TRENDY

CENTRALE LIGGING

KLEINSCHALIG

TUIN

CITY

MOMENT MET TWEE

VILLA

CULTUUR

MOOI STRAND

WATERSPORT

DESIGN

NATUURDECOR

WELLNESS

Quality time onder volwassenen. In een Adults
Only-hotel geldt een minimumleeftijd, zodat u er
ongestoord en in alle rust kunt genieten.

Dankzij een all-inclusiveformule bent u zeker van
uw uitgaven en kunnen u en uw kinderen met volle
teugen genieten van alles wat het hotel speciaal
maakt.

Een hotel met een ziel gevestigd in een voormalig
paleis, een pand van voorname kooplieden of dat
deel uitmaakt van het cultureel erfgoed van de
regio.

Een hotel met een voldoende groot terras
waardoor u de mogelijkheid heeft om buiten te
proeven van de plaatselijke gastronomie.

U geniet van de diensten van een eigen butler,
een service die verbonden is met een bepaald
kamertype of standaard door het hotel wordt
aangeboden.

Het hotel ligt in het centrum van de stad of de
regio, waardoor het de perfecte uitvalsbasis vormt
om de omliggende omgeving te bezoeken.

Een hotel met een centrale ligging in de
stad, op wandelafstand van de belangrijkste
bezienswaardigheden, musea en restaurants.

Het hotel ligt nabij belangrijke
bezienswaardigheden en is daarom een ideale
uitvalsbasis om ze te ontdekken.

Deze hotels onderscheiden zich door een eigen,
opvallend architectonisch concept en ademen een
eigentijdse levensstijl.

Een wit zandstrand direct aan het hotel waarvan
u dacht dat het enkel in films bestond. Altijd
met een onbelemmerd zeezicht, meestal met
palmbomen op de voorgrond.

De hotelmedewerkers hebben van een
uitmuntende service hun handelsmerk gemaakt
en dat merkt u op elk moment van uw verblijf.

Luxe die verbindt: momenten delen met de
mensen die u het dierbaarst zijn. Ook daarin
schuilt het geluk van reizen. Ontdek de wereld
samen met uw partner, met uw ouders en
grootouders, kinderen en kleinkinderen.

Het absolute neusje van de zalm. Een keurmerk
voor gastronomie. Niet alleen het buffetrestaurant,
ook de à-la-carte restaurants zijn uitmuntend.

Een hotel met perfect onderhouden faciliteiten
voor beginnende én geoefende golfers. De
golfbaan ligt rondom het hotel of direct in de
buurt.

Een bijzonder sfeervol hotel op een onvergetelijke
locatie met extra aandacht voor honeymooners.

Een absoluut charmehotel door het beperkte
aantal sfeervolle kamers en een extra persoonlijke
service. Huiselijkheid op afstand en toch binnen
handbereik.

Een verblijfplaats die bij uitstek geschikt is voor
koppels, bijvoorbeeld omdat ze beschikt over een
geweldige spa, of omdat u er romantisch à la carte
kunt dineren.

Een strand dat meer dan gezien mag worden. Op
uw bestemming steekt het er ver bovenuit.

Van de uitgestrekte woestijn tot de diepgroene
jungle of de azuurblauwe zee. U geniet optimaal in
een rustige en adembenemende omgeving, uniek
in de wereld.
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De blik op oneindig: het hotel of bepaalde delen
ervan, zoals de kamers en het zwembad bieden
een panoramische kijk op de omgeving.

Bepaalde kamertypes bieden u de ultieme luxe
van een zwembad dat enkel en alleen voor u en uw
reisgezelschap toegankelijk is.

Het hotel beschikt over een bar (overdekt of
in open lucht) op de dakverdieping met een
panoramisch uitzicht over de omliggende
omgeving.

Het hotelrestaurant werd geïnitieerd door
een sterrenchef, of hij/zij stelde het menu
samen. Soms heeft het restaurant een officiële
sterrenstatus.

In het hotel kunt u in schitterende
omstandigheden uw back- of forehand
oefenen op ten minste 2 perfect onderhouden
tennisterreinen.

Een trendy hotspot die inzet op architectuur en
food, en vaak ook muziek.

Relaxen in een zee van groen. Het label ‘tuin’
garandeert een hotel dat van zijn flamboyante tuin
zijn visitekaartje heeft gemaakt.

Het grootste gevoel van comfort en luxe ervaart u
in uw eigen villa. Bepaalde hotels bieden behalve
kamers en suites ook vrijstaande villa’s aan met
tuin en/of privé zwembad.

Dit label duidt aan dat er in de onmiddellijke
omgeving van het hotel allerhande watersporten
voorhanden zijn.

Het hotel beschikt over gevarieerde en
hoogstaande wellnessfaciliteiten.

THE HOUSE OF LUXURY TRAVEL

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